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VISJON: 

                               

 TRYGGHET 

  GLEDE  

  ROM FOR ALLE. 
 

    VERDIER:  

 

 TRYGGHET  

 RESPEKT  

 VERDIGHET 

 
 

 
 

 

  For å oppnå vår visjon mener vi det er noen forutsetninger som må ligge til grunn. 

 

 TILLIT: 

o  Må opparbeides, og dette ønsker vi å gjøre gjennom å være tydelige på hvordan vi 

 arbeider, både overfor barna, foreldrene og hverandre.  

o Når vi har tillit til hverandre og kan stole på hverandre, kommer tryggheten  

o Omsorg, støtte og forutsigbarhet er viktige brikker for å skape følelsen av at man 

kan stole på omgivelsene.  

 

   RESPEKT: 

o  For det enkelte mennesket med sin personlighet, erfaringer og kompetanse er 

viktig for å skape tillit, trygghet og trivsel.  ”Jeg er meg, og jeg er verd noe på 

grunn av den jeg er”. Ingen er like, men alle har lik verdi.  

o Rettferdighet er ikke at alle får det samme, men at alle får dekket sine behov.  Dette 

gjelder barn, foreldre og de ansatte. 

 

  VERDIGHET: 

o  Ønsker vi å skape gjennom å vise respekt for hverandre.  

o  Vi vil at alle skal få gjøre mye av det de liker og er gode på, men vi vil også at alle 

skal få øve seg litt på det de ikke mestrer så godt.  

o Vi ønsker å legge vekt på at hver enkelt er unik og at våre ulikheter er verdifulle.  

o Vi ønsker å skape verdighet gjennom å møte hverandre med respekt og gi hver 

enkelt mulighet til å bruke sine ressurser. 
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FORORD 

 

Denne årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Rustad Barnehage, samtidig som den skal 

formidle mål og innhold i barnehagen og den gir foreldrene, kommunen og politikere innsikt i 

barnehagehverdagen.  Den skal bidra til å styre og vurdere det som foregår innad i barnehagen.  

Årsplanen skal foreligge samarbeidsutvalget for godkjenning. 

 Denne planen skal også gi en oversikt over aktiviteter og den pedagogiske virksomheten igjennom 

året. Og den skal være en presentasjon av barnehagen og de rammene som er med på å styre 

virksomheten.  Den skal blant annet inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med 

blant annet omsorg, danning, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.  

Dette i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

Årsplanen er utarbeidet fra lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, Fn`s 

barnekonvensjon samt Hurdal Kommunes egne vedtekter.             

 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens 

pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ta utgangspunkt i en helhetlig 

tilnærming til barns utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med 

hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg og danning skal ses i sammenheng.  

 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta 

del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen 

skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 

livsmestring og helse.   

 

Styrer har ordet. 

 

Det er med glede vi i Rustad Barnehage presenterer vår årsplan 2017/2018. Den viser hvilke 

grunnverdier vi står for, og hvordan vi jobber med verdiene og visjonene våre. 

 

Vi er en lærende organisasjon som hele tiden er i utvikling. Vi har stor fokus på voksenrollen og 

kvaliteten i barnehagen. Fra 01.08.17 er det en ny rammeplan for barnehage. Denne skal 

implementeres i barnehage året 2017/2018. I årsplanen finner du progresjonsplan i forhold til lek, 

læring, omsorg og danning, i tillegg til progresjonsplan for alle fagområdene.  

 

I Rustad barnehage har vi kun kvalifisert personal, det vil si at vi har pedagogiske ledere som er 

utdannet førskolelærere/barnehagelærer, og resten av personalet er fagarbeidere. Det gir et stort 

faglig miljø innad i barnehagen som igjen gir mye refleksjoner og et godt miljø for barna. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Heidi Bjørtomt 

Styrer, Rustad Barnehage 

 

 

 

 

 



5 

 

 

                                                                                   

INFORMASJON OM RUSTAD BARNEHAGE 

Rustad barnehage er den eneste kommunale barnehagen i Hurdal Kommune. Barnehagen ble åpnet i 

2003 og så ble det bygget på en avdeling til i 2008.  

Barnehagen består av 2 avdelinger. En småbarnsavdeling (Marihøna) med 9 barn i alderen 0-3 år og 

en storbarnsavdeling (Gresshoppa) med 18 barn i alderen 3-6 år. 

 

Styrer: Heidi Bjørtomt tlf 66 10 67 92 Heidi.bjortomt@hurdal kommune.no  

Besøksadresse: Jeppedalsvn 7, 2090 Hurdal 

Postadresse: Minneåsvn 3, 2090 Hurdal 

Telefon: Kontor: 66106792. Avdeling: 66106793 Mobil: 48271231 

Hjemmeside: https://www.hurdal.kommune.no.barnehage 

Åpningstider: 06.30-17.00 

Søknadsskjema: Se www.hurdal.kommune.no 

Oppholdstid/priser Se www.hurdal.kommune.no 

Planleggingsdager: Vi har 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt 

Ferie: Barnehagen har stengt de 3 siste hele ukene i juli. 

 

 

 

Organisasjonskart over Rustad Barnehage 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alle foreldrene er medlem av FAU og har valgt de medlemmene som sitter i SU. 

 

Su består av følgende medlemmer: 

 Leder: Agnes Bjercke 

 Medlemmer: Hege Søvik Pettersen 

 Personalets representant: Anne Bakken 

 Sekretær: Heidi Bjørtomt 

 

 

 

 

Styrer 

Pedagogisk 
leder 

Fagarbeider Fagarbeider 

Pedagogisk 
leder 

Fagarbeider Fagarbeider 

mailto:Heidi.bjortomt@hurdal
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Rammeplan for barnehagens formål og innhold: 

 

 Barnehagens skal ivareta barnas behov for omsorg: 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og barnehagen skal gi barna 

mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli 

sett, forstått og respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt 

legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 

grunnlag for trivsel, glede og mestring.  

Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men 

som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

 

 Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek: 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling. Barnehagen skal 

inspireres til og gi rom for ulike typer lek; ute og inne.  

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 

gjennom lek; alene og sammen med andre. 

 

 Barnehagen skal fremme danning:  
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra 

til at de kan delta aktivt i ulike fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet 

samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen 

skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna 

skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom 

samspill, dialog, lek og utforsking skal barna få utvikle kritisk tenking, etisk vurderingsevne, 

evne til å yte motstand og handlingskompetanse slik at de kan bidra til endring. 

 

 Barnehagen skal fremme læring: 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer og 

fenomener og bidra til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet og vitebegjær skal 

anerkjennes og stimuleres og ligge til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få 

undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna 

skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.  
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PROGRESJONSPLAN 

Omsorg: 

Alder Mål 

Å la barna få utvikle sine evner i et trygt 

og godt læringsmiljø, sammen med 

engasjerte barn og voksne 

Tiltak/metode 

1-2 år Gode møter og avskjedsrutiner 

Trygg ramme 

Individuelle behov blir stimulert 

Samspill og relasjoner 

Skape rom for utveksling mellom 

foreldre og barnehage.  

Fast dagsrytme. 

Egne rom spesielt tilrettelagt for de 

yngste. 

Rom for samspill i store og små 

grupper. 

3-4 år Vennskap 

Uttrykke seg gjennom flere ulike «språk» 

Fellesskap 

Oppleve å tilhøre en gruppe 

Valgfrie aktiviteter på tvers av alder 

og modning. 

Egne grupperom. 

Arbeide med estetiske fagområder, 

utvide barnets sitt behov til å 

uttrykke seg. 

5-6 år Fadderordning 

Hjelpe til 

Vise omsorg for de yngste. 

Aktiv deltakende ut i fra modning. 

 

Danning: 

Alder Mål 

Å utvikle trygge og åpne barn, som vil 

uttrykke seg og være med på å påvirke 

prosesser 

Tiltak/metode 

1-2 år Jeg blir sett, hørt og forstått 

Barna forstår hvordan det er å være en av 

mange 

Voksne med god 

relasjonskompetanser. 

Nære og kjente voksne. 

Positiv og støttende individuell 

grensesetting. 

3-4 år Barnet opplever seg selv som en del av 

fellesskapet. 

Fokus på utvikling av god sosial 

kompetanse 

Andre tenker positivt om meg, og jeg 

tenker positivt om andre 

Sosial kompetanse 

Empati 

Støtte til å tolke og forstå andre sine 

følelser. 

Trene/hjelp til å tolke og forstå 

andre sine ulike uttrykksmåter. 

Samtale og refleksjoner i små 

grupper og større grupper. 

Finne fram til felles normer på 

hvordan adferd som er akseptert i 

barnehagen. 

5-6 år Utveksle ideer 

Dele med hverandre 

Stå fram for andre 

Jeg vet noe ikke du vet, og du vet 

noe ikke jeg vet. 

Jeg kan noe ikke du kan, og du kan 

noe som ikke jeg kan. 

Vi opplever mangfold 

 



8 

 

Lek: 

Alder Mål 

Gi barna tilpassa og variert leketilbud 

gjennom hele barnehage tiden sin 

Tiltak/metode 

1-2 år Trygge og kjente rom 

Samspill 

Observere andre barn i lek 

Konsentrert lek i små grupper 

Konstruksjonslek 

Begynnende late-som-lek 

 

Tilrettelagt arena for de yngste. 

Barnet er omgitt av myke 

elementer, og kan utforske sin egen 

motorikk. 

Barnet kan se seg selv sammen med 

andre. 

Organisert i små grupper inne og 

ute. 

Materiell til å bygge med/rive ned. 

3-4 år Felles aktiviteter der barna selv velger 

hvem de vil leke med og hvor de vil leke 

Utvikling av gode lekerom 

Rollelek 

Imitasjon i lek 

Varierte utfordringer sammen eller alene 

Regellek 

Dagsrytmen, tilrettelagt tid til lek på 

tvers av alder og modning. 

Fleksible rom med materiale og 

utstyr som innbyr til god lek. 

Voksne som er støttende ved behov. 

Fysiske miljø inne og ute som tilbyr 

barna varierende utfordringer. 

Turtaking og følge regler. 

5-6 år Frihet under ansvar 

 

Barna får selv bestemme innhold og 

regler i leken uten at en voksne 

støtter hele tiden.  

 

Læring: 

Alder Mål 

Gi barna ulike opplevinger og utfordringer 

som de mestrer, slik at de får utvikle ny 

forståelse og kunnskap 

Tiltak/metode 

1-2 år Et allsidig fysisk læringsmiljø 

Stimulerende materiell/leker 

Trygge rammer 

Tilrettelegging av aktiviteter ut i fra barnas 

interesser 

 

Egne rom som er spesielt tilrettelagt 

ut fra de yngste barna sine behov 

for aktivitet og utforsking. 

Fast dagsrytme. 

Faste og stabile voksne på avdeling. 

3-4 år 

 

Valgfrihet 

Oppleve mestringsglede 

Delta i planlegging og gjennomføring av 

ulike aktiviteter i gruppa 

Godt psykisk læringsmiljø 

 

Et stimulerende og variert fysisk 

læringsmiljø. 

Barna får tid til undring og 

utforsking, refleksjon og hjelp til å 

utvikle forståelsen. 

Egne grupperom som er spesielt 

tilrettelagt ut fra barnegruppa sine 

behov, interesser og prosjekt. 

Voksne som skaper forutsigbarhet 

og stabile rammer i hverdagen og 

som tar ansvar for mobbing, og 

utestenging ikke forekommer. 
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5-6 år Valgfrihet 

Oppleve mestringsglede 

Delta i planlegging og gjennomføring av 

ulike aktiviteter i gruppa 

Godt psykisk læringsmiljø 

 

Et stimulerende og variert fysisk 

læringsmiljø. 

Barna får tid til undring og 

utforsking, refleksjon og hjelp til å 

utvikle forståelsen. 

Egne grupperom som er spesielt 

tilrettelagt ut fra barnegruppa sine 

behov, interesser og prosjekt. 

Voksne som skaper forutsigbarhet 

og stabile rammer i hverdagen og 

som tar ansvar for mobbing, og 

utestenging ikke forekommer. 

 

 

 

    
  

Hovedmål: 

 Barna skal oppleve å være deltakende i et trygt, inspirerende og lærerikt miljø, der ansatte tar 

barnas perspektiv og er aktiv deltagende i barnas lek.  

  

Fokusområder barnehageåret 2017/2018 

 
Digital kompetanse: 

 
 Dette er ikke en erstatning for annet pedagogisk arbeid, men et supplement til annet arbeid i 

barnehagen. 

 Digital kompetanse er summen av ulike ferdigheter og ulik kompetanse som til 

sammen utgjør den digitale kompetansen som gjør det mulig å fungere godt i dagens 

teknologiske samfunn. 

 Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier: «Barnehagens digitale praksis skal 

bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale 

verktøy for å utforske, leke, lære og undre seg.  

 

 

Realfag: 

 Arbeid med realfag i barnehagen er forankret i Rammeplan for barnehage og skal foregå på 

barnehagens premisser. Det skal ha en verdi for barnet her og nå og legge grunnlaget for 

videre læring og deltakelse i samfunnet.  

 Barn skal gå ut av barnehagen med evne til å kommunisere, samhandle og delta, og de skal 

ha med seg lærelyst, skaperglede og utforskertrang over i skolen. Personalet i barnehagen 

har en avgjørende rolle i å tilrettelegge for, støtte og lede gode læringssituasjoner. De skal 

legge vekt på å gi barna positive erfaringer med læring.  
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FORELDRESAMARBEID 

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere i Rustad Barnehage. Det at vi har et godt samarbeid 

er viktig for kvaliteten i barnehagen. Et godt og nært samarbeid gir barna en god og trygg oppvekst 

og utvikling.  

 

 Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. 

 Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.  

 Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de 

dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må ses i forhold til barnegruppen.  

 Personalet må arbeide for å finne en balanse mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og 

å ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen er forpliktet på. 

 Foreldrene skal kunne stole på at de skal kunne ta opp det som opptar dem i forhold til 

barnet og barnehage, selv om det innebærer kritikk. 

 Foreldrene må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et 

fellesskap som gjør dem godt.  

 Barnehagen skal være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker både som 

enkeltpersoner og gruppe. 

 Foreldrene har rett til medvirkning i planlegging av blant annet årsplanen. Dette sikres 

igjennom deltakelse i FAU og SU. 

 Vi har en gjensidig lav terskel for å ta kontakt uansett hva det gjelder. 

 

Den daglige kontakten ved levering og henting er en viktig arena for et godt samarbeid. Her vil det 

utveksles viktig informasjon og beskjeder fra foresatte og barnehagen. Tilbakemelding til foresatte 

om hvordan barnehagedagen har vært er viktig, og det bidrar til at foresatte får en opplevelse av 

hvordan barnet trives og utvikler seg.  

 

 
FAU 

Foreldrenes  

Samarbeidsutvalg 

Foreldrenes samarbeidsutvalg består av alle foreldrene i barnehagen. Fau 

velger to representanter som sitter i SU 

SU 

Samarbeidsutvalget 

Det velges to representanter til SU. Representantene blir valgt på 

foreldremøtet som holdes på høsten. FAU velger hvem som skal være leder i 

SU. Styrer er sekretær og en ansatt fra barnehagen er også medlem. 

Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Foreldresamtaler Det avholdes foreldresamtaler 2 ganger i året. Foreldre og personalet kan be 

om samtale utover dette ved behov. 

Foreldremøter To ganger i året, vår og høst.  
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DOKUMENTASJON 

I rammeplan for barnehager står det under dokumentasjon: «Viten om personalets arbeid og barns 

virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan 

være et middel for å få fram ulike oppfatninger, og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.» 

 

 

 

Årsplan Årsplanen lages for et barnehage år om gangen, og går fra aug til juli. Den 

inneholder informasjon til foreldre om barnehagen og barnehagens innhold.  

Den er også et arbeidsverktøy for barnehagens personal for å styre 

virksomheten. Skal også gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid 

til eier, politikere og barnehagens samarbeidspartnere. 

Bilder Vi tar bilder av barna og ved ulike arrangementer for å dokumentere 

hverdagen i barnehagen. 

Månedsplan Hver avdeling legger ut månedsplan på Mykid.  

Evaluering av  

Pedagogisk 

opplegg 

Vi evaluerer det vi gjør. Hva fungerte og hva bør vi gjøre annerledes. Dette 

danner grunnlag for diskusjoner og refleksjoner i personalgruppen. Vi 

evaluerer på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Samtaler 

med barna og foreldre vil også være med i evalueringen. 

Referat fra 

foreldresamtaler 

Det gis referat fra foreldresamtaler på avdelingsmøter. Dette dokumentet gi 

grunnlaget for videre mål og oppfølging av barnet. 

Observasjon Det foregår kontinuerlig observasjon av barna som danner grunnlaget for vårt 

arbeid, tilbakemeldinger til foreldre og grunnlag for foreldresamtaler. 

TRAS og ALLE MED er verktøy som brukes ved behov. 
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DAGSRYTMEN 

 

Hva skjer Når  Hvordan/Hva gjør den 

voksne 

Hvorfor Hvem 

Barnehagen 

åpner 

06.30 Foreldrene følger barna inn 

på avdelingen. De voksne tar 

imot barna på avd og 

tilrettelegger for en god start 

på dagen.  

Barna skal føle en trygghet 

og få en god start på dagne. 

Det er viktig at foreldrene 

setter av god tid i hente- og 

leveringssituasjonen 

Tidlig 

vakta 

Frokost 8.00-

8.30 

Barna har med matpakke og 

de får drikke i barnehagen. 

Vi ønsker at de som skal 

spise frokost i bhg kommer til 

klokken 8, slik at vi kan 

skape ro ved frokostbordet.  

Frokosten er en viktig start 

på dagen og et hyggelig 

fellesskap med de andre 

Tidlig 

vakta 

Frilek/aktivitet 8.30 

9.30 

 

9.40-

10.45 

 

Frilek. 

Samlingsstund på 

Gresshoppa 

Gruppeaktiviteter/frilek 

Ha tid og gi barna kunnskap 

om samspill. Gi barna 

følelse av at de er 

betydningsfulle. Gjennom 

leken lærer barna å 

samarbeide. Vi ønsker å 

styrke barnas selvfølelse 

Alle 

Bleieskift 10.45-

11.00 

Alle blir vasket og stelt og får 

tørr bleie ved behov. 

Viktig for barnets velvære 

og hvert enkelt barn får 

nærkontakt med en voksen 

Alle 

Vasking av 

hender 

10.30- 

10.45 

Voksne hjelper til med 

dobesøk og vasking av 

hender 

Lære barn om hygiene  Alle 

Lunsj 10.45- 

11.30 

Voksne spiser sammen med 

barna, hjelper dem og 

snakker med dem. 

Lære barna bordskikk og ta 

hensyn til hverandre, og 

hjelpe hverandre med å 

smøre, dele og sende. 

Gjøre det koselig og 

innbydende. Barna setter ord 

på hva de vil spise, og etter 

hvert lærer barna å smøre 

maten sin selv. 

Alle 

Soving for de 

som trenger det 

Fra ca 

kl 12. 

Barna legges i vognene og får 

sove etter behov 

Hvile Alle 

Frilek/aktivitet 11.30- 

13.45 

Voksne tilrettelegger og 

hjelper barna i leken er 

tilgjengelige og undrende 

sammen med barna og tar 

barn på alvor. 

Ha tid og gi barna kunnskap 

om samspill. Gi barna 

følelse av at de er 

betydningsfulle. Gjennom 

leken lærer barna å 

samarbeide. Vi ønsker å 

styrke barnas selvfølelse 

Alle 

Ettermiddagsmat 14.00-

14.30 

Barna spiser matpakke, 

drikke og frukt får de i 

barnehagen.  

Godt kosthold og jevne 

mellomrom mellom 

måltidene. 

Alle 

Frilek/henting 14.30- 

17.00 

Voksne tilrettelegger og 

hjelper barna i leken, er 

tilgjengelig for barna. 

Gi barna kunnskap om 

samspill. Gi barna følelse av 

at de er betydningsfulle. 

Alle 
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Foreldrene henter barna og 

personalet kan fortelle om 

eventuelle hendelser barnet 

har hatt i løpet av dagen.  

La foreldrene få et lite 

innblikk barnas dag i bhg 

Barnehagen 

stenger  

17.00 Foreldrene har hentet barna 

og seinvakta har da ryddet, 

låst og gjort bhg klar for en 

ny dag. 

Foreldrene får innblikk i 

barnets hverdag og det skjer 

en formidling av dagens 

hendelser.  

Det er viktig at alle barna 

skal være hentet og har 

forlatt barnehagen senest 

klokken 17.00. Personalets 

slutter sin arbeidsdag 

kl.17.00 

Sein- 

vakta 

 

 

PLANLEGGINGSARBEID 

 

Hvilken planlegging Hvem  Når 

Ledermøter Styrer og pedagogisk ledere Hver 14. dag  

Pedagogisk ledermøter Alle pedagoger i barnehagene i 

Hurdal 

2-3 ganger i året 

Planleggingsdager Alle ansatte i Rustad Bhg 5 dager i året 

Personalmøter Alle ansatte i Rustad Bhg 1 gang i mnd 

Avdelingsmøter Avdelingsvis Hver 14. dag 

 

 

SAMARBEIDSMØTER 

 

Hvilket møte Hvem Når 

Ledermøte i kommunen Alle ledere innen helse og 

oppvekst 

Hver 14. dag 

 

Styrerforum Alle styrere i bhg i Hurdal  1 gang pr. mnd 

Tverrfaglige møter  Styrerne i bhg, helsesøster, 

PPT, barnevern, fysioterapeut 

Annen hver mnd 

Barnevern Barnevern og ansatte i bhg Hver 14. dag 

Overgangsmøte med skolen Rektor/lærere og pedagogisk 

leder/styrer 

2 ganger i året 

PPT Alle ansatte og PPT Annen hver mnd.  
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Tilvenning til barnehagen og overgang barnehage-skole 

 

Rustad barnehage arbeider vi med tilvenning av nye barn ved at de får en besøksdag på våren, men i 

tillegg har de mulighet til å besøke oss de to siste ukene i juni og første uke i juli sammen med 

foreldre/foresatte.  

I følge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra 

barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nær samarbeid med 

barnas hjem. 

Barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit 

til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god 

måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og 

skole. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov for 

særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. 

Barnehagen gjennomfører skoleforberedende aktiviteter på bakgrunn av hva skolen ønsker at 

førskolebarna kan før de begynner på skolen. 

Det er overføringsmøter mellom barnehage og skole for å sikre at alle barn blir ivaretatt. 

Barnehagen skal innhente tillatelse fra foreldrene om hvilke opplysninger som kan videresendes til 

skolen.  
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PROGRESJON OVER INNHOLD I FORHOLD TIL DE ENKELTE 

FAGOMRÅDENE: 

 
Rammeplanen for barnehagene beskriver hva personalet skal tilrettelegge for barns utvikling og læring. Hvert 

fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil gjerne være representert 

samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Hvordan barnehagen velger å tilpasse fagområdene 

til det enkelte barns, og gruppens interesser er det personalet som utarbeider. Personalet ser på fagområdene som et  

pedagogisk arbeidsverktøy og et metodisk virkemiddel.  

 
Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5 og 6-åringene 

Kommunikasjon, 
språk og tekst. 
 
Mål for alle:  
Bruke språket 
effektivt for å 
formidle/ ta 
imot budskap og 
samhandle med 
andre 

- pekebøker 
- enkle billedbøker 
- bevegelsessanger 
- enkle puslespill 
- snakkepakken 
- kroppsspråk, 

mimikk, tonefall 
- humor 
- Digital kompetanse 

 
- billedbøker 
- regler/rim 
- bevegessanger 
- spill 
- puslespill 
- drama 
- snakkepakken 
- Digital kompetanse 

 
- rim og regler 
- lage eventyr 
- gjenkjenne ”sin” 

bokstav 
- Snakkepakken 
- høytlesning 
- førskole 
- Digital 

kompetanse 
 

Kropp, 
bevegelse, mat 
og helse 
 
Mål for alle: 
Utvikle 
kroppsbevissthet 
og glede over 
egne muligheter 
og evner. 
 

- sansemotorisk 
stimulering (lukte, 
lytte, se og føle) 

- grov/finmotorisk 
stimulering 

- trene 
på/avkledning 

- Matlaging 
- hygiene/tannhelse 

- mestring av 
motoriske 
aktiviteter (sykling, 
klatring, aking) 

- på/avkledning 
- hygiene/tannhelse 
- finmotorisk 

mestring  
- matlaging 
- Do trening 

- ballspill 
- skiferdigheter 
- gå i ulendt 

terreng/klatre 
- Matlaging 
- huske selv 
- kneppe knapper 
- dra opp glidelås 
- selvhjulpne på do 

 

Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5 og 6-åringene 

Nærmiljø og 
samfunn 
 
Mål for alle: 
Skape 
fellesskaps-
følelse og 
tilhørighet i 
samfunnet 
 

- utforske 
barnehagens ute og 
innemiljø 

- være en del av 
barnehagens 
fellesskap 

- være med på besøk 
til kirken/butikk 

- delta aktivt som en 
del av barnehage-
fellesskapet 

- sosial kompetanse 
- likestilling mellom 

kjønnene 
 

- vinteraktiviteter 
på skisenteret 

- tur til Eidsvoll-
bygningen 

- besøk i 
kirken/butikk  

- Sosial kompetanse 
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Antall, rom og 
form 
 
Mål for alle: 
Få oversikt og 
se 
sammenhenger.  
 

- enkel telling (1-3) 
- stable-leker 
- puttekasser 
- puslespill 
- klosser/Duplo 
- sortere 
- likheter/forskjeller 

- telling (1-10) 
- lek med former 
- likheter/forskjeller 
- Lego 
- perler 
- klosser 
- sortere 
- konstruksjonslek 
- symmetri 
- mengde 
- par kobling 

- telling (1 – 20 ++) 
- tall/antall 
- former/mønstre 
- størrelser 
- sortere 
- vekt 
- volum 
- tid/ukedager/mnd 
- matematiske  
       begreper (+/-) 

 
 
 

Fagområdene 1 og 2-åringene 3 og 4-åringene 5 og 6-åringene 

Kunst, kultur og 
kreativitet 
 
Mål for alle: 
Gi opplevelser som 
skaper fantasi og 
skaperglede. Være 
opptatt av prosessen 
ikke 
produktet/resultatet. 

- male 
- tegne 
- lytte og bevege 

seg til 
sanger/musikk 

- iaktta 
- dramatisere 

gjennom lek 
- utstilling av 

egen kunst 

- uttrykke seg 
gjennom  

     forskjellige  
     formingsaktiviteter 
- musikk/dans/drama 
- utvikle enkle 

formingsteknikker 
- utstilling av egen 

kunst 
- farger 

- dramatisering 
- rytme 
- utvikle mer 

avanserte 
formings-
teknikker 

- utstilling av egen 
barnekunst 

- se på kjente 
kunstverk 

Natur, miljø og 
teknologi 
 
Mål for alle: 
Bli glad i og ta vare 
på naturen 
 

- utelek 
- korte turer 
- se på detaljer i 

naturen 
- lære navn og 

begreper av 
det man ser i 
naturen, i 
nærområdet og 
ellers inne i 
bhg. 

- turer til gapahuken 
- turer i nærmiljøet 
- studere naturen 

miljøbevissthet. 
 

- turer til steder i 
nærmiljøet 

- eksperimentere 
- erfare hvordan 

teknikk kan 
brukes i leken og i 
hverdagslivet 

- spikke med 
kniver 

Etikk, religion og 
filosofi 
 
Mål for alle: 
Oppleve nærhet og 
vennskap med andre 
i et fellesskap 

- enkle regler og 
normer 

- delta i 
markeringen av 
religiøse, 
livssynsmessige 
og kulturelle 
tradisjoner i 
barnehagen 

- toleranse 
- sosial kompetanse 
- få kjennskap om 

religioner, 
tradisjoner og 
høgtider 

- empati 
- anerkjennelse  

- gi barna tid og 
rom til undring og 
spørsmål 

- delta i samtaler 
rundt religiøse og 
kulturelle 
tradisjoner 
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VIKTIGE DATOER 

 

15 og 16/8 Planleggingsdag, Bhg er stengt 

 

13/9 Foreldremøte kl.19 

 

15/9 Kosedyrfest 

 

27/9 Foreldresuppe 15-16.30 

 

24/10 Foreldrekaffe 15-16.30 

 

1/12 Julegrantenning fra kl. 15.30 

 

13/12 Luciafeiring fra kl. 7.30 

 

13/12 Adventsgudstjeneste? 

 

18/12 Nissefest 

 

21/12 Julelunsj i barnehagebarna 

 

3/1 Planleggingsdag, Bhg er stengt 

 

19/1 Foreldrefrokost fra kl. 7.30 

 

9/2 Pysjamasfest 

 

23/3 Påskefrokost fra kl. 7.30 

 

3/4 Planleggingsdag, bhg er stengt 

 

24/4 Foreldremøte kl. 19 

 

16/5 Mai fest i bhg for barnehagebarna. Vi går i tog. 

 

18/5 Planleggingsdag, bhg er stengt 

 


