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01.08.17 trer den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Årsplanen for 

2017-2018 vil inneholde elementer fra den nye rammeplanen, men vil i hovedsak være knyttet til 

den gamle rammeplanen. Gimsøya barnehage vil bruke 2017-2018 til å implementere den nye 

rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.  
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1. GENERELL DEL 
 

1) BLI KJENT MED GIMSØYA BARNEHAGE 
Historikk  

Gimsøya barnehage ble etablert høsten 1994 av Odd Rønning som drev barnehagen frem til 31. desember 

2007. Fra 1. januar 2008 ble barnehagen overtatt av Melhus kommune. Gimsøya barnehage er en del av 

virksomheten Nedre Melhus barnehage som består av 5 barnehager. Barnehagen er godt etablert etter 

mange års drift, og vil i tillegg til innføring av nye elementer, videreføre sine verdier, tradisjoner og 

pedagogiske plattform som er opparbeidet. 

 

Beliggenhet og fysisk miljø 

Barnehagen ligger sentralt på Melhus med gangavstand til sentrum og turområder rundt Varmbo, 

Varmbobakkan, Gaula og Bagøyen/Jarlshola. Vi har en stor og innholdsrik utelekeplass med grønnsakåker, 

lekeapparater, gapahuk og bålplass. Uteområdet har godt med grøntareal som blant annet er beplantet med 

frukttrær og bærbusker. Barnehagen har romslige og lyse lokaler hvor det er lagt vekt på at barna skal ha 

mulighet til å gjøre egne valg av aktiviteter i mindre grupper. Alle avdelinger har eget kjøkken og 

stellerom, inngang og garderobe. Dette mener vi gir barna god oversikt, noe som er viktig for opplevelsen 

av tilhørighet og trygghet.  

Høsten 2011 var barnehagen igjennom en ombyggingsprosess for å kunne ta i mot flere barn og ansatte. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon av avdelingene 

Gimsøya barnehage har 4 avdelinger. To avdelinger er storbarnsavdelinger for barn fra 3 – 6 år, og to 

avdelinger er småbarnsavdeling for barn fra 1 – 3 år. Barnehagen er bemannet etter gjeldende 

bemanningsnorm. 

 

Avdelingene har navn med en klar forankring i det miljøet og den historien barnehagen er en del av: 

  

Navn Aldersinndeling Historisk forankring 

Åkertun 1 – 3 år Barnehagen ligger på et åker- og eng-område, tilhørende 

Gimsegårdene 

Per’stu 1 – 4 år I gamle dager var det flere små husmannsstuer i området.  

Her bodde mange med navnet Per. Særlig er en "stor-Per" omtalt i 

Melhus-boka 

Lykken 3 – 6 år Avdelingen har fått navn etter familien som solgte tomta til 

barnehagen 

Framigard’n 3 – 6 år Avdelingen har fått det tidligere dagligtalenavnet på den nederste av 

Gimsegårdene. 

 

Personalet i barnehagen  
Barnehagen har styrer i hel stilling. Grunnbemanningen på avdelingene er satt ut fra antall barn. Alle 

avdelingene ledes av pedagogisk leder med førskolelærerutdanning. Vi har en stabil og faglig sterk 

personalgruppe med bred erfaring i arbeid med barn. Mange har vært med på å bygge opp og prege 

barnehagen helt fra starten, og føler derfor stor grad av tilhørighet og ansvar for å ivareta barnehagens 

helhetlige miljø. Det er vektlagt jevnlig kompetanseutvikling i gruppa, og flere ansatte har videreutdanning. 

 

Åpningstid: 

Daglig åpningstid er 

kl. 06.45-17.00, 

mandag til fredag. 

Ferie:  

Barnehagen holder stengt jul, 

påske, uke 29 og 30 om sommeren. 

Dette samkjøres med stengt i SFO 

så langt det lar seg gjøre. 

I løpet av året skal barna ha 4 uker 

ferie, og 3 av disse skal være 

sammenhengende.  
 

Planleggingsdager  

2017-2018 
Høsten 2017; 16 aug. og 

24. nov. 

Våren 2018; 21. febr. 21 

og 22. juni.   

Barnehagen er da 

stengt.     
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2) «FANEN VÅR» 
 

 « Med trygghet til å vokse, og opplevelser til å blomstre. Trygghet er en kjerneverdi i vår barnehage. Vi 

ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og oppleve at de er unike og viktige i et større fellesskap. De skal 

oppleve et personale som er tilstede, viser oppmerksom og åpenhet for det unike hos hvert enkelt barn. 

Trygghet er nært knyttet til omsorg. Omsorg handler blant annet om relasjoner mellom personalet og barna, 

og om barns omsorg for hverandre. Gode relasjoner danner grunnlaget for en god fysisk og psykisk helse, 

sosial kompetanse og læring. For å blomstre trenger man også glede/humor og anerkjennelse som er 

sentrale verdier for oss. Et bevisst og ansvarsfullt personale gir begrepene betydning og mening, og er 

barnehagens viktigste ressurs. Et personale som anerkjenner barnet der det er. Barnehagedagen er full av 

opplevelser. Vi ønsker å gi barna et bredt spekter av opplevelser som bidrar til en allsidig utvikling. 

Dagsrytmen skisserer de faste aktivitetene og rutinesituasjonene som skjer hver dag. I tillegg fyller vi 

hverdagen med aktiviteter, leik, musikk og sang, formingsaktiviteter, turer/uteuker og tema knyttet til 

årshjulet vårt. Gjennom leik får barna mange opplevelser, og vi ønsker spesielt å verne om leiken og dens 

rolle i barnas liv.  

 

Fanen sees også i sammenheng med vår miljøprofil. 

Trygghet til å vokse kan for planter, dyr og vekster handle 

om at barna i barnehagen blir kjent med noen av de ulike 

artene/vekster vi har i barnehagen og skogen. Videre 

jobber vi mot at barna skal få være med på å plante og så i 

barnehagen. For at det skal vokse og bli til vekster må vi 

ta vare på det, stelle med det og passe på det. Det å få 

oppleve at et frø blir til en plante eller blomst er 

utgangpunkt for undring og gode samtaler. For at barna 

skal få et ønske om å ta vare på naturen må de bli kjent 

med den og glad i den. Omsorg for naturen er viktig for 

oss i Gimsøya barnehage. 

 

 

 

 

 

3) DAGLIGE RUTINER 
  

Barnehagen har barn i alderen 1 – 6 år. Barnas behov i det daglige er av naturlige årsaker forskjellige, noe 

som igjen påvirker den enkelte avdelings innhold, rytme og rutine. Vi har skissert en grov plan over 

hovedelementene i dagen, men denne vil som sagt variere i takt med barnas behov, avdelingen som helhet 

og tiden på året.  

 

TID HVA 

06.45 Barnehagen åpner 

Fra 08.00 Frokost - medbrakt matpakke 

Ca. 08.45 Frilek/tilrettelagte aktiviteter ute - inne 

Ca. 11.00 Samlingsstund - tidspunkt kan variere fra dag til dag og fra avdeling til avdeling 

Ca. 11.30 Formiddagsmat - en matpakkedag, tre dager brødmåltid, en dag varmmat 

Ca. 12.15 Hvile/soving (småbarn)  Frilek/tilrettelagte aktiviteter ute – inne (storbarn) 

Ca. 14.45 Fruktmåltid  

Ca. 15.15 Frilek/tilrettelagte aktiviteter ute - inne 

17.00  Barnehagen stenger. Husk å legge inn tid for avskjed før stengetid. 

 

Mandager er matpakkedag for alle avdelinger. Enkel varmmat serveres en dag i uken, ukedag kan variere. 

Tre dager serveres brødmåltid med variert pålegg. Til drikke serveres melk og vann. 
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4) FELLES AKTIVITETER OG TRADISJONER 
 

Barnehagen gir barna mulighet til å bli kjent med ulike høytider og egne, årlige tradisjoner. Her er noen 

beskrivelser av aktiviteter tilhørende ulike perioder gjennom året. Nærmere informasjon om dato og 

innhold kommer på månedsplan for avdelingen. Vurdering underveis og etter perioden kan endre planen. 

 

PERIODE INNHOLD BESKRIVELSE 
 

 

 

 

HELE ÅRET 

BARNAS 

FØDSELSDAG 

Bursdagen feires med krone, sang og leik.  

”BLEKKULF” Tilbud til de eldste i barnehagen, skolestarterne. (5- åringene født i 

2012. Egen plan beskriver innholdet 

AUGUST OPPSTART FOR 

NYE BARN 

Vi vektlegger at nye barn og deres familie skal få en god oppstart i 

barnehagen. Vi inviterer til bli – kjent dag i løpet av juni. 

Velkomstbrev med informasjon sendes ut før oppstart. 

 
 

SEPTEMBER/ 

OKTOBER 

INNHØSTING OG 

HØSTFEST 

Innhøsting av grønnsaker.  

Vi lager mat av egen avling fra grønnsakhagen og barna tar med en 

grønnsak hjemmefra. Avdelingen steller i stand til fest med pyntet 

bord og sanger.  

UTEUKE HØST Arrangeres fra 14. til 20 sept ved den gamle saga på Brekkåsen  

BRANNVERNUKE 

 

 

 

 

Uke 39  har vi fokus på brannvern. Besøk av brannbil i barnehagen 

eller vi besøker brannstasjonen. Brannøvelse (ca. 2 g./år) med alarm 

og evakuering 

 

EVENTYR- 

PERIODE 

Vi leser og dramatiserer, og 

har ulike estetiske aktiviteter 

med eventyr som inspirasjon. 

Vi inviterer til trollkaffe. 

Perstu: 22.11.17 og Lykken 

22.11.17. Åkertun : 23.11.17, 

Framigard`n: 24.11.17 

BESØKE 

SYKEHUSET 

Vi samler inn penger på et foreldrearrangement i løpet av høsten for 

kjøp av gaver til barn som er syke og ligger på sykehus i jula. Barna 

handler og pakker inn gaver, og 5 åringene besøker sykehuset for å 

levere disse. En årlig, positiv kontakt med sykehuset siden 1997. 
 

 

DESEMBER 

ADVENTSTID Bli kjent med norske juletradisjoner gjennom aktiviteter som: juletre- 

tenning, fortellinger, julesanger, nissefest med besøk av nissen og 

gang rundt juletre, juleverksted m.m. Luciafrokost med lussekatter og 

Luciatog for foreldre/foresatte onsdag 13. desember.  
 

 

JANUAR 

 

 

 

 

SOLFEST Rundt 20. januar markerer vi at sola har kommet tilbake på 

uteplassen vår!  

BESTEFORELDRE/ 

VENNEKAFFE 

Besteforeldre inviteres til kaffe på barnehagen. De som ikke har 

mulighet til å be med seg besteforeldre, kan invitere med foreldre, en 

annen slektning, venn el. nabo.                    

Lykken tirsdag 23.jan, Framigard`n: Onsdag 24.jan, Åkertun: 

Torsdag 25.jan, og Perstu: fredag 26.jan 
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FEBRUAR 

 
SAMEFOLKETS 

DAG 

Vi markerer samefolkets dag 6. 

februar.   

KARNEVAL 

 

Barn og voksne kler seg ut,  

vi spiser god mat og leker sammen. Felles/delt samling onsdag 

07.02.18  

SKI – OG 

AKTIVITETSDAG 

Arrangeres av barnehagen  

 

 

MARS 

 

APRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGE- 

DAGEN 

Markering av den landsomfattende barnehagedagen tirsdag 14 mars.  

UTEUKE 

 VINTER 

Arrangeres fra 5. til 9 mars,- arrangeres i barnehagen 

PÅSKE Vi leser fortellinger og samtaler om 

påska, våren og nytt liv. 

Påskeverksted og samling. Foreldre 

og søsken inviteres til påskefrokost:  

Åkertun: 15.03.18,  

Perstu : 16.03.18 

Framigard`n: 20.03.18 

Lykken: 21.03.18 

Barnehagen holder stengt i 

påskeuken.  

”VÅROINN”  Vi sår frø, klargjør og planter i grønnsaksåkeren. 

Dugnad med foreldre. 

Ruskenaksjonen gjennomføres i uke: 17 

Dugnad torsdag 26 april.                                               

 
 

MAI 

 

 

JUNI 

BESØK AV NYE 

BARN 

Nye barn og foreldre inviteres på besøk i barnehagen. De får hilse på 

en ansatt fra avdelingene de skal starte på og blir vist rundt i 

barnehagen 

 

NY AVDELING For de barna som skal bytte avdeling, fra småbarn til storbarn, vil det 

iverksettes tiltak som skal gjøre overgangen trygg og positiv 

 

AVSLUTNING Avslutning for barn som slutter. 

Overnatting i barnehagen og skolebesøk for de eldste. 

 

SOMMERFEST Foreldre og søsken inviteres til sosialt samvær med underholdning i 

barnehagen tirsdag 5. juni 2018 

 

UTEUKE VÅR Arrangeres fra 7. til 13 juni 2018  

 

JULI 
SOMMER- 

BARNEHAGE 

Ferieavvikling for barn og personale. 

Vi slår sammen avdelingene i perioder med færre barn.  

Barnehagen holder stengt 2 uker i forbindelse med fellesferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

5) SAMARBEID INTERNT OG EKSTERNT 
 

Samarbeid med hjemmet 

Vi ønsker et tett samarbeid med hjemmet, og vektlegger personlig kontakt ved oppstart av nye barn, 

daglige bringe- og hentesituasjoner og ved henvendelser. Sosiale arrangement gjennom året styrker 

kontakten mellom hjem og barnehage, samt knytter kontakter mellom barnas familier. Barnehagen 

vektlegger vennskap og ser på foreldrene som viktige samarbeidspartnere. Alle voksne er rollemodeller i 

samspillet med egne og andres barn. Framsnakking kan være en god metode.  

 

Foreldre skal ha mulighet til å påvirke barnehagens innhold gjennom innspill til årsplanen på foreldremøte, 

via representanter i arbeidsutvalg, samarbeidsutvalg og foreldreråd. Den daglig kontakt i bringe- og 

hentesituasjon og ved egne foreldresamtaler minimum 2 ganger i året overføres informasjon til og fra 

hjemmet. 

Informasjonskanaler mellom hjem og barnehage er daglig kontakt ved bringing/henting, It’s learning, 

oppslag i garderoben, planer/skriv som legges i barnets hylle, hjemmeside og telefonkontakt.  
 

Samarbeid og kompetanseutvikling i personalgruppa 

Personalet i barnehagen har et nært, daglig samarbeid både ved egen avdeling og totalt på huset. Vi 

vektlegger en god og lett tone, en raus holdning med velvillig fortolkning og en løsningsorientert 

tilnærming til utfordringer. Kompetanseutvikling skjer gjennom kurs og videreutdanning etter personlige, 

barnehagens eller kommunens behov og føringer. 

 

Det formelle samarbeidet foregår gjennom organiserte møter ved egen avdeling, i fag/temagrupper på tvers 

av avdelingene, på ledermøter og fagmøter. I tillegg deltar vi i samarbeidsfora som HMS-utvalg, 

fellesmøter og prosjektgrupper for barnehagene i nedre Melhus eller for hele kommunen. 

 

Barnehagen samarbeider med andre instanser som Familie og forebygging: Pedagogisk psykologisk 

tjeneste (PPT), familiesenteret, helsesøster, barnevernstjenesten, NAV og skoler/utdanningsinstanser. 

Barnehagen har egen kontaktperson ved PPT; Trine Halvorsen.   

 

6) RÅD OG UTVALG 

Samarbeidsutvalget (SU) - Nedre Melhus barnehage har felles samarbeidsutvalg for de 5 barnehagene i 

virksomheten. Medlemmene er likt representert når det gjelder foreldre og ansatte. 

Foreldrerådet - består av alle foreldre/foresatte ved Gimsøya barnehage og velger hver høst en leder og en 

nestleder. Leder i foreldrerådet sitter i samarbeidsutvalget for Nedre Melhus barnehage, og begge sitter i 

barnehagens arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget kan kalle inn til foreldreråd ved behov. 

Arbeidsutvalget (AU) - i barnehagens arbeidsutvalg er ansatte og foreldre likt representert. Vi har valgt å 

ha et fra hver gruppe der alle avdelingene er representert.  

Hovedformålet med disse råd og utvalg er å sikre et samarbeid mellom barnehage og hjem. 
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II PEDAGOGISK DEL 
 

1) BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende 

verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra 

til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

(Barnehageloven §1) 

 

 

 

2. FELLES VISJON I MELHUS KOMMUNE 
 

”Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig” 
 

Personalets forståelse av felles visjon er at det er viktig å kunne strekke egne grenser, våge å feile for å 

kunne utvikle seg og tørre å profilere barnehagen og dermed også bli vurdert.  Det fremheves som svært 

viktig at vi som er nær brukeren er modige på vegne av barnet slik at dets behov til enhver tid blir ivaretatt. 

Sentrale og lokale føringer kan stille krav som utfordrer kvaliteten i barnehagen. Med full 

barnehagedekning og mange områder som skal ivaretas, er det behov for kompetanse som gjør personalet i 

stand til å foreta valg for at barnets behov skal bli sett og ivaretatt på en god måte. Det er derfor viktig at vi 

som personalgruppe jevnlig avsetter tid til å reflektere rundt eget verdigrunnlag og hovedmål for vårt 

arbeide i barnehagen. 
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3) BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG OG HOVEDMÅL 
 

Gimsøya har fire avdelinger med ulike barnegrupper som alle har sine behov, forutsetninger og 

særegenheter. Disse forskjellene vil være med på å prege de valgene personalet tar mht. aktiviteter og 

innhold. Avdelingene jobber mot felles mål, men veien dit kan være forskjellig. Dette skal og må det være 

rom for.  

 

Vi har et oppriktig ønske om at barnehagen vår skal være et godt sted for barn, foreldre og ansatte. Spesielt 

mener vi at det å ha god tid i de daglige situasjonene er avgjørende for å ivareta barnas ulike behov. Dette 

handler mest av alt om voksenrollen og det som skjer i relasjonen. Sammen med foreldrene ønsker vi å 

oppdra barna slik at de opplever seg selv som verdifulle og at de er kompetente i sin omgang med andre 

mennesker. 

 

Dette er verdier vi jobber for å synliggjøre i hverdagen i Gimsøya barnehage. Verdiarbeid er en 

kontinuerlig prosess, aldri konstant, alltid i utvikling.  

 

Vårt mål er at vi gjennom dette vil kunne kjennes igjen ved at barnehagen representerer: 

 

 

 
 

Å jobbe med barn innebærer å jobbe i og med relasjoner. Relasjoner mellom: barn – voksen, barn – barn og 

voksen – voksen. Alle tre er like viktige og nært forbundet med hverandre. 

 

I arbeidet med forholdet mellom barn og voksne har vi blant annet valgt å bruke Berit Bae’s 

relasjonsteori. Bae er førsteamanuensis i pedagogikk og har drevet dybdestudie i relasjonsprosesser mellom 

barn og voksne i barnehage. Denne teorien har følgende mål: 

1) Å gi rom for barns opplevelse i relasjonen barn-voksne, det vil si å møte barnet på en måte som gir 

opplevelse av respekt, forståelse og anerkjennelse (åpne for at vi kan føle/oppleve ulikt, lyttende 

holdning). 

2) Arbeid med ”romslige mønstre” (innlevelse, velvillig fortolkning, gjensidig glede, romslighet) 

fremfor ”trange mønstre” (avsporende spørsmål, fokus på resultat og ”riktig” svar).  

3) Ivareta og styrke barns iboende sosiale kompetanse. 

Struktur i hverdagen er viktig for forutsigbarhet og trygghet, både for barn og voksne. Avdelingene 

jobber ut i fra grunntanken om at den praktiske tilretteleggingen av hverdagen er en viktig forutsetning for 

enkeltbarnet og barnegruppas utvikling og trivsel 
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4. a)FOKUSOMRÅDE – LEIK OG LÆRING 

 

 

Barns læreprosesser er nært knyttet til leik. I leiken lærer barn blant annet grunnleggende kunnskaper 

og ferdigheter knyttet til språk og sosialt samspill med andre barn. Barn lærer når de deltar sammen 

med andre i aktiviteter som gir dem mening. De lærer gjennom sanselige, kroppslige, kognitive og 

følelsesmessige opplevelser og erfaringer. 

 
Vi jobber for at barnehagen skal ha et omsorgs og læringsmiljø som fremmer alle barns utvikling.  

 
Vi vil jobbe med barns leik og læring gjennom å: 

 Respektere barns egne leikeprosjekter 

 Legge til rette for den frie og spontane leiken. 

 Gi barna impulser og motivere til leik. 

Eksempler på dette kan være at en voksen setter  i 

gang med å bygge en togbane, da tar det ikke lang 

tid før man er omringet av barn som ønsker å leke 

med tog. Vi kan sette stoler opp på rekke så får vi 

en buss, hvor skal vi kjøre? Et teppe over et bord,- 

nå kan vi leke eventyret om skinnvotten. Impulser 

og motivasjon til leik kan også hentes fra en bok, 

en tur eller et tema vi jobber med.  

 Fremme og legge til rette for vennskap 

For å utvikle og ta vare på vennskap kreves sosiale ferdigheter.   

 Dette handler om flere ting som empati og evnen til samarbeid.  

 Vi deler opp barnegruppen  i mindre grupper, vi setter sammen barn som vi tror kan like å være 

sammen, lar barna få være sammen med sine venner ,  snakker om hva en god venn er, leser bøker 

om vennskap og har det som tema i samlingsstund.  Vi legger til rette for vennskap på tvers av 

avdelinger gjennom å ha felles utetid og dørene åpen mellom avdelingene på morgen og 

ettermiddag. Voksne må til enhver tid være til hjelp når barna står fast i samspill, registrere, tolke 

og finne løsninger. 

 Bidra til mestring og gode opplevelser i leik.  I spennet mellom det som oppleves som trygt men 

samtidig utfordrende nok til at det «kiler i magen» finner man mange opplevelser som bidrar til 

mestringsfølelsen.   

 Presentere, motivere og gi barna erfaring med ulike typer leik.  

 Legge til rette for at alle barn ved Gimsøya barnehage skal være inkludert og deltakende i leik. 

  Støtte de minste i sin kroppslige utfoldelse i leik. Det vil si at man gjennom positiv rettledning 

(direkte støtte) i samværet med andre barn som for eksempel fysisk og verbal støtte for å oppnå og 

opprettholde kontakt, formidling av kontakt og at den voksne forklarer andre barns atferd bidrar til 

å støtte barna i leken.  

 
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 og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom 

for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, 

humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre  

 

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, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges 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.(Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017) 

 



 10 

4.b) FOKUSOMRÅDE – BARNS MEDVIRKNING  
 

 

 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 

kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, 

Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 

deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 

måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste 

barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke 

overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver) 
 

 

Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv, og vi vektlegger å oppmuntre barna 

til å gi utrykk for egne tanker og meninger. De voksne i barnehagen må lytte og prøve å tolke barnas 

kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og verbale språk. Samtidig 

må barna lære å ta hensyn til andre, og tilpasse seg regler og rutiner. Barns rett til medvirkning må ikke 

forveksles med at barnet alltid skal få det som det vil. Det ligger mye kjærlighet i et nei, og vi vet at barn 

trenger rammer og klare holdepunkter for å vokse og utvikle seg sunt. Barn vet ofte hva de vil, men de vet 

ikke alltid hva de har behov for. Personalet må da tolke, anerkjenne og møte barna ut fra deres opplevelse.  

Barns mulighet til å medvirke kan også omfatte barns mulighet og frihet til å velge hvem og hva de vil leke 

med.  Barn medvirker også i forhold til dagsrytmen, f.eks. innhold i samlingsstund, behov for hvile, valg av 

bordvers og sang osv.  

 

Gimsøya barnehage har gjennom 3 årene vært med i et utviklingsprosjekt sammen med de andre 

barnehagen i Melhus og med veiledning av DMMH. Vi valgte å ha fokus på barns medvirkning ved 

måltidet:  «Hvordan møter voksne barnas uttrykk og innspill med anerkjennelse under måltidet?»  

 

Vi har erfart at ved å stille krav til voksne i relasjonen med voksne og barn, har det gitt oss ytterligere 

kunnskap: Relasjon er ferskvare og må nødvendigvis behandles deretter. Refleksjon og bevissthet om egen 

rolle har vært og vil fortsatt være et viktig verktøy i arbeidet hvor det stilles krav om ansvarsfulle voksne. 

Det skal sikre at alle barn blir møtt med respekt og anerkjennelse. Det å ha fokus på barns medvirkning 

under måltidet har blant annet lært oss at det har overføringsverdi til ethvert møte med enkeltbarnets 

uttrykk og medvirkning.  
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5) Gimsøya barnehage sin miljøprofil 
 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å 

verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen 

skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å 

orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige 

på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av 

teknologi og redskaper.  

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017) 
 

 

 

Grønt flagg er en miljøsertifisering som henvender seg til barnehager og skoler. Ordningen er en 

drivkraft og en flott måte å markere seg på som miljøbarnehage. Målet er at nye kunnskaper skal gi 

muligheter til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig. Arbeidet er 

forankret i en handlingsplan, og det stilles krav om årlig rapportering med dokumentasjon av 

arbeidet for å få fornyet sertifisering. Området har hele tiden vært under utvikling, og i 2009 ble 

arbeidet sertifisert med tildeling av GRØNT FLAGG. 

 

Miljøarbeidet ved Gimsøya barnehage deles inn i følgende temaer:  

 

Miljøarbeidet i barnehagens hverdag 

Vi sorterer søppel (papir, glass, plast, metall og 

matavfall), komposterer matavfall og bruker 

kompostjorda i barnehagens grønnsakåker. Gjennom 

dette bevisstgjør vi voksne og barn ved å innarbeide gode 

holdninger og rutiner i forhold til sortering og håndtering 

av avfall, se ressursene som ligger i dette og øke 

forståelsen for kretsløpet.  

 

 

Leik ute og på tur er en naturlig del av livet i 

barnehagen.   

Vi gjennomfører utedager for alle barn fra de er 3 år.  Vi 

er da ute i skogen eller ute i barnehage hele dagen.   

Vi tror at når barna blir mer kjent med naturen så vil de 

også få et ønske om å ta vare på den. Vi ønsker også å se 

på mulighetene for å videreutvikle uteområdet vårt. 

Uteområdet skal være fysisk utfordrende og stimulere til leik, læring, kreativitet og mestring.  

Alle avdelinger har også faste turdager.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Utvikling av uterommet i barnehagen.   

Som en del av utviklingen av uterommet i barnehagen har vi også her valgt å ha fokus på gjenbruk. 

Fornybart materiale vil så langt det lar seg gjøre brukes i nyoppsatte lekeinstallasjoner. Det blir blant annet 

satt opp en sansevegg der gamle kasseroller og annet kjøkkenutstyr er hengt opp, slik at barna kan lage lyd 

og musikk ved slå på dem med øser og kar. Planker og annet materiell som barnehagen får fra foreldre vil 

bli gjort tilgjengelig for kreative aktiviteter i en skjermet del av uteområdet. Sommeren 2016 ble det satt 

opp et nytt lekeapparat på området. Det kalles fugletårnet og er beregnet til de største barna. Videre er det 

også planer om å skifte ut gjerdet rundt barnehagen til nettinggjerde.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Gjenbruk  

Gjenbruk, betyr at ting som er blitt overflødige/ 

unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes.  

Gjenglemte klær og utstyr som ikke er navnet gies til 

veldedige formål eller brukes som ekstra skiftetøy i 

barnehagen etter en stund.  

 

 

 

Insekter 

Insektene har en nøkkelrolle i alle økosystemer på land.  

De bestøver planter, er mat for andre dyr og bryter ned all 

slag  råtnende organisk materiale. Vi ønsker å bidra til at 

barna blir kjent med noen insekter, og fremme respekt for                                                                                 

insekter.  

Videre ønsker vi å undre oss over hvordan de ulike insektene 

 lever, spiser og hvordan de ser ut.   

 

 

 

Naturen våkner til liv 

Hva som skjer i naturen til de forskjellige årstider snakker vi 

om gjennom hele året. Det er allikevel noe spesielt som skjer 

når nytt liv oppstår, og naturen våkner etter den lange 

vinterdvalen.  Våren er utgangspunkt for mange spørsmål og 

undring sammen med barna. 

 

 

 

 

Is, snø og vann 

Vann finnes nesten overalt på Jorda og er livsnødvendig for alt  

kjent liv. Omtrent 70 % av Jordas overflate er dekket av åpent vann (hav, 

innsjøer og elver). 

Is snø og vann er en del av naturen som vi har rundt oss hele 

tiden. Ved å leke og undre seg over vann i ulike former vil barna 

gjøre seg erfaringer og oppdagelser som vi håper kan bidra til en 

begynnende forståelse for kretsløp og den gjensidige avhengigheten vi har 

til naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Jorda
http://no.wikipedia.org/wiki/Liv
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6) VÅR TILNÆRMING TIL FAGOMRÅDENE OG TVERRFAGLIG 

ARBEID 
 

Barnehagens arbeidsmetoder er i stor grad tverrfaglige slik at arbeidet med fagområdene vil gå over i 

hverandre. Arbeidsmetodene tilpasses barnas alder, utvikling, interesser og behov. Arbeid med 

fagområdene er beskrevet i Rammeplan for barnehagen, virksomhetsplan for NMB og i progresjonsplaner 

utarbeidet for alle barnehagene i Melhus. Ved Gimsøya barnehage har vi utarbeidet et årshjul som skal 

bidra til å synliggjøre de ulike temaene gjennom året. Med utgangspunkt i barnas interesser og medvirkning 

kan et tema gå over en lengre periode. Barnas interesser kan også gå i en annen retning enn det som er 

planlagt og da justerer vi på oppsatt plan. 

 

Vi har valgt å ha temaet « meg selv og andre» i sentrum av vårt årshjul. Temaet representerer barns fysiske 

og psykiske helse. Det handler om å bli kjent med egne følelser og lære seg og sette ord på dem.  Det å se 

seg selv som en del av en større helhet/ del av en gruppe/samfunn. Dette er noe vi har ekstra fokus på om 

høsten, ved oppstart av nytt barnehageår. En god selvfølelse er å gi barna troen på at de er gode nok som de 

er. Ikke minst har vi fokus på det å bygge vennskap og motvirke mobbing gjennom å utvikle gode 

relasjoner mellom barn –barn og barn-voksen. Det å lære seg å forstå/sette seg inn i hva andre føler, glede 

seg på andres vegne, erfare at vi er forskjellige osv. I forhold til den fysiske delen så er den godt beskrevet 

under fagområdet; Kropp, bevegelse og helse.  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Meg selv 

og andre  



 14 

 

Innblikk i hvordan vi arbeider med de ulike fagområdene:  

 

 

Kropp, bevegelse og helse:   

Vi ønsker at barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom 

kroppslig mestring, og at varierte sanseinntrykk og 

bevegelser skal være med på å utvikle kunnskaper og 

ferdigheter på mange områder. Videre ønsker vi at barna skal 

få bli kjent med egen kropp og navn på kroppsdeler. Barns 

seksualitet er en naturlig del av barnets utvikling og må ikke 

forveksles med voksnes seksualitet. Voksne må være bevisste 

på egne holdninger og møte barn med respekt.   

 

 Tegne og male kroppen ,måle høyde, sette ord på 

kroppsdeler osv. 

 Snakke om og bli trygg på egne grenser i forhold til egen 

kropp 

 Turer som gir barna mulighet til og utforske naturen og bruke kroppen i variert terreng.   

 Bruk av fellesrommet for å stimulere fin- og grovmotorikk, f. eks. hinderløype.   

 Samlinger for hel og delt gruppe 

 Rytme, dans og bevegelse 

 Bevisst å ivareta de yngste sine behov (-de som stabber og går -) 

 Bevisst på å ivareta god hygiene 

 Mat og måltider i barnehagen er en viktig 

del av barnets totale kosthold. Barnehagen ønsker å fremme 

 gode matvaner og gi barna tilbud om et variert og sunt kosthold.  

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst:  

Vi ønsker at barna skal oppdage nytteverdien av god kommunikasjon, og 

vektlegger variert bruk av språket for å utvikle forståelse for ulike måter å 

kommunisere på:   

 Sang, rytme, dans og bevegelse   

 Eventyr, barnelitteratur, samtale, gåter, dikt, rim og regler,  

 Rolleleik og dramatisering av kjente eventyr og sanger 

 Høytlesning/lesestunder 

 Bli kjent med norsk barnelitteratur 

 Å bli kjent med bokstaver og tall gjennom tekstskaping  

 Barna aktivt med på å lage skriftlig materiell som  

oppslag, invitasjoner m.m. 

 Språkskap og snakkepakken 

 Eget barnehagebibliotek og bruk av folkebiblioteket  

 Bevisst holdning til det muntlige språket i det daglige 

 Voksne som språklige rollemodeller 

 Høsten 2016 har  Gimsøya barnehage starte opp med  

barnehagebibliotek. Det gjør det mulig for barn og  

foreldre å låne bøker direkte fra barnehagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Det er med 

kroppen vi er 

tilstede i verden!» 

Gunvor Løkken  
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Nærmiljø og samfunn:  

Vi vektlegger at barna skal bli kjent med sitt eget 

lokalmiljø, og få en begynnende forståelse for samfunnet 

vårt. Dette gjør vi ved å:   

 Besøke nærmiljøet, som f.eks. bibliotek, kirke, 

kino, gårdsbesøk, elva, kulturminner 

 Bevissthet rundt lokal kulturarv gjennom 

opplevelser, samtaler, rekvisitter 

 Besteforeldre besøker barnehagen gjennom 

henting/bringing og invitasjon til kaffebesøk 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet: 

Vi vektlegger estetiske inntrykk og uttrykk gjennom:   

 Bruk av sang, instrumenter, musikk og dans   

 Dramatiseringer 

 Eventyrperiode med fordypning av eventyr   

 Korsang med naboavdeling  

 5-årskor sammen med barnehagene i Nedre 

Melhus barnehage 

 Formingsaktiviteter med ulike materialer 

 Bli kjent med norske tradisjoner og kulturminner 

i  lokalmiljøet 

 

 

 

Antall, rom og form: 

Vi bruker mattespill, telleregler, utforskning av størrelser og 

antall og legger til rette for at barna gjennom 

hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål som 

for eksempel vekt og tid. Vi vektlegger å:    

 Lese eventyr, synge, rim og regler som inneholder 

tall 

 Legge puslespill, spille ulike brettspill, bygge med 

Lego /duplo 

 Telle, sortere og klassifisere ulike gjenstander  

 Ulike aktiviteter med form og farger 

 Bruke matematiske begrep som rekkefølge, tall, 

former og mengde – mattekassa 

 

 

 

Natur, miljø og teknikk: 

Vi vektlegger barnas naturlige nysgjerrighet og initiativ 

under aktivitet som:                                                                      

 Turer i alle årstider med utforsking og undring  

sammen med barna 

 Miljøvern med avfallssortering og kompostering 

 Sår og høster grønnsaker og blomster 

 Studere, for eksempel insekter, under 

forstørrelsesglass 

 Se for øvrig barnehagen miljøfokus s. 11 
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 7)GIMSØYA BARNEHAGE OM: 

 

A – GLEDE OG HUMOR 

 

Vi ser på humor som et «krydder» i hverdagen; en ressurs som gir oss glede og som skaper 

god atmosfære og trivsel. Undersøkelser viser en klar sammenheng mellom utvikling av humor og 

utvikling av andre sosiale ferdigheter som evnen til å lese sosiale situasjoner og å gi positiv respons på 

andres kontakt. Humor er ikke nødvendigvis en medfødt egenskap som vi enten har eller mangler. Humor 

er noe som kan utvikles, og spontanitet og glede blir viktige stikkord i vår barnehagehverdag. 

 

 

 B – OMSORG, LEK OG LÆRING 

 

Leiken er barnets viktigste uttrykksform. Her lærer barna betydningen av å innrette seg etter hverandres 

ønsker og behov, og de lærer at de må samarbeide for at ting skal fungere. I arbeidet med å trene de sosiale 

ferdighetene legger vi stor vekt på utvikling av venneferdigheter. Vi er bevisst på at de voksne er viktige 

rollemodeller som skal være til stede for å støtte barnet og legge til rette for læring og utvikling. Omsorg er 

en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Barnehagens personale har en yrkesetisk 

forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen.  

 

C  – KVALITETSUTVIKLING 

 

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i 

barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns 

utvikling og læring (Rammeplan kapittel 4.3). Vi voksne må 

derfor observere og vurdere barnegruppas og det enkelte 

barns trivsel og utvikling kontinuerlig gjennom hele 

barnehageåret. Dette forutsetter kompetanseutvikling og 

stadig oppdatering på utvikling av faget.  

 

 

D – PROGRESJONSARBEID  

 

”Et godt læringsmiljø er et miljø som tar hensyn til barnets ståsted. I et godt læringsmiljø gir man barn 

passelig utfordrende oppgaver som de kan strekke seg etter, uten å forstrekke seg” (Kari Pape 2008). 

 

Videre sier Pape at godt læringsmiljø gir muligheter for prøving, feiling og mestring, og legger vekt på 

kvaliteten i samspillet mellom mennesker. Vi kan ikke bestemme hva andre skal lære, men legge til rette 

for læring gjennom gode opplevelser. Alle barn lærer ut fra sine egne forutsetninger som evner, modenhet 

og tidligere erfaringer. Videre har motivasjon stor betydning, og denne er nært knyttet opp mot interesse, 

mestring, forståelse og relasjoner.   

 

Når vi tenker progresjon i barnehagen, må vi sikre oss at barnet 

er klar for det som skal skje, at de har forutsetninger for å 

forstå. Og selv om barn også trenger at ting gjentar seg for å 

oppleve trygghet og oversikt, må vi unngå at barna opplever 

det samme år etter år gjennom hele barnehageperioden. 

Progresjon i barnehagens innhold skal ivareta dette, samt at det 

innenfor områder som gjentas årlig tilføres en ekstra dimensjon 

ettersom barnet blir eldre. For barna kan dette være deltagelse 

på ulike aktiviteter innenfor ulike aldersgrupper, og 

”privilegier” som følge av at de blir eldre.  

 

Med vektlegging av vid innfallsvinkel, varierte arbeidsmåter 

og ulik tilnærming i forhold til alder og modning vil vi ivareta sammenheng og progresjon i arbeidet. Fra 

høsten 2009 har barnehagene i Melhus i fellesskap utarbeidet progresjonsplaner for alle fagområdene i 

rammeplanen. Disse vil bli aktivt brukt i det daglige arbeidet. 
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E – PLANLEGGING OG VURDERING 

 

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger klare føringer for 

innholdet i barnehagen. Videre beskriver Virksomhetsplan for Nedre Melhus barnehage sentrale og 

lokale føringer, og er en overordnet plan for de 5 barnehagene i virksomheten. I tillegg til årsplanen 

utarbeides avdelingsvis periodeplaner for hver måned og felles planer for perioder med prosjekt og 

fordypning.  

 

Hvert halvår utarbeides en egen plan for tilbudet til de eldste barna. Denne bygger på departementets 

veileder ”Fra eldst til yngst” og kommunens plan for overgang mellom barnehage og skole. 

 

Våre planer brukes aktivt som et internt verktøy for å styre arbeidet gjennom året, og utad for å 

informere og dokumentere barnehagens verdier, innhold og prioriteringer. Likevel er dette kun 

retningsgivende da barnegruppa og enkeltbarnets forutsetninger til enhver tid vurderes i forhold til 

barnehagens innhold. 

 

Vi har en innarbeidet praksis på jevnlig vurdering underveis og periodevis på avdelingsmøter, og med 

hele personalgruppa på personalmøter og på planleggingsdager. Barnets utvikling og trivsel vurderes i 

nært samarbeid med foreldrene på samtaler høst og vår, og ellers etter behov. 

 

Personalets refleksjon og vurdering gjøres i forhold til:  

 barnets trivsel og utvikling 

 omsorg og respekt for barnet og dets familie 

 aktiviteter som blir valgt og gjennomføringen av denne 

 observasjoner som gjøres fortløpende og satt i system 

 egen praksis og egen rolle gjennom drøfting, veiledning og praksisfortellinger 

 egne holdninger og vaner  

 

 

 

Barn og foreldres medvirkning i plan og vurderingsarbeidet.  

Foreldrenes medvirkning i planlegging og vurderingsarbeidet ivaretas først og fremst gjennom 

foreldresamtaler, arbeidsutvalg, samarbeidsutvalg og foreldremøter.  Videre blir tilbakemeldinger i 

hverdagen fra foreldre og barnet selv brukt til å legge til rette for ønsker og behov.  

 

Barns rett til medvirkning i planlegging av barnehagens virksomhet krever romslige 

planleggingsmønster. Med det mener vi at det skal være rom for barns medvirkning og at planlagte 

pedagogiske aktiviteter skal ta imot og følge opp barns innspill. Ved å lytte og observere barns lek, får 

personalet greie på hva barn er opptatt av, og kan bruke det til refleksjon og videre planleggingen.. 

Direkte muntlige tilbakemeldinger fra de største barna er en viktig måte å medvirke på både i 

planleggingen og i vurderingsarbeidet.  Når det gjelder de minste så må personalet registrere og tolke 

barns kroppslige utrykk for på best mulig måte legge til rette for det enkeltes barns behov. Barna må 

oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for dette.  
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G – PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 

 

Pedagogisk dokumentasjon er en måte å synliggjøre barnehagens innhold på og skape refleksjon over 

prosessen som skjer underveis.  Slik er pedagogisk dokumentasjon et viktig vurderingsverktøy. Det 

kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflektert praksis. Barns 

læring og personalets arbeid gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag 

og oppgaver, en arena for lek, læring og utvikling. Den kan gi foreldre nyttig informasjon om hva 

barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen.    

 

”Dokumentasjon er ledd i en prosess. Den har ingen verdi før den brukes til noe, knyttes til et nytt 

steg. Som grunnlag for evaluering, som ledd i bevisstgjøring, refleksjon og utvikling”  

Øhman og Aspeli 2001:6 

 

 

”Pedagogisk dokumentasjon er å fortelle en faglig historie. Dokumentasjon er kulturskapende og 

synliggjøring av eksiterende kultur”.      Susan Klausen 2001:11 

 
Vi synliggjør barnas initiativ, interesser og aktiviteter gjennom: 

 Utstillinger av barnas egne skapende uttrykk 

 Oppslag/ utstilling av tegninger/ maleri/ ulike selvlagede produkt  

 Tekstskaping som kan fange opp barnas opplevelser med egne ord  

 Visuell dokumentasjon gjennom å ta bilder av barna i aktiviteter, eller at barna får ta egne bilder  

 Lar barnet undre og utforske, med voksne som med-forskere 

 Alle barn har hver sin minneperm  
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H – DE ELDSTE BARNA I BARNEHAGEN   ”Blekkulf ” 

 

Barnehagens arbeid tar utgangspunkt i: 

 ”Fra eldst til yngst” -veileder fra Kunnskapsdeptartementet. 

 ”Plan om overgang barnehage-skole”. Utarbeidet av 

Melhus Kommune.   

 

Mål: 

 

 Bli mer selvstendig – selvstendighetstrening i 

hverdagslige situasjoner som bl.a. måltid, påkledning og 

toalettbesøk 

 Lære å ta i mot en beskjed og samarbeide. 

 Ta vare på hverandre – lære seg grunnleggende regler 

for godt samhold og vennskap – anti mobbeadferd 

 Underbygge/skape interesse for tall og bokstaver – 
korsang og skrivedans 

 Få positive opplevelser ved kroppslig mestring.  
 

 

Innhold: 

 Turer i marka til alle årstider.  

 Deltakelse i kor på kulturskolen i Melhus, tilbudet følger skoleruta og er hver torsdag kl 13.00-13.40. 

 Koravslutning for foreldre og søsken i Kultursalen . 

 Skrivedans og sirkusskole.   

 Overnatting i barnehagen om våren. 

 Skolebesøk i april/mai – barna besøker ”skolen sin” 3 ganger  

 Egne aktiviteter for Blekkulf-gruppen gjennom året.  
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I – OVERGANGER 

 

Fra småbarn til storbarn –  

Barna som begynner på småbarnsavdeling skal på et tidspunkt overflyttes til storbarnsavdeling. 

Overgangsprosesser kan for noen barn være sårbare, og vi må jobbe for at disse overgangene skal oppleves 

som positive og trygge. Normalt sett vil overflytting skje etter avviklet sommerferie, det vil si i løpet av 

august. Før feriestart vil alle barn som skal overflyttes besøke sin ”nye” avdeling minimum 3 ganger. Vi 

legger opp til at barnet spiser frokost med sin nye avdeling, og besøket avsluttes med en lekestund. Barnet 

har med seg en kjent og trygg voksen fra ”gammel” avdeling. Aktuell informasjon om barnet overføres 

internt ved behov. Videre har vi for første gang gjennomført et eget foreldremøte i 2016 der hensikten var å 

informere om overgangen fra småbarn til storbarnsavdeling.  

 

Når barnehagen jobber med overflytting av barn er det flere faktorer som er med på å avgjøre hvilken 

avdeling det enkelte barnet skal flyttes til. Barnets behov og forutsetninger, barnegruppas sammensetning, 

alder og antall ledige plasser, er noen av momentene som må vurderes. 

 

                               

  

Fra barnehage til skole –  

Barna som skal begynne på skolen skal også forberedes på det nye livet. Barna besøker skolen sin 3 ganger 

i løpet av våren før skolestart. Informasjon fra barnehage til skole overføres via overføringssamtaler 

mellom barnehagen og skolen. Gjennom foreldresamtale i barnehagen får foreldrene informasjon om og 

muligheten til å påvirke den informasjonen som går til skolen. 

 

 

 


