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Velkommen til barnehagen vår. 
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Årsplanen Eier Åpningstider Nærområdet 
vårt

Matservering

Årsplanen bygger på 
Rammeplanen, som er en 
forskrift til barnehageloven. 
Loven fastsetter 
overordnede 
forutsetninger om formålet, 
og innholdet i barnehagen. 

Rammeplanen gir 
retningslinjer for 
verdigrunnlaget, innholdet i 
barnehagen og oppgavene 
til barnehagen. 

Årsplanen er et 
arbeidsverktøy for 
personalet, den skal 
dokumentere barnehagen 
sine valg og begrunnelser. 
Den skal gi informasjon om 
det pedagogiske arbeidet til 
myndighetsnivå, og 
samarbeidspartnere.

Barnehagen er eiet av Eivind 
Herredsvela. Den er 
lokalisert på idylliske Soma 
Gård på Sandnes. 

Barnehagen har en avdeling 
for 19 barn mellom 3-6 år. 

Barnehagen ligger i et lunt 
område og har et 
uteområde som er 
tilrettelagt ulike typer lek, 
og med utfordringer for alle 
aldersgrupper.

Barnehagen er åpen fra 
07.30 til 16.30. 

Vi har ingen stengte 
planleggings dager. 

Planlegging foretas på 
kveldstid av personalet. 

Onsdag før skjærtorsdag 
stenger barnehagen kl. 
12.00. 

Julaften og nyttårsaften har 
barnehagen stengt. 

Barna må ha fire uker ferie i 
løpet av barnehage året, og 
tre av disse må være 
sammenhengende. 
Barnehagen holder stengt 
uke 29 og 30 hvert år.

Friluftsliv og mange turer i 
skog og mark er en stor 
del av 
barnehagehverdagen. Vi 
har et rikt dyreliv like 
utenfor døren og flere fine 
turområder vi kan bruke. 

Barna vil få ta del i stellet 
av dyrene dersom de 
ønsker det. Barna har 
store områder å boltre 
seg på, innendørs på 
besøksgården, ute i 
nærmiljøet og ellers i 
naturen under utflukter. 

Her ligger det utallige 
muligheter og 
utfordringer og venter  
barna deres.

Barnehagen serverer alle 
måltid i barnehagen, og 
legger til rette for tre 
måltid om dagen; frokost, 
lunsj og 
frukt. 
Vi serverer sunne og 
varierte måltid, og har 
alltid 
fokus på god 
håndhygiene.



VERDIGRUNNLAGET TIL 
BARNEHAGEN 
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Lov om barnehager §1 Formål

«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»



SAMARBEID MELLOM BARNEHAGEN OG 
HJEMMET 
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Foreldresamarbeidet skal skje både på individnivå og på 
gruppenivå. Vi inviterer til foreldremøter, diverse samlinger 
sammen med barna, og en foreldresamtale i løpet av året.  

Barnehagen skal legge til rette for at foreldre og personalet 
jevnlig snakker sammen om observasjoner, erfaringer, og 
hvordan barnet trives. Vi jobber sammen om utvikling og 
læring. 

Vi vet mange foreldre kan vegre seg for å ta opp kritikk med 
barnehagepersonalet, og det er viktig at personalet har drøftet 
denne problemstillingen på forhånd. Vær trygg på at vi 
håndterer dette på en ordentlig måte der barnets beste alltid 
vil være utgangspunkt. 

Barnehagepersonalet skal, så langt det lar seg gjøre, alltid 
være tilgjengelig i hente – og bringesituasjoner. Slik at 
foresatte kan både gi og ta imot beskjeder, få oppdateringer 
fra barnehagedagen og ellers annen utveksling som trenger å 
bli gjort. En kan også sende meldinger eller ringe. 

Vi er her for dere. 

Barnehagen ønsker et godt og tett samarbeid med hjemmet til 
barna! 



ANSATTE
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Eivind Herredsvela er 47 år og utdannet 
førskolelærer. Har jobbet som pedagogisk 
leder i 19 år. Har fire barn. Er eier av 
barnehagen. 

Mari Moe, 36 år fra Suldal. Utdannet 
førskolelærer fra Høgskolen i Bergen. 
Begynte hos oss sommeren 2008. Har to barn 
på 4 og 2 år. 

Jeanette Madsen Bjørnsen, 41 år fra Sandnes. 
Er utdannet førskolelærer. Hun har to barn. 
Hun har jobbet hos oss siden 2007. 

Chan Flått Evenhus. 25 år, har en 20% 
stilling hos oss. Bor som nærmeste nabo til 
barnehagen og har selv gått hos oss når han 
var liten. (ikke på bilde) 



VENNSKAP OG FELLESSKAP
Barnehagen skal ha ett miljø der ulike individ og ulike kulturelle meninger møtes med respekt 
for det som er forskjellig. 

Et møte med noe som er forskjellig fra sitt eget, gir mulighet til å utvikle positiv nysgjerrighet 
for andre mennesker og kulturer.

Barnehagen skal inkludere alle barn og være med å skape et miljø fritt for mobbing. 

Personalet skal: 

- Hjelpe barna til å sette egne grenser og til å respektere andre sine grenser. 

- Stimulere til god lek sammen i grupper. 

- Legge til rette for utvikling av vennskap.

- Forebygge krenkinger og uheldige samspillsmønster.

- Fange opp og støtte barn som blir utestengt.

- Bidra til at mangfold blir noe positivt for hele barnegruppa.

- Støtte barnas initiativ til samspill, oppleve vennskap og lære å holde på venner. 
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«En venn er noe av det 
beste du kan ha, og noe av 
det beste du kan være.»



LEK
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Leken skal være en arena for utvikling og læring, og for sosial og 
språklig samhandling. 

Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og 
opprettholde den, og mange lærer av å observere eller av 
tilstedeværende voksne. Noen barn deltar ikke naturlig i leken og 
faller utenfor leke fellesskapet i barnehagen. Her er det de 
voksne sitt ansvar å bidra til å tilrettelegge leke situasjonen slik 
at leken blir mest mulig inkluderende, slik at negative 
handlingsmønster ikke fester seg. 

Personalet skal

- Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.

- Skal rettlede barna dersom leken medfører uheldige 
samspillsmønster.

- Bygge et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og 
erfare glede i leken. 

- Inspirere og gi rom for alle typer lek både ute og inne.

- Ha planlagte lekegrupper for å sikre at alle barn får delta, og 
øve på samspill i leken.

«Lek er den høyeste form 
for forsking. -Albert 
Einstein.»



BARNAS MEDVIRKNING
Barna har rett på å gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten i barnehagen. 

Jevnlig skal de få delta aktivt i planleggingen og vurderingen. 

En skal vektlegge synspunkta til barna i samsvar med alder og modenhet. Barna skal ikke få mer

ansvar enn det de er rustet for. 

De skal kunne påvirke dagen sin gjennom samtaler, opplevelser, interesse, undring og det de uttrykker til hverandre og 

de voksne. 

Gjennom å kunne medvirke vil barna få erfare at de selv har innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Barnas medvirkning blir ivaretatt gjennom blant annet: 

- Valg av aktiviteter

- Godt daglig samspill mellom barn og voksne

- Voksne som er gode til å lese hva som formidles gjennom mimikk og kroppsspråk

- Barna får delta/hjelpe til i daglig praktisk arbeid

- Personalet vil ta med seg barnas undring og interesser fra samtaler i samling, i grupper og med 

enkeltbarn.

2021/2022
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«Barna skal få 
kjenne at 
barnehagen 
er til for 
dem.»



LÆRING 
Nysgjerrighet, kreativitet, og utforskertrang skal anerkjennes, stimuleres og legges til 
grunn for læringsprosessene. 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til 
å leke, utforske, lære og mestre. Sammen skal vi  utforske, undersøke, oppdage og 
eksperimentere slik at barna får utvide sine perspektiv og få ny innsikt. 

Personalet må være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement, og på denne 
måten legge til rette for læring i ulike situasjoner. 

Barnehagen skal legge til rette for læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og 
andres læring. 

Personalet skal:

- Legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring.

- Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling av innholdet i 
barnehagen.

- Sørge for at alle barn får rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 
mestringsfølelse. 
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OMSORG.
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Omsorg er en forutsetning for at barna skal være trygge og 
trives, og for at de skal utvikle empati og nestekjærlighet. 
Barnehagen skal gi barna anledning til å utvikle tillit til seg 
selv og til andre. 

Barnehagen skal være en sterk formidler av medmenneskelige 
verdier. Vi skal støtte og rettlede barna til å bli trygge på seg 
selv og oppmuntre dem til å dele sin kunnskap, nysgjerrighet, 
omsorg og empati for andre. 

Vi vil ha et miljø som ikke bare gjør barna til mottaker av 
omsorg, men som verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

Personalet skal: 

- Bidra til å dekk barnas behov for fysisk omsorg, inkludert 
behovet for ro og hvile. 

- Sørge for at alle barn trives, føler seg trygge og føler 
tilhørighet i barnehagen. 

- Oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å 
kunne ta imot omsorg.



DANNING. 

I barnehagen skal barna få delta i avgjørelses prosesser og være 
med på å utvikle felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke 
synspunkt og skape meining i den verden de er en del av. 

Når vi setter fokus på å styrke barnas medvirkning, støtter vi 
barnas egen, aktive selv utdanning. Barna skal erfare at de er en 
medborger i det livet de lever her og nå. 

Personalet skal støtte identitetsutviklingen og den positive 
selvfølelsen til barna. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking 
skal vi hjelpe barna til å utvikle kritisk tenking og etisk 
vurderingsevne. 

Personalet skal: 

- Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i 
fellesskapet.

- Synliggjøre og verdsette behov, meininger og perspektiv i 
fellesskapet.

- Utfordre tenkingen til barna og invitere dem inn i utforskende 
samtaler.

- Legge til rette for meningsfulle opplevelser og støtte 
identitetsutviklingen og den positive selvforståelsen til barna.
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
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Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og 
alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 
helhetlig språkutvikling. 

Barna skal utvikle et språk som de kan bruke til å kommunisere godt 
med, sette ord på tanker og følelser. Personalet skal være gode 
rollemodeller ved å bruke språket godt i samtaler med barna, bruke tid på 
forklaring, undre oss sammen, rettlede og veilede. 

De yngste barna i barnehagen har ofte et lite verbalt språk. De formidler 
mye gjennom kroppsspråk, mimikk, lyder og gester. Dette må personalet 
være lydhør for, og ha kompetanse på å tolke. 

Personalet skal: 

- Være bevisst sin rolle som språklig forbilde og være lydhøre i 
kommunikasjon med alle barn. 

- Fange opp og støtte barn som har ulike former for 
kommunikasjonsvansker, er lite språklig aktiv eller har sen språkutvikling. 

- Bidra til at språklig mangfold blir noe positivt for hele barnegruppa.

- Aktivt fremme og utvikle den norskspråklige kompetansen til barna.

- Anerkjenne og respondere på de ulike verbale og ikke-verbale uttrykkene 
til barna og støtte språkutviklingen deres.



Tilvenning
Før barna begynner i barnehagen inviterer vi barna sammen med foreldrene på en uformell 

besøksdag. 

Kom innom noen timer og hils på oss. 

Barnet vil også motta et lite «bli kjent med oss» hefte i posten et par mnd før barnehageoppstart. 

Litt bilder og noen historier og presentasjon av personalet. 

Personalet skal: 

- Gi dere trygghet, og vise omsorg for både barn og foreldre. 

- Etter behov har vi et eget foreldremøte for de nye foreldrene, slik at vi kan ta en gjennomgang på 

tilvenningsprosessen. For mange er det første barnet, og det kan være godt å få høre litt om hvordan 

vi gjør ting, og hva som kan forventes av barnet og av oss. Vi prøver å få tatt dette så tidlig som mulig 

i august før de fleste barna begynner. 

- Være lydhør og åpne for innspill fra foreldre. 

-Dele sin kunnskap og erfaring. 

2021/2022
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Sosial kompetanse
Hele året arbeider vi systematisk med å utvikle og bygge sosial kompetanse hos barna. 

Vi legger vekt på å bygge gode relasjoner til barn og foresatte. For å bygge gode relasjoner til barna mener vi det er 

viktig å være der barna er. –i lek, aktiviteter og rutinesituasjoner.

Å se hvert enkelt barn, dele opplevelser sammen og legge til rette for læring og danning, er viktig for at barna skal 

danne seg et godt selvbilde. Dette vil de trenge i sosial samhandling med andre. 

Fokus på: 

-Bygge relasjoner

-Å være proaktiv

-Å fremme god adferd

-Bruk av belønning og motivering

Hvordan oppmuntre et barn? 

-Rollemodeller

-Å lære problemløsing

2021/2022
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FAGOMRÅDENE
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Læring står sentralt i Rammeplanen, og 

læringsmiljøet i barnehagen omfatter syv fagområder. 

Flere fagområder vil ofte være representert samtidig 

når vi arbeider med tema, i hverdagsaktiviteter, lek og 

turer. 

Fagområdene bygger i stor grad på det barna vil møte 

i skolen, og understreker at barnehagen er starten på 

utdanningsløpet. 

Hvert område har mål, både for barna og de ansatte. 

Barnehagen vår har «natur og friluftsliv» som 

satsingsområde for barnehageåret 2021/2022. 

Vi er en naturbarnehage, og har hatt dette 

satsningsområdet i alle år. 



FAGOMRÅDE: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG 
HELSE 
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Barnehagen skal legge til rette for at alle barna skal oppleve bevegelse og glede 
gjennom lek og sosial samhandling. De skal oppleve motivasjon og mestring ut 
fra egne forutsetninger. 

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til egen kropp og 
respektere andre sine grenser. 

Mål for barnehageåret:

- Tilby sunn mat og drikke til alle måltid. 

- Barna får delta i tilbereding av måltid, og bruk av kjøkkenredskap. 

- Selvstendighetstrening i hverdagsaktiviteter. 

- Gi trenging i å kle av og på seg selv. 

- Øve på selvstendighet i spise- og toalett situasjoner. 

- Gå tur i skog og mark. 

- Gode opplevelser fra friluftsliv gjennom alle årstider.

- Være inkludert i drift av bondegården, og dyrke og tilberede vår egen mat.  

- Bli kjent med egne følelser og sanser.

- Bli kjent med egen kropp og lære viktigheten av å ta vare på den. 

- Lære seg å respektere egen kropp og andre sin kropp.



FAGOMRÅDE: KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET
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Opplevelser med kunst, kultur og kreativitet kan legge grunnlag for 
tilhørighet og deltakelse. 

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra 
til at barna får være sammen om å oppleve, og skape kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. 

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, musikk, dans, 
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

Mål for barnehageåret: 

- La barna uttrykke seg gjennom sang, dans, rytme og drama. 

- Bruke ulike teknikker, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykke seg 
estetisk. 

- Oppleve sang, dans og musikk som en del av hverdagen. 

- Lære forskjellige sanger, rim og regler.

- Undersøke og eksperimentere. 

- Ha tilgang til ting og materialer som støtter opp barna sine estetiske 
uttrykksformer. 



FAGOMRÅDE: NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI
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Barna skal utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta 

vare på naturen. Vi skal iaktta og undre oss over fenomen i naturen og få en

forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen. Barna 

skal lære at alt vi finner i naturen skal behandles med respekt. 

Mål for barnehageåret: 

- Barna skal få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

- Bli glad i naturen og bidra til bærekraftig utvikling. 

- Lære om dyr, innsekter, blomster og andre type vekster.

- Vi har grønnsakshage der barna dyrker egen mat. Barna får også mulighet for 
å være med på slakting. 

- Utvikle respekt og gryende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen, 
og lære dem om bærekraftighet. 

- Førskolegruppen er hvert år med og bygger en fornybar energikilde. I 
2021/2022 bygger vi en vindmølle. 

- Barn skal like å være ute, og finne glede i alle de spennende mulighetene som 
finnes der.



FAGOMRÅDE: ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI
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Fagområdet skal rette særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og 

verdigrunnlaget i et samfunn som er preget av livssynsmangfold. 

Barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 

livssyn. De skal få erfaringer med at kulturelle uttrykk har en egenverdi. Barnehagen skal

bidra til å legge grunnlag for kritisk tenking og dømmekraft gjennom å undre oss over 

eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Vi skal stille hverandre spørsmål, lytte, 

reflektere og finne svar. 

Mål for barnehageåret: 

- Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og bli

kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen. 

- Få en forståelse for at det finns mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på. 

- Forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

- Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne

kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.



FAGOMRÅDE: NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN
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Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med sitt 
nærmiljø, samfunnet og verden. 

Vi utforsker ulike landskaper, blir kjent med steder i 
nærmiljøet og lærer å orientere oss og ferdes trygt. 

Mål for barnehageåret: 

- Barna skal erfare at alle er verdifulle og viktige for 
fellesskapet. 

- Arbeide med likestilling mellom gutter og jenter. 

- Arbeide aktivt mot rasisme og mobbing.

- Bli kjent med ulike tradisjoner, levemåter og familieformer.

- Få kjennskap til nasjonale minoriteter.

- Barnehagen skal være en aktiv deltaker i lokalmiljøet.

- Utforske ulike landskap.

- Besøke arbeidsplasser og institusjoner.



FAGOMRÅDE: MENGDE, ROM OG FORM
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Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og 

oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved å selv være

kreative og skapende. 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, former, mønster, telling og måling. Det handler også om 

å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 

Mål for barnehageåret: 

- Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger.

- Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begrep.

- Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling.

- Lek med former gjennom puslespill og konstruksjonslek.

- Oppdage at matematikk er en naturlig del av livet vårt.

- Eksperimentering.

- Erfare mål, antall og form i matlaging



FAGOMRÅDE: KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST
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Personalet har ansvar for å invitere alle barna med i språklige aktiviteter, 

både små og store barnehagebarn og barn med ulike språklige ferdigheter. 

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom

rim, regler, sanger, litteratur og tekst. Vi skal leke med språk og stimulere

til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

Vi bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og som et redskap til å 

løse konflikter. Barnehagen skal bidra til at barna uttrykker sine følelser, 

tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 

Mål for barnehageåret: 

- Leke med rim og regler.

- Dramatisering.

- Språksamlinger med bruk av bøker, bilder, konkreter og spill.

- Barna skal få et positivt forhold til tekst og bilde.

- Personalet skal være gode språklige rollemodeller (lekegrupper, 

samtaler)

- Personalet skal respondere på barnas kroppsspråk.



SAMARBEID 
MELLOM 
BARNEHAGEN OG 
SKOLEN 

Barna vil møte forskjeller og likheter mellom barnehagen og skolen. Det 

er viktig at barna er forberedt på hva som kommer til å skje når de 
starter på skolen, og at de gleder seg til dette. 

Siste året i barnehagen er barna en del av «5-årsgruppen». En dag i

uken har denne gruppen skoleforberedende aktiviteter der de må vente på

tur, rekke opp handa, har friminutt, får en forsmak på tall og bokstaver. 

De arbeider selvstendig, i små grupper, de får hjelp av hverandre og 

de er selv hjelpere for andre. Vi har et samarbeid med Stangeland skole, er 
på skolebesøk og får treffe de som går i 1.klasse. 

- Vi legger opp til at de eldste barna skal bli mer og mer selvstendige. 

De kler på seg selv i garderoben, skifter våte klær, holder plassen sin 

ryddig og sammen øver vi på konfliktløsing. 

- Barnehagen inviterer til foreldresamtale ikke lenge før skolestart, slik

at vi kan ha en samtale om overgangen fra barnehage til skolen. Vi 

prøver alltid å la dette bli en så fin overgang som mulig, for alle.

- Skolene tar kontakt med barnehagen og får relevant informasjon om 
barnet i god tid før skolestart. 
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SAMARBEID MED ANDRE
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PPT Helsestasjon Barnevernet Samarbeidsutvalg USB

Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT) er en 
tjeneste som skal rettlede 
om innhold og 
organisering av 
spesialpedagogiske tiltak 
for barn med særskilte 
behov. Tjenesten kan 
også 
delta i utviklingen av 
barnehagen sitt 
pedagogiske innhold, og 
har da som 
hovedoppgave 
å rettlede. Ta kontakt med 
barnehagen dersom du 
vil 
vite mer om hva du som 
forelder kan gjøre dersom 
du er bekymret. 

Helsestasjon og 
helsesøster er en viktig 
samarbeidspartner med 
tanke på barna sin 
utvikling 
og helse. Helsestasjonen 
har òg ansvar for å drive 
generelt forebyggende 
arbeid for å trygge barna 
sine oppvekstsvilkår i 
kommunen. Barnehagen 
kan rådføre seg med 
helsesøster eller lege i 
saker der det er 
nødvendig.

Barnevernet har 
også en viss 
rettledningsfunksjon. Alle 
barnehagetilsatte er
gjennom 
barnehageloven, 
uten hinder av 
taushetsplikten, 
pålagt å gi opplysninger 
til 
barnevernet når det er 
grunn til å tro at et barn 
blir mishandlet eller det 
foreligger andre former 
for 
alvorlig omsorgssvikt.

Består av eier av 
barnehagen, en ansatt og 
en forelder. 
Foreldrene er i år 
representert ved Stig 
Vagle, faren til Andreas. 

SU spørres til råds i saker 
angående
barnehagen sitt ideelle 
grunnlag. Utvalget skal 
uttale seg i saker som har 
betydning for innholdet i 
barnehagen og forholdet 
til 
foreldra.

SU står for godkjenning av 
barnehagens årsplan. 

Barnehagen samarbeider 
med de andre 
barnehagene i kommunen 
gjennom den felles 
satsingen på USB. 
(Utviklingstøttede
barnehager) 

Og vi har kontinuerlig 
oppfølging og 
videreutvikling. 



INKLUDERENDE 
BARNEHAGEMILJØ
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Barnehagene, skolene, og SFO deltar i Utdanningsdirektoratet sitt 
nasjonale kompetanseutviklingstilbud «inkluderende barnehage – og 
skolemiljø».

Hovedelementene i dette prosjektet kan en summere opp slik: 

- Forebygging, avdekking og handtering av mobbing og krenkelser. 

- Utvikling og oppretthold av gode og trygge barnehage – og 

skolemiljø.

- Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig 
samarbeid. 

(Udir, 2020)

Vi vet at det å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen i stor

grad er avgjørende for barn og unges læring, livskvalitet og 

livsmestring både her og nå, og senere i livet. Dette prosjektet vil

derfor kunne være en viktig satsing i forbindelse med tidlig innsats og 
folkehelse.



PLANLEGGING OG VURDERING

2021/2022

PLANLEGGING 

Planene våre tar utgangspunkt i målet om at det vi gjør skal være til barnas beste, og bygger på kunnskap om hvordan barn 

utvikler seg og lærer. Erfaringer gjennom observasjon, refleksjon og systematisk vurdering danner grunnlag for planleggingen av 

barnehagehverdagen og for fysisk tilrettelegging og organisering. 

Vi planlegger på forskjellige måter:

- Månedsplaner

- Temaplaner

- Årsplan

VURDERING:

I barnehagen skal vi jevnlig vurdere arbeidet vårt for å sikre at alle barna får et tilbud som er i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen. 

Hele personalet skal delta i dette arbeidet gjennom refleksjon av faglige og etiske problemstillinger. 

Gjennom USB har vi flere verktøy for evaluering, blant annet ekstern observasjon. 

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er viktig for trivsel, utvikling og læring hos barna. For å

sikre kvalitetsutvikling vil vi vurdere arbeidet vårt på forskjellige måter: 

- Vi vurderer vårt arbeid og planlegger neste måned på avdelingsmøter.

- Jevnlige møter med videreformidling av innhold fra styremøter og USB arbeid. Styrer er veileder og USB ansvarlig

ÅRSPLAN
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ÅRSHJUL

SOMMER/HØST
August 

Sommer, barn på tilvenning, bli kjent. Vi utforsker nærområdet til 

barnehagen litt etter litt, samtidig som vi må ivareta de som er «erfarne» i 

barnehagen og trenger nye utfordringer. Vi lager mye god mat av ting vi 

kan finne i naturen, bær, egg, frukter etc. 

September 

Meg selv og min familie. Pluss de andre i barnehagen, med fokus på 

nærområdet og Sandnes by. Rense i fuglekassene. 

Foreldremøte i september. Brannverns uke og brannøvelse. Besøk på 

brannstasjonen. 

Oktober 

Høst, kropp og helse. Flere dyr går i dvale og fugler flyr sydover. 

Planlegge årshjul for samarbeid Skole/barnehage.

November 

Natur, miljø og teknologi. Vi steller ekstra med dyrene. Små forskere som 

bygger og skaper. 

VINTER
Desember

Jul og juleforberedelser, litt mer inne enn vanlig. Formidler 
julebudskapet. Vi går også en fast tur i kirken på julegudstjeneste. 
Etikk, religion og filosofi er tema. 

Mange dyr får unger, grisene, kua, geitene. En spennende mnd

Januar 

Vinter, aktiviteter med snø, ski og akebrett. Rim og regler. 

Økt fokus på arbeidet med førskolegruppen. 

Februar 

Vi jobber ekstra med mobbing og vennskap. Karneval. Besøk på 
Stangeland skole med skolegruppen.

Mars 

Eventyr. Sjekke fuglekasser, legge egg i rugemaskin. 

VÅR/SOMMER
April 

Vår, lemming, ta ut noen av dyrene, mye spennende 
skjer i naturen og vi går ut på tur for å se på. Tall er 
tema. Besøke skolen med skolegruppen.

Mai 

Vår/sommer, uteområdet settes i stand etter vinteren, og 
vi tar ut dyrene. Tema er bokstaver. Feirer 17 mai i 
barnehagen. 

Juni 

Småkryp, insekter og fugler. 

Juli 

Sommer, ferie og sommer stengt uke 29 og 30 i 
barnehagen. Forberedelser til oppstart av nytt 
barnehageår i august.
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Tusen takk for oppmerksomheten

Eivind, Mari, Jeanette og Chan. 

naturbhg@outlook.com

www.somagard-bhg.no
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