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Rammer For Barnehagens Drift
LOV OM BARNEHAGER (BARNEHAGELOVEN
§1 sier: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 
samarbeid med barnas hjem (KD, 2005).

§2 sier: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. 
Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2005).

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin 
virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge 
har sluttet seg til, blant annet FN`s barnekonvensjon. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og 
organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (KD, 2011). 

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S
Formålet med Ramnes private barnehage A/S er å drive barnehage for 
selskapets aksjonærer, samt å sikre barna utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær tilknytning til natur og nærmiljø.

Lover og vedtekter finnes på barnehagens hjemmeside
http://www.ramnesprivatebarnehage.no              
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Informasjon
Ramnes private barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, med 
plass til ca. 65 barn. Vi holder til i utkanten av Bergsåsen, et stort boligfelt 
med mange barn og lite trafikk. Barnehagen ligger sentralt med kort vei til 
blant annet bibliotek, Ramnes Skole, Re VGS og Revetal sentrum.

Barnehagen ligger i skogkanten, noe som gir flotte muligheter til lek, 
aktiviteter og fysiske utfordringer. 
På utelekeplassen vår har vi husker, sandkasse, sklie, vannrenne,  
turnstenger og masse trær å klatre i. På vinteren har vi fine bakker som vi 
aker i og ei skiløype i umiddelbar nærhet.

Vi har 4 grupper; Speidere, Gjøglere, Baglere og Riddere. Speiderne har 
egen base. Gjøglerne, Baglerne og Ridderne bruker de ulike  
”funksjonsrommene” i barnehagen. Vi har følgende rom: Rolleleksrom, 
bilkrok, bibliotek, kjøkken, stillerom, vannrom, gymsal, byggerom,  
formingsrom. I tillegg har vi en flott lavvo i skogen rett ved siden av 
barnehagen
Ved lavvoen har vi bålplass og et flott naturområde. Lavvoen er utstyrt 
med ovn, grue og sittebenker med skinn. På grua lager vi mat.

Vi tilbyr 50, 60, 80 og 100 % plasser.

ÅPNINGSTIDER
Vi holder åpent fra 06.45 – 17.00, mandag til fredag. 
Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokka 12.00. 
Barnehagen holder stengt i uke 29.

FERIEN
Alle barn må ha 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av sommeren.  
Barna kan ta ferie etter eget ønske innenfor ca. 15. juni - 15. august.  
Skolens ferie vil bl.a bli brukt til avspasering / ferie blant personalet. Det er 
derfor fint å få beskjed dersom dere vet at barnet skal ha fri.

DAGSRYTMEN
kl: 06:45  Barnehagen åpner og barna leveres inne på kjøkkenet.
kl: 07:00-08:30 Frokost på kjøkkenet og frilek på byggerom, bilkrok og 
  bibliotek.
kl: 08:30  Gruppene samles på hvert sitt rom for så å fordele seg i  
  ulike aktiviteter
kl: 10:30–12:30 Lunsj (Gruppene rullerer)
kl: 12:00  Soving / grupper / lek
kl: 14:00  Fruktmåltid
kl: 15:00  Frilek 
kl: 17:00  Barnehagen stenger
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Praktiske Opplysninger
TAUSETSPLIKT
Barnehagens personale og styret er underlagt taushetsplikt.

FORSIKRING
Barna er kollektivt ulykkesforsikret gjennom barnehagen.

BRINGING / HENTING
Dette er foreldre og personalets viktigste møteplass. Det er viktig å  
informere hverandre om barnets hverdag, både hjemme og i  
barnehagen. Dette er spesielt viktig dersom det har skjedd ting som 
påvirker barnet.
Det er dere som foreldre som velger når barnet skal leveres og hentes. 
Dersom vi er på tur pleier vi å reise kl: 09:30 - 10.00
Det er viktig at barnehagen får beskjed om det er noen andre som skal 
hente barnet, enn de som vanligvis henter. 

MATSERVERING
Frokost, lunsj og frukt og drikke serverer vi i barnehagen. Tre dager i uka 
er det smøremåltid, to dager lager vi varmmat. Vi har en egen 50%  
stilling på kjøkkenet. Vi er opptatt av å lage god og sunn mat, for og av 
barn. Barnehagen har en egen instagramkonto der vi legger ut bilder av 
dagens måltid (brukernavn: ramnesprivatebarnehage).

BURSDAGER
Vi ferier bursdager med egne bursdagssamlinger. Barna får krone på 
hodet, sitter på gullstol og er dagens hovedperson. Vi henger ut flagg, 
bilde av bursdagsbarnet kommer på skjermen i gangen og barnet får 
velge mellom faste aktiviteter i samlingen.
 
 
 

BØR HA I BARNEHAGEN
• Regntøy og gummistøvler, utetøy til all slags vær
• Ekstra skift fra innerst til ytterst
• Merket vannflaske
• Innesko / tøfler
• God sekk for tur og lavvodager
• Badebukse eller badebleie
• Smokk, kosedyr til soving/trøst
• Ekstra tøy til å sove i
• Vogn, sengetøy, seler, myggnetting, regntrekk – de små sover  
 ute i vogn.
• Bleier

Det er viktig at alle klær og sko er merket! Leker hjemmefra er kun ved 
spesielle anledninger.
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SYKDOM
Syke barn skal ikke være i barnehagen av hensyn til barnet selv og  
smittefaren. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til 
barnehagen etter sykdom. Se for øvrig  kommunelegens anbefaling.  
(www.re.kommune.no)
Husk å ringe oss og gi beskjed dersom du holder barnet hjemme. Dersom 
barnet har behov for medisiner i barnehagen, skal det fylles ut et  
medisineringsskjema. 

DUGNAD
Alle foreldre må yte dugnad. Dette kan være vask, maling, rydding o.l.
I løpet av et barnehageår må det ytes 5 timer dugnad pr. barn i 100 % plass. 
Timetallet reduseres i forhold til prosentstørrelsen på barnets plass.

NY I BARNEHAGEN
Vi anbefaler foreldre å sette av god tid til tilvenning av barnet i barnehagen. 
Barnet vil bli møtt av sin primærkontakt. Primærkontakten vil vise rundt og 
hjelpe barnet med å bli kjent. Vi har fokus på å bli fort kjent med alle  
voksne på gruppa. I løpet av den første uka har pedagogisk leder en  
”bli-kjent” samtale med foreldrene. 

OPPTAKSKRITERIER
Ved opptak prioriteres barn på følgende måte: 
• Barn med nedsatt funksjonsevne som vil kunne ha nytte av oppholdet.
       Dokumenteres av lege / sakkyndig. 
• Barn med behov for barnehageplass som ledd i forebyggende   
 barnevern eller er omfattet av vedtak om omsorgsovertagelse. 
• Ansiennitet som aksjonær / antall aksjer.
• Barn fra samme husstand
• Personalbarn
• Barn fra Re
• Prioritere gutter / jenter til beste for barnegruppas sammensetning

OPPSIGELSE
Oppsigelse må gjøres i barnehageweb (www.re.kommune.no).   
Oppsigelsestiden er 2 måneder. Det kreves betaling selv om plassen ikke  
benyttes.
Se for øvrig våre vedtekter (www.ramnesprivatebarnehage.no)

UTLEIE
Barnehagen og lavvoen er tilgjengelig for utleie til bursdager, til 200 kr pr. 
gang.
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Barnehagens  
samarbeidspartnere
RE KOMMUNE
Vi har samarbeidsavtale med kommunen. Denne innebærer bl.a at vi har 
felles opptak.
Barnehagens styrer er jevnlig på felles leder/ fagmøter for styrere i Re. 
Barnehagen har et tett samarbeid med de andre barnehagene i 
kommunen.

PPT 
Barnehagen har jevnlig kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste 
(PPT). Vår kontaktperson kommer jevnlig på besøk i barnehagen, slik at 
vi kan be om generelle råd og veiledning. Dette ser vi som et viktig ledd 
i forebyggende arbeid blant barn. Barnehagen kan ikke henvise barn til 
PPT uten foreldres samtykke. Foreldre kan kontakte PPT direkte dersom 
de trenger hjelp og råd til sine barn. 

HELSESTASJON OG BARNEVERN
Vi har jevnlig  tverrfaglige møter med helsestasjon, barnevern og PPT.

HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE (HSN)
Vi tar imot studenter fra barnehagelærerutdanningen hvert år. Dette gjør 
vi både for å gi studenter et god praksiserfaring og for å lære selv.

RE VGS
Vi tar imot elever fra Re VGS, som utdanner seg til barne og  
ungdomsarbeidere.
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Barnehagens Verdisyn
Våre verdier, som skal ligge i bunn av hele virksomheten, er: samarbeid, åpenhet, varm tilstedeværelse og anerkjennelse.

Vi vil utvikle positive, robuste og lekende barn.
Vi viser omsorg og hjelper hvert enkelt barn til å bli trygge på seg selv og hele barnegruppa.
Vi vil ha barn og voksne som viser følelser. Det er lov å vise at man er glad, sint og lei seg.
Vi møter hverandre på en positiv måte ved å hilse, takke og be om hjelp på en hyggelig måte. 

Gjennom arbeidet med smART-oppvekst skaper vi et felles språk for det som skjer mellom oss, og bygger på den enkeltes 
styrker og gode karakteregenskaper.

PEDAGOGISK GRUNNSYN
Mennesker er fornuftige vesener med en fri vilje og positive iboende muligheter 
til egenutvikling (Gunnestad, 2007). Dette er slik vi ser barna og de voksne i 
vår barnehage. Vi er selvstendige og sosiale individer, som utvikles og lærer i 
samspill med andre mennesker. Ingen meningsfull læring skjer i et tomrom, 
men i samspill med omgivelsene eller andre mennesker. Vi har alle et enormt 
potensiale for læring, men denne læringen avhenger ofte av riktig motivasjon. 
Viktige motivasjonsfaktorer for læring ser vi som nysgjerrighet, interesse,  
skapertrang og vilje til å skape mening av verden rundt oss (Gunnestad, 2007). 
Vi arbeider derfor mot å øke disse faktorene, istedet for å fokusere på akkurat 
hva vi lærer. På denne måten ønsker vi å skape læringsglede hos alle i  
barnehagen.

Alle kan og alle mestrer. Dette gjelder også barna i barnehagen. Alle kan ikke 
gjøre det samme, men alle kan mestre noe i hverdagen sin. Vi kan mestre nye 
ting, med riktig støtte og tilrettelegging. Dette er tankesettet vi jobber etter i 
alle hverdagssituasjoner og andre pedagogiske aktiviteter. 

Barnehagens rolle i samfunnet er å samarbeide med hjemmet rundt barnets 
oppdragelse og danning.
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AUGUST KARAKTEREGENSKAP: OMSORG  

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

31
1. 2. 3. 4. 5. 6.  7.  

UKE

32
8.  9.  10.  11.   

Planleggingsdag 
Barnehagen 
STENGT

12.  
Planleggingsdag 
Barnehagen 
STENGT 

13.  14.  

UKE

33
15.  16.  17.  18.   19.   20.  21.  

UKE

34
22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

UKE

35
29.   30.  31.  1.  2.  3.  4.  

SPEIDERNE var de som 
gikk i forveien for å se et-
ter fienden. Før slaget på 
Re i 1163, ventet Erling 
Skakke med Kong Magnus 
og hirden i Tønsberg, da 
speiderne kom tilbake og 
fortalte at Sigurd Jarl var i 
Re. I  1177 var det Magnus 
som ventet med broren 
Orm, da speiderne fortalte 
at Øystein Møyla var 
kommet. I barnehagen har 
vi noen flotte speidere som 
alltid er på utkikk etter nye 
ting, det er 1-2 åringene. 
Derfor har de fått 
gruppenavnet SPEIDERNE
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Omsorg Og Danning
TRYGG OPPSTART OG TILVENNING 
Vi har som utgangspunkt å etablere nære og positive relasjoner til alle barn. 
I tilvenningsperioden følger vi barnas tempo og respekterer deres måte å 
klare overgangen fra foreldrenes omsorg til personalets omsorg. 

Barna trenger først og fremst å være trygge, deretter kan de også leke, 
medvirke og lære (Drugli, 2012, s. 13-14). Forutsigbare rutiner og rammer er 
et verktøy vi benytter for å oppnå denne tryggheten.

OMSORG 
Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. Med omsorg mener vi 
å gi nærhet, ha innlevelse og være lyttende overfor hverandre. Dette 
gjelder både relasjonen mellom personalet og barna, og barnas omsorg 
for hverandre. Alle barn får individuell omsorg ut fra sitt behov. Dette 
gjør vi ved å se og snakke med hvert barn hver dag, f. eks. i påkledning og 
stellesituasjon hvor vi har en unik mulighet for en til en kontakt.  
Personalet legger vekt på at barna skal føle seg betydningsfulle. Vi hører 
etter når de snakker og tar hensyn til meningene deres. Vi viser at vi bryr oss 
og er tilstede for barna; med åpne armer og et ledig fang.  
For at hvert enkelt barn skal bli fremhevet i gruppen praktiserer alle grupper 
sin variant av ”ukas barn”. 
 
DANNING 
Danning er en livslang prosess, og i barnehagen møter barna et personale 
som veileder dem i å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og 
væremåter. Barna blir kjent med hvilke rammer som er akseptable i samvær 
med andre. Barna møter jevnaldrende, eldre og yngre barn, barn med 
ulikt funksjonsnivå og barn med ulik etnisk bakgrunn. Dette er med på å 
skape trygghet og naturlighet rundt ulikhetene, der barna må lære seg å ta 
hensyn, utvikle toleranse og samhandle med forskjellige mennesker. 
Barna vil få veiledning i å takle situasjoner som oppstår i møte med andre, 
som for eksempel hilse, ta avskjed eller å invitere til lek. Når barna får øvelse 
i dette skapes det økt sosial kompetanse.

LIKESTILLING 
Likeverd og mangfold er viktige begreper, og med det mener vi at alle skal 
være like mye verdt og ha rett til å være forskjellige. Vi voksne i barnehagen 
er barnas rollemodeller, og vi er bevisst på hvordan vi forholder oss til 
barna og hverandre. Vi skal gi alle barn samme muligheter uten å viske 
bort forskjellene mellom kjønnene. Alle skal få samme tilbud om å delta i 
aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. 
Barna skal få like muligheter til å bli sett, hørt og delta i fellesskapet.

SYNLIGGJØRING AV BARNAS STYRKER 
Vi vil at barna skal ha tro på seg selv. Barna skal respekteres for at de er 
forskjellige individer med forskjellige egenskaper. 
De voksne i barnehagen vil på flere måter legge til rette for at barna skal 
se hverandres ulikheter som en styrke. Vi er gode på forskjellige ting, men 
trenger noen ganger trening i å se egne og andres styrker. Det er fokus 
på hva de forskjellige barna i gruppene er gode på. Noen mestrer å lukke 
glidelåser, mens andre har veldig god tålmodighet med vriene knuter. Når 
barna kan se ulikhetene som en styrke og en ressurs, blir de trygge på seg 
selv. Vi ser hvordan barna vokser på at vi synliggjør deres ferdigheter. Når et 
barn for eksempel strever med noe på formingsrommet og vil ha hjelp, kan 
vi si: ”spør Vibeke hvordan hun gjorde det?” Når vi voksne lar barna hjelpe 
hverandre med det de er gode på istedenfor at vi voksne alltid tar over, får 
barna muligheten til å ta i bruk hverandres kompetanse og ferdigheter, og 
de får muligheten til å hjelpe andre. Ulikhetene blir en styrke og en ressurs, 
og barna får muligheten til å oppleve mestring ved å hjelpe hverandre. Dette 
er med på å bygge et godt selvbilde som er en viktig del av danningen.

Barnas selvfølelse bygges opp bla. ved at vi bruker karakteregenskapene fra 
SmART i hverdagen. I samfunnet generelt er det stort fokus på å bygge barns 
selvtillit. Det handler om utseende, resultater og statussymboler. Selvtilliten 
er skjør. Derfor jobber vi med å bygge opp barnas selvfølelse ved å snakke 
om hvordan barna ”er” i stedet for hva de gjør. Selvfølelsen er mer stabil. 
Barna trenger å utvikle en god selvfølelse for å få et godt selvbilde. 

Selvfølelse + selvtillit = selvbilde.

En stor del av arbeidet med omsorg og danning bygger på smART oppvekst 
se side 14.
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Hostferie
Skolens høstferie er i uke 40
Skal ditt barn ha høstferie? 

Svarfrist: 15.09.2016

LEVER LAPP ELLER SVAR PÅ MAIL
post@ramnesprivatebarnehage.no

MAN 03.10.16 TIRS 04.10.16 ONS 05.10.16 TORS 06.10.2016 FRE 07.10.2016
KOMMER
KOMMER IKKE

Barnets navn:

I
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SEPTEMBER KARAKTEREGENSKAP: OMSORG 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

35
29.  30.  31.  1.  2.  3.  4.  

UKE

36
5.  6.   7.   8.  

Ettermiddagskaffe 
9.  10.  11.  

UKE

37
12.   13.   

Foreldremøte: 
Speidene/Gjøglerne

14.   
Foreldremøte: 
Baglerne/Ridderne 

15.   
Svarfrist: Høstferie

16.   17.  18.  

UKE

38
19.  20.   21.  

 
22.   
Fellessamling

23.  24.  25.  

UKE
39

26.  27.  
Fotografering

28.  29.  30.  1.  2.  

GJØGLERNE var de som 
hadde til jobb å underholde 
andre når det skulle være 
gilde. De kunne fantastiske 
kunster, og klarte å gjøre alt 
mulig rart med kroppen  
sin. Sjonglering i mange 
former var veldig vanlig. I 
barnehagen har vi noen  
som hele tiden klarer nye 
ting med kroppen og vi 
andre synes det er veldig 
gøy å se på dem, det er 2-3 
åringene. Derfor har de fått 
gruppenavnet  
GJØGLERNE

FOR FORELDRE

FOR FORELDRE FOR FORELDRE



14

SmART Oppvekst i Barnehagen 
VISJON: “I RE ER DET ROBUSTE BARN, UNGE OG VOKSNE” 
SmART oppvekst er en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker 
(AI) kombinert med systematisk trening på sosial kompetanse (ART)

(Fra Re kommunes plan for smART oppvekst)

VÅR JOBBING MED SMART OPPVEKST 
Vi griper stadig barna på «fersken» i å gjøre noe bra. Det vil si at barna får 
positive tilbakemeldinger når de gjør noe bra, som f.eks. å hjelpe hverandre, 
samarbeide, vise omsorg osv. Vi må kjenne barna godt for å vite hva vi skal 
rose for. En som klatrer to trinn i ribbeveggen kan være kjempemodig, mens 
en annen klatrer til toppen hver gang og hopper ned på tjukkasen som den 
største selvfølge. For en annen kan det være mot og endelig kunne løfte  
blikket og si hei til en annen på morgenen.

Vi starter med en enkel innføring av karakteregenskapene med de minste. Vi 
har en progresjon i de ulike gruppene, fram til førskolealder.  
Ved innføring av karakteregenskapene bruker vi ulike metoder, som for  
eksempel: enkle rollespill hentet fra kjente situasjoner for barna, historier 
fra SmART oppvekstboka, synliggjøring ved bilder og griper barna på fersken 
i å gjøre noe bra.

Månedens karakteregenskap står nevnt i årsplanens kalender. I tillegg vil den 
henge synlig flere steder i barnehagen.

S: Styrkefokus 
M: Medvirkning 
A: Anerkjennelse 
R: Relasjoner 
T: Trening

SmART RELASJON 
Vi er engasjerte, tilstedeværende og bevisste voksne som ser og  
anerkjenner barnas ønsker og det de gjør. Vi er opptatt av å skape gode 
opplevelser sammen med barna. Dette gjør vi ved å lytte til deres ønsker, 
delta i leken og forske på og finne ut av ulike fenomener.

Vi voksne støtter barnet i utforskning, når det trenger det, og gir det  
nærhet og trøst når det er det som behøves. Dette er for å skape en trygg 
“havn” og vise at vi brys oss om dem.
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OKTOBER KARAKTEREGENSKAP:  MOT

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE
39

26.  27.   28.  29.  30.  1.  2.  

UKE
40

3.  4.  5.  6.   7.  8.  9.  

UKE

41
10.  11.  12.  13.   

Gjensynsfest 
Se side 32.

14.  15.  16.  

UKE

42
17.   
Fellessamling

18.  19.   20.  21.   
Planleggingsdag 
Barnehagen 
STENGT

22.  23.  

UKE
43

24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

BAGLERNE var et kirke-
lig parti som kjempet mot 
Kong Sverre og birkebein-
erne under borgekrig-
stiden i Norge. Ordet 
bagler er fra det Norrønne 
bagall, som betyr  
bispestav. Baglerne 
var et parti som hadde 
sitt utspring fra Lend-
mannspartiet, som med 
Erling Skakke i spissen, 
vant begge slagene her på 
RE. I barnehagen har vi 
barn som er flinke til å stå 
sammen, og de kjemper 
når de trenger det. Det 
er 3-4 åringene. Derfor 
har de fått gruppenavnet 
BAGLERNE. 
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Barns Medvirkning, Lek Og La ering
LEK OG LÆRING 
Leken er barnas viktigste læringsarena. Gjennom lek lærer barna å vise  
hensyn til hverandre, utvikle fantasi, kreativitet og bearbeide opplevelser. 
Ved å ”late som” går barna inn i en forestillingsverden og lærer å ta andres  
perspektiv. Gjennom leken lærer barna av hverandre og etablerer gode 
vennskap.

Våre funksjonsrom, som er tilrettelagt ulike aktiviteter, gir barna stor  
mulighet for medvirkning til egen lek.  

Store deler av dagen gir vi rom for frilek. 

VOKSENROLLEN I LEK 
Det er en viktig forutsetning at de voksne som deltar i lek har kunnskap om 
lek, lekferdigheter og samhandling mellom barna. Voksne som deltar i leken, 
er med på å skape gode relasjoner, inspirerer barna, veileder og legger til 
rette for variert lek. 

Vi kan hjelpe barna med å takle konflikter og til å finne frem til mer  
konstruktive løsninger.

LEK I SMÅ GRUPPER
Ved å dele opp i mindre grupper får vi barn inn i gode relasjoner. Det er viktig 
at barn kommer inn i sosiale samspill med andre barn, der vi voksne trer inn 
og regulerer samspillet i barnegruppen så det blir etablert gode og positive 
relasjoner (Drugli, 2012, s. 45). I lekegruppene kan barn samhandle over tid 
uten at de stadig blir forstyrret og distrahert. Dette gir oss en unik mulighet 
både til å bli kjent med de enkelte barna og virkelig se hva som foregår i  
samhandlinger og lek over en tidsperiode. Hovedpoenget er å gi tilstrekkelig 
støtte, men ikke for mye støtte, slik at barnet mestrer oppgaven alene på sikt.

BARNS MEDVIRKNING 
Vi organiserer og planlegger hverdagen slik at det er tid og rom for barns 
medvirkning. De skal oppleve å kunne påvirke sin egen hverdag. Barna  
“...oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte 
anerkjennelse for sine uttrykk” (KD, 2011).

Vi deler ofte opp i mindre grupper, slik at barna skal få større mulighet til å 
få gjennomslag for sine ideer og påvirke aktiviteten.
De voksne ser hva barna er nysjerrig og opptatt av, og legger til rette for at 
dette skal utvikles videre.
Vi er opptatt av at barna skal være med å velge aktiviteter og hvor de skal 
være. Ved å la barn fra forskjellige grupper møtes, legger vi til rette for 
vennskap.

Barna får tillit til egne løsninger ved at vi gir dem tid og rom for å prøve 
selv. Om det gjelder en glidelås som skal opp, et bord som skal dekkes eller 
en konflikt som skal løses, er vi voksne i nærheten som støttespillere uten 
å ta over oppgaven. Et lite spørsmål om hvordan det kan være lurt å holde, 
kan være nok til at de finner ut hvordan de skal få strikken på gummibuksa 
under støvelen selv. På denne måten øver de opp sin refleksjonsevne  
samtidig som de bygger et godt selvbilde. 
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Juleferie
Skal ditt barn ha juleferie? 

Svarfrist: 01.12.2016 

LEVER LAPP ELLER SVAR PÅ MAIL
post@ramnesprivatebarnehage.no

MAN 
19.12.16

TIR 
20.12.16

ONS 
21.12.16

TORS 
22.12.16

FRE 
23.12.16

TIR 
27.12.16

ONS 
28.12.16

TORS 
29.12.16

FRE 
30.12.16

KOMMER
KOMMER IKKE

Barnets navn:
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NOVEMBER KARAKTEREGENSKAP:  MOT
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

UKE
44

31.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

UKE

45
7.  8.  9.  

Fellessamling 
 

10.  11.  12.  13.  

UKE

46
14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

UKE

47
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

UKE

48
28.  
Adventssamling

29.  30.      

RIDDERNE var kongens 
krigere. De var sterke og 
modige og flinke til å tenke 
ut hva som var lurt i krig. 
Bare de flinkeste og de som 
hadde trent lenge var kon-
gens Riddere. Når Kong 
Magnus kjempet i slaget på 
RE 1177, hadde han med 
seg nesten 2000 menn. I 
barnehagen har vi barn 
som er flinke og modige, 
og de tenker ut smarte 
løsninger på utfordringer 
de kommer opp i. Dette er 
5 åringene. Derfor har de 
fått gruppenavnet 
RIDDERNE.
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SATSNINGSOMRÅDET:

Vårt mål for neste år er: Vi skal ha et miljø, som fremmer språkglede.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2011)  
definerer en tidlig og god språkstimulering, som en viktig del av  
barnehagens innhold. Det blir også fremhevet at kommunikasjon både er  
verbal og nonverbal, og at begge disse er viktig for et godt muntlig språk. 

“Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. 
Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig både for barnets liv her 
og nå og for barnets muligheter i framtiden” (UD, 2016). Barna trenger 
et godt språk for å mestre hverdagen idag, men i tillegg er et tidlig godt 
språk viktig for senere skrive- og leseferdigheter.

For å nå dette målet vil vi ha et overordnet fokus på språk dette året, 
både i hverdagsaktiviteter og prosjektarbeidet rundt Ivo Caprino. 

Sprak
TEMA:

Ivo Caprino var en norsk filmprodusent, filmregissør og animatør og  
forfatter (wikipedia.org). Hans verk og arbeid har vært en kjær del av 
norsk tradisjon og kultur i over 40 år, samtidig som det er like fengende 
idag. Hans filmatiseringer av kjente norske eventyr står like støtt i dagens 
barnekultur.

Vi skal bruke Ivo Caprino og hans arbeid som utgangspunkt for å nå vårt 
mål innen satsningsområdet språk. Hver gruppe vil jobbe ut ifra deres 
alder og interesser. Dette kan innebære å fokusere på én av hans filmer, 
se på teknikken han brukte i filmatiseringen eller Ivo som person.  
Prosjektarbeid vil bli brukt som en sentral arbeidsmåte.

Ivo Caprino
o
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DESEMBERKARAKTEREGENSKAP:  TÅLMODIGHET 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

48
   1.  2.  3.  4.   

UKE
49

5.   
Adventsamling

6.  7.  8.  9.   10.  11.  

UKE

50
12.   
Adventsamling

13.   
Luciatog

14.   15.   16.   
Nissefest

17.   18.   

UKE

51
19.   
Adventsamling

20.   21.   22.  23.   
 

24.   
Juleaften

25.  
1. juledag

UKE

52
26.  
2. juledag 
Barnehagen 
STENGT

27.  28.   29.   30.  31.   
Nyttårsaften

1.  

KONG SIGURD 
JORDSALFAR 
1090-1130
Faren hans var Magnus Barfot, 
en villstyring som elsket våpen 
og krig, reiste rundt og kriget, 
og hadde kjærester og barn 
mange steder. Faren døde når 
Sigurd var 14 år, da ble han 
konge sammen med brødrene 
Øystein og Olav. Under Sigurd, 
var det fred i landet i 27 år. Han 
fikk tilnavnet Jordsalfar etter 
sitt 3 år lange korstog til Jordsal 
(Jerusalem) Som lønn fikk han 
med tilbake en bit av Kristi kors. 
En sønn med sin frille, Magnus 
Blinde, datteren Kristin med 
dronning Malmfrid og tok seg 
dronning nummer to mens han 
enda var gift med Malmfrid. 

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen

FOR FORELDRE
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Prosjektarbeid
Vi bruker prosjektarbeid som arbeidsmetode i barnehagen. Vi har et felles tema, som gruppene jobber ut ifra. I år skal alle gruppene jobbe ut ifra Ivo 
Caprino. Barnehageloven sier at «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang… barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og  
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger» (KD, 2011, s. 32). Gjennom prosjektarbeid mener vi at barna får erfaringer 
med dette.  I prosjektarbeid, sammen med barna, legger vi til rette for meningsfull læring.  Hverdagene blir spennende og innholdsrike både for små og 
store. Gjennom å ta utgangspunkt i det barna er interessert i eller undrer seg over, er det aldri en fasit på hvordan prosjektet utvikler seg. 

Her følger et eksempel fra Ridderne:

Thor Heyerdahl og hans eventyrlige ferd over Stillehavet med Kon-Tiki hadde blitt tema blant barna.  Hvor 
lenge var han på havet? Hvordan kan en seile på en flåte over havet? En dag begynte noen barn å undre 
seg over hvordan de fikk noe å drikke ute på havet. Dette tok vi tak i, og barna fikk komme med sine egne 
teorier. Forslag som havvann, vann fra krana, isbiter, kokosnøtter, flasker mm. kom opp. I samtale kom vi 
frem til at noen av forslagen ikke var mulige, på grunn av mangelen på rør og elektrisitet, men de andre 
teoriene måtte testes ut. En av disse var om Thor kunne drikke vann fra havet.

Når vi jobber i prosjekt tar vi utgangspunkt i det barna synes er interessant. Vi som voksne legger ut spor til 
barna og så følger vi den veien barna vil gå. På denne måten «...støttes barns nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær”(KD, 2011, s.27).

Dette måtte testes ut, men vi kunne ikke teste det på oss selv. Tenk om vi kunne dø! Løsningen ble et par 
planter, som vi latet som var mennesker. Neste utfordring ble hvordan skaffe saltvann. To mugger med  
ferskvann ble satt frem, der vi saltet den ene med bordsalt. Den ene planten skulle få saltvann og den  
andre ferskvann. Vi hadde et skjema, som telte de 101 dagene de var på havet. Her markerte vi hvor lang 
tid det gikk før noe skjedde. Hver dag smakte vi på muggene for å passe på at vi ikke fikk gitt feil vann til 
plantene. Underveis i eksperimentet testet vi ut hva som gjorde saltvann forskjellig fra ferskvann. Den ene 
planten viste fort at den ikke trivdes med vannet den fikk, og etter en stund var den helt død. De kunne 
altså ikke drikke saltvann på Kon-tiki. Nå ble nye teorier født, som hva med regnvann, eller om går det an 
å drikke dampen fra saltvannet. Måten vi jobber i prosjektarbeid går ut på å la barna finne ut av teorier 
selv. De får rom til å komme med egne tanker og anledning til å teste dem ut i praksis, eller i samtale med 
hverandre. 
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Vinterferie
Skolens vinterferie er i uke 8
Skal ditt barn ha vinterferie?

Svarfrist: 01.02.2017

LEVER LAPP ELLER SVAR PÅ MAIL
post@ramnesprivatebarnehage.no

20.02.2017 21.02.2017 22.02.2017 23.02.2017 24.02.2017
KOMMER
KOMMER IKKE

Barnets navn:
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JANUAR
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

UKE

1
2.   
Planleggingsdag 
Barnehagen 
STENGT

3.  4.  5.  6.   7.  8.   

UKE

2
9.   10.  11.  12.  13.   14.  15.  

UKE
3

16.   17.  18.   19.   20.  21.  22.  

UKE

4
23.   24.   25.   26.  27.  28.  29.  

UKE

5
30.   
TEMAUKE 
Middelalderen

31.        

JARL ERLING SKAKKE 
1115-1179
Han var ikke konge, men en av 
god ætt og en smart og modig 
kriger. Tilnavnet Skakke fikk 
han fordi han i kamp med 
arabere fikk et hugg i halsen, 
så han kom til å ha hodet på 
skakke resten av livet. Erling 
var veldig glad i makt, og giftet 
seg med kongsdatteren Kristin 
(datter av Sigurd Jordsalfar) 
for å få en sønn som kunne 
bli konge i Norge. Han var 
formynder for barnekongen 
Inge Krokrygg (sønn av Harald 
Gille og Kristins fetter)..og en 
av lederne av lendmannspar-
tiet. Styrte landet for sønnen 
Magnus. 

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen

KARAKTEREGENSKAP: TÅLMODIGHET 
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Prosjektarbeid
Når vi jobber prosjektarbeid med de minste barna i barnehagen, vektlegger vi at barna i denne alderen bruker 
kroppen og sansene sine aktivt når de utforsker. Vi tilrettelegger for at barna skal få varierte sanseopplevelser;  
utforske selv, og utfordre seg selv. Vi lar de prøve ut mye på egenhånd før vi eventuelt griper inn, vi øver oss i å 
«sitte på henda» – vi er nær barna, støtter og oppmuntrer, og setter ord på det de gjør. 

Eksempel fra Speiderne:

Da vi skulle introdusere jul, laget vi en sansekasse som inneholdt ulike konkreter som vi gjerne forbinder med jul. 
Vi hadde puttet oppi blant annet pepperkakeformer, nisser i ulike varianter og størrelser, juletrepynt, julekrybbe, 
pepperkaker, rosiner, mandariner, nellik og kanel i luktepose, medisterpølse, striesekk, julestrømpe, nisselue,  
halmdyr, granbar,  osv.
Kassa satt vi på gulvet, slik at barna kunne tilnærme seg den i eget tempo, på egenhånd. Barna skulle få erfare 
begrepet jul ved å ta på, lukte på, kjenne på, smake på og se på.

Vi erfarte at barna var nysgjerrige, og plukket ivrig ut av julekassa mens de studerte hva de hadde funnet. Noen 
navnga tingene, mens andre henvendte seg til oss for at vi skulle si hva det var. Ett av barna fant raskt boksen med 
pepperkaker, og tok av lokket. Hun puttet raskt noen kaker inn i munnen, mens hun fornøyd sa nam - 
pepperkaker! Dette hørte et annet barn, og kom bort for å smake. Nam, pepperkaker sa de til hverandre og lo. 
Boksen ble fort tom, da gikk de tilbake til kurven for å se igjen. Mandarinene ble ivrig studert. Et barn holdt den 
lenge i hånda, snurret rundt på den før han begynte å lukte på den – for så å putte den i munnen – med skallet på. 
Han spyttet det fort ut, og sa æsj. Han prøvde å smake på den en gang til, men det kom fort ut igjen denne gangen 
også. Dette så et annet barn, kom bort, tok mandarinen – og begynte å skrelle den. Det er ikke nok å si til et barn 
at en ting er hard, varm, kald, bløt, myk eller best uten skallet på – de må erfare det selv!

Det er veldig interessant å jobbe slik med de minste barna, og gi de varierte muligheter til å skaffe seg erfaringer 
ved bruk av egen kropp. Å se ansiktsuttrykkene når de har mestret noe de har strevet med å få til, eller kanskje 
ikke har turt å prøve på tidligere. Så lenge vi voksne er flinke til å «sitte på henda» - og ikke gripe inn med en gang, 
men la barna utforske selv - gir vi de muligheter til å erfare ved hjelp av egen kropp.
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FEBRUAR KARAKTEREGENSKAP:  HJELPSOMHET

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

5
  
TEMAUKE 
Middelalderen

 1.  2.  3.  4.   
Samenes  
nasjonaldag

5.  

UKE

6
6. 
TEMAUKE
Middelalderen

7.  8.  9.  10.  11.  12.  

UKE

7
13.  14.  15.  16.  

Litauens  
nasjonaldag

17.  18.  19.  

UKE

8
20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  

UKE

9
27.  28.  

KONG MAGNUS 
ERLINGSSON 
1156-1184
Ble konge bare 5 år gammel. 
For første gang var det ikke en 
kongssønn, men dattersønn 
som ble konge. Faren Erling 
Skakke ville styrke Magnus sin 
posisjon som konge, og laget 
en avtale med biskopen om at 
kirken skulle få mer makt og 
rikdom hvis biskopen kronet 
Magnus i kirken. Så lenge faren 
levde, var det han som styrte 
landet. Magnus var med til 
Slaget på Re bare 7 år gammel 
når faren styrte hirden hans til 
seier over Sigurd Jarl i 1163. I 
1177 kjempet han igjen i Re og 
vant over Øystein Møyla mens 
faren var igjen i Bergen for å 
passe på der.

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen
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Vurdering og Dokumentasjon
Vurdering 
Barnehagen, som en pedagogisk virksomhet, er en målrettet prosess, og vurdering har en helt sentral rolle i dette. Vurdering innebærer å  
undersøke med tanke på å verdsette, måle eller finne ut hvordan noe fungerer. Gjennom observasjon av barns utvikling og trivsel, personalets  
relasjon med hverandre og med barn, kan vi finne ut hva som fungerer og hva som kan forbedres. Vurdering er nødvendig for å kunne forbedre vårt 
pedagogiske arbeid (Gunnestad, 2007). Det er et viktig verktøy for å finne ut om vår praksis samsvarer med overordnede mål fra Rammeplanen  
(KD, 2011) og vår egen årsplan. 

I etterkant av gjennomførte perioder, prosjekter eller aktiviteter, gjøres en summativ vurdering. Her ser vi på resultatet av prosessen, om og i hvilke 
grad målene ble nådd, hva som fungerte, hva som ikke fungerte og hvorfor. Resultatet av denne vurderingen vil ligge til grunn for fremtidig  
planlegging og pedagogisk virksomhet. Vi gjennomfører også vurderinger av hele virksomheten, hverdagsaktiviteter, barnegruppa, enkeltbarn,  
personal- og foreldresamarbeid. Vi skriver hel-og halvårsvurderinger og gjennomfører foreldreundersøkelser.

Pedagogisk dokumentasjon 
En kontinuerlig og viktig vurderingsmetode er bruken av pedagogiske dokumentasjon. I den pedagogiske dokumentasjonen belyses prosessen, 
tanker og innspill barna kommer med og gir oss muligheten til å gjøre umiddelbare eller fremtidige justeringer. 

Etter en aktivitet hos Gjøglerne, der de hadde laget sine egne 
skattekister, ble det tatt bilder og hengt på veggen. Selve prosjektet 
rant deretter litt ut i sanden, helt til noen barn kikket på bildene 
og begynte å spørre etter disse kistene igjen. Kanskje barna ikke 
var ferdig med skattekistene, selv om de voksne så prosjektet som 
avsluttet?

Foto  
Vi tar bilder av barna som viser hva de er opptatt av og hva de  
holder på med. Samtidig får barna lov til å ta bilder fra sitt perspektiv. 
Bildene er et fint utgangspunkt for samtale mellom barn – barn,  
barn – personal og barn – foreldre. 

Barnas permer  
Personalet lager en perm til hvert barn, som inneholder  
dokumentasjon som bilder, tegninger og lignende. Denne permen får 
de med seg når de slutter i barnehagen. 
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Paskeferie
Skal ditt barn ha påskeferie?

Svarfrist: 15.03.2017

LEVER LAPP ELLER SVAR PÅ MAIL
post@ramnesprivatebarnehage.no

MAN 10.04.2017 TIR 11.04.2017 ONS 12.04.2017 (STENGER 12:00)
KOMMER
KOMMER IKKE

o

Barnets navn:
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MARS KARAKTEREGENSKAP:  HJELPSOMHET

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

9
  1.  2.  3.  4.  5.  

UKE

10
6.   7.  8.  9.  10.   11.  12.  

UKE

11
13.  14.   15.  

Svarfrist:
Påskeferie

16.  17.  18.  19.  

UKE

12
20.   
Fellessamling

21.  22.   23.   24.   25.  26.  

UKE

13
27.   28.   29.  30.  31.  

SIGURD JARL 
-1163
Sigurd fra Rør ledet opprøret 
mot lendmennene for flere 
konger. Først den svake Inge 
Krokrygg, så fikk han gjort 
Håkon Herdebrei til konge, da 
ble han jarl. Da Håkon døde 
i slaget ved Sekken, fikk han 
mobilisert et nytt kongsemne, 
Sigurd Markusfostre, som var 
bror eller halvbror til Håkon 
og til den senere kong Sverre.
Kjempet for han i slaget på 
RE i 1163, da han ble drept av 
Erling Skakke og hans hær.

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen
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Observasjon, Tilpasset Oppla
Og Spesialundervisning

I tilpasset opplæring er hovedfokuset vårt å se barnas styrker. Vi identifiserer styrkene til hvert enkelt barn og hjelper dem til å  
videreutvikle disse. Vi møter barna på deres nivå og stimulerer dem til å videreutvikle seg på ulike områder. I år vil vi har spesielt fokus på språk, 
og vil blant annet bruke høytlesning som et verktøy.
 
Vi observerer barnegruppa og enkeltbarn i hverdagssituasjoner.
Vi bruker observasjonsskjemaet «Alle med», som tar for seg ulike utviklingsområder hos barn. 
«Tras» bruker vi for å se nærmere på enkelt-barns språk. «Askeladden» bruker vi for å se nærmere 
på språkutviklingen hos to-språklige barn. Vi har jevnlige drøftingsmøter med PPT.

Noen barn har rett på spesialundervisning etter opplæringsloven §5-7. PPT gir en sakkyndig 
vurdering, barnehagen lager enkeltvedtak på bakgrunn av denne, som gir barnet rett til 
spesialundervisning.  Spesialundervisningen tilpasses barnet og foregår i hel eller delt gruppe. 
Noen ganger kan det være nødvendig med en til en trening.  Personalet får veiledning av PPT eller 
andre fagpersoner ved behov. 

Noen av metodene vi kan bruke:
• Prosjekter og temaarbeid tilpasset barna
• Høytlesning m/ konkreter
• Fortelling m/ konkreter 
• Fortelling m/drama
• Aldersdelte grupper
• Ulik motorisk trening
• Språkposer og eventybokser
• Tilpasset rollelek
• Konkreter som støtte 
• Bildetavler
• Snakkebok 
• Fortelling og diktning
• Arbeid med digitale verktøy og IKT

ering 
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Sommerferie
Vi ber om at dere setter opp sommerferien for barna.

Alle barn i barnehagen må ta ut 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.
3 av ukene må tas ut sammenhengende i perioden 19. juni til 18. august 2017.

Barnehagen holder stengt uke 29, fra 17. - 21. juli 2017. Dersom det blir påmeldt færre enn 10 barn i en uke stenger vi  
barnehagen og/eller ved behov vil vurdere samarbeid med Linnestad Barnehage.

Svarfrist: 18.04.2017

LEVER LAPP ELLER SVAR PÅ MAIL
post@ramnesprivatebarnehage.no

UKE 25 UKE 26 UKE 27 UKE 28 UKE 29 UKE 30 UKE 31 UKE 32 UKE 33
19.06-23.06 26.06-30.06 03.07-07.07 10.07-14.07 STENGT 24.07-28.07 31.07-04.08 07.08-11.08 14.08-18.08

KOMMER
KOMMER IKKE

Barnets navn:
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APRIL KARAKTEREGENSKAP: NYSGJERRIGHET 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

13
1.  2.  

UKE

14
3.   4.  5.  6.  7.   8.  9.  

UKE

15
10.   11.  12.  

Barnehagen 
STENGER
KL: 12:00

13.  
Skjærtorsdag
Barnehagen
STENGT 

14.   
Langfredag 
Barnehagen 
STENGT

15.  16.  

UKE

16
17.   
2. Påskedag 
Barnehagen 
STENGT

18.   
Svarfrist: 
Sommerferie

19.   20.   21.  22.   23.   
Englands  
nasjonaldag

UKE

17
24.   25.   26.  27.   28.  29.  30.  

SLAGET PÅ RE I 1163
Erling Skakke hadde med 
seg sin sønn kong Magnus 
Erlingsson på bare 7 år, da han 
med sin lendmannshær vant 
over en oppreistflokk under 
ledelse av Sigurd Jarl. Funn på 
Linnestad i 2010, viser at det 
var der slaget sto. Snorre for-
teller at Erling var i Tønsberg 
med hæren sin og ventet, da 
det kom melding fra speiderne 
om at Sigurd jarl og hans folk 
var oppe i Re. Han tok avsted 
om natten, to mann om hver 
hest og hvert skjold. Hirden 
til Erling ville angripe fienden 
om natten når de sov, men 
Erling ba dem vente til det ble 
lyst, så det ble rettferdig kamp. 
Sigurd Jarl falt i slaget.

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen
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Overgang Barnehage - Skole
Det er utarbeidet en egen plan for overgangen i Re kommune. Denne tar spesielt for seg sosiale ferdigheter, 
språk, lese og skriveopplæring og matematikk. Dette heftet blir delt ut til alle foreldrene i førskolegruppa, og 
det er bl.a. målene herfra vi jobber med i førskolegruppen gjennom året (www.re.kommune.no).

Vi har samarbeid med skolene. Hver vår inviteres barnas klasselærer på besøk hit til barnehagen. Da får de hilst 
på barna i deres trygge miljø. I mai inviteres barna til to ”bli kjent” dager på skolen. 
Foreldrene følger barna dit. 

Barnehagen og skolen har et overgangsmøte på våren. Barnehagen forteller litt om barna, hvor det fokuseres 
på barnas positive egenskaper og sterke sider. Dette for at skolen skal bli kjent med de nye barna.

En formiddag i uka, er førskolebarna samlet om førskolearbeid. Målet med arbeidet er at barna skal bli glad i å 
lære, og lære seg teknikker og tankemåter for selve det «å lære». Vi jobber på forskjellige måter. Noen ganger 
bruker vi oppgaveark, spill og aktiviteter hvor vi sitter rolig rundt bordet og arbeider. Andre ganger bruker vi 
metoder som gjør at barna kan tenke ut egne løsninger i samspill med andre. En viktig ting er at barna skal 
kjenne nytten og gleden av å “koble seg på” sammen med andre. De skal få erfaringer med store utfordringer, 
der de først tenker “dette klarer jeg ikke”. Utfordringer som viser seg å være fullt overkommelige med riktig 
støtte og med et tankemønster, som sier at resultatet er godt nok om innsatsen har vært god. Barna kan få i  
oppdrag å finne ut hvor lang en meter er, hvordan man kan finne midten av noe, eller å jakte på forskjellige  
former. Vi tegner historier og lager bøker, som vi lager tekst til, og vi leker med tall, former, bokstaver og  
begreper på forskjellige måter.

På høsten har vi gjensynsfest for de barna som gikk i barnehagen året før. Dette er en fest der de får komme 
tilbake og være sammen med og lek med de største barna i barnehagen. 
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MAI KARAKTEREGENSKAP: NYSGJERRIGHET 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
UKE

18
1.  2.   

Polsk nasjonaldag
3.  4.   5.   6.  7.  

UKE

19
8.  9.  10.   11.  12.   13.  14.  

UKE
20

15.   16.   
Ryddedag 
Øve 17. mai-sanger

17.  
Norges nasjonaldag

18.   19.   20.   21.   

UKE

21
22.   23.  24.  

Eritreas nasjonaldag
25.   
Kr. himmelfartsdag
Barnehagen 
STENGT

26.  
Planleggingsdag 
Barnehagen 
STENGT

27.  28.  

UKE

22
29.  30.  31.  

ØYSTEIN MØYLA 
1157-1177
Sønnesønn av Harald Gille, 
og så pen at han fikk tilnavnet 
Møyla, som betyr vesle møy 
eller vesle kvinne. Han samlet 
en hær av utstøtte bønder fra 
områdene nedover i Sverige 
og oppover til Telemark. Han 
ble høvdingen deres og tok 
kongsnavn. De bodde i skogen, 
var fattige, og for å overleve 
røvet de fra andre. De var 
dårlig utstyrt, med fillete klær 
og bjørkenever rundt legene. 
Derfor ble de kalt birkebein-
erne. Øystein Møyla falt i slaget 
på Re i 1177.

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen
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Personalsamarbeid
 
Barnehagens målsetning: Vi skal ha en personalgruppe som er sammensatt av ulike styrker og faglig kompetanse. Vi skal ha en anerkjennende væremåte 
og jobbe for felles kunnskapsutvikling.

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som arbeider her. Det er derfor viktig for oss å legge vekt på personalets kompetanse, arbeidsglede,  
engasjement, evne og vilje til å utvikle vårt arbeid i hverdagen. Hele personalet jobber med og utvikler seg innenfor SmART oppvekst; anerkjennende  
grunnholdning med fokus på styrker og relasjoner

Vi har personalmøter en gang i måneden på kveldstid. Vi har 5 planleggingsdager i året. Vi har ulike sosiale arrangementer i løpet av året, for å skape et godt 
samhold i personalgruppa. Medarbeidersamtaler gjennomføres 1 gang i året. Det gis individuell veiledning ved behov. Nyansatte følges opp ved et eget  
introduksjonsprogram. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres annet hvert år. Vi legger til rette for å øke personalets kunnskap ved at enkelt personer og 
hele personalet får videreutvikle seg. 

Dette barnehageåret vil vi ha et ekstra fokus på å øke personalets kunnskap om barns språkutvikling. Vi legger til rette for at ansatte tar videreutdanning i 
språkutvikling og språklæring i barnehagen.   

AI SOM LEDELSESMETODE I SmART OPPVEKST 
AI (Appreciative Inquiry) er et tankesett, en måte å forstå organisasjoner, mennesker og verden. Appreciative betyr å vurdere og verdsette. Inquiry betyr å  
undersøke og oppdage det velfungerende. AI har som utgangspunkt at alle organisasjoner har noe som fungerer godt. Når man involverer ansatte, ledere og 
samarbeidspartnere for å undersøke hva det er som bidrar til dette, legges det grunnlag for nye suksesser. Vi studerer og forsker på det som er velfungerende 
gjennom å stille gode reflekterende spørsmål og vi opptrer anerkjennende i møtet med  
hverandre. AI er tuftet på positiv psykologi, systemteori og sosialkonstruktivisme.

En stor og viktig del av AI-arbeidet er å bruke anerkjennende praksisfortellinger som  
utgangspunkt for arbeidet med barna. På den måten lærer vi av og inspirerer hverandre. Vi 
har ekstra fokus på adferds-spesifikk ros av både barn og voksne. Vi jobber fram de voksnes 
styrker og prøver ut gode metoder for så å synliggjøre barnas styrker. Vi mener at det er  
viktig å identifisere og videreutvikle egne styrker, for å ta i bruk disse i arbeidet med barna. 
Ved å fokusere på gode handlinger og egne styrker øker vi barn og voksnes tro på seg selv, 
skaper entusiasme og utvikling både for den enkelte og barnehagen som helhet. 
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JUNI
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

UKE

22
1.  2.  3.  4.  

UKE

23
5.   
2. Pinsedag 
Barnehagen
STENGT 

Danmarks 
Nasjonaldag

6.  7.  8.   9.  10.   
Portugals  
nasjonaldag

11.  

UKE

24
12.  13.   

Sommerfest
14.  15.  16.  17.  18.  

UKE

25
19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  

UKE

26
26.  27.  28.  29.  30.  

SLAGET 1177
Kong Magnus var i Tønsberg 
med Orm kongsbror og en 
del av hæren. Erling Skakke 
var igjen i Bergen for å møte 
birkebeinerne om de fór 
sjøveien. De dro opp mot Re 
med en hær på 1800 mann 
når de fikk høre at birkebein-
erne var der. Det var høy snø 
og forferdelig kaldt. Kong 
Magnus stilte opp hæren sin 
når de kom frem, og ba alle 
tråkke snøen hard. Det var 
nok det som ga han seier. 
Birkebeinerne som følte seg 
overlegne med sine 2400 
mann, gikk straks til kamp, 
men ble hindret av den dype 
snøen. Kong Magnus vant 
over birkebeinerne og Øystein 
Møyla falt i slaget.

Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen

FOR FORELDRE
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Foreldresamarbeid
Barnehageloven §1 Formål, 1. ledd:
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 (KD, 2010)

For å oppnå dette, ønsker vi oss et nært samarbeid med hvert enkelt barns hjem. Vi ser på den daglige kontakten og dialogen med foreldrene som det  
viktigste i foreldresamarbeidet. Alle foreldre skal bli sett, og møtt med respekt, anerkjennelse og forståelse. Når barna kommer i barnehagen og når de blir 
hentet om ettermiddagen, er det viktig med gjensidig informasjon om barnet. Dette for å få en løpende dialog mellom foreldrene og personalet om barnets 
trivsel, læring og utvikling i barnehagen. Dersom det skjer forandring i barnets liv, som f.eks foreldre flytter fra hverandre, er det viktig at barnehagen får 
beskjed om dette umiddelbart.

Vi bruker barnas og foreldrenes styrker og ressurser i barnehagen. Vi opplever at enkeltbarnet blomstrer opp når de får anledning til å bidra med ressurser 
hjemmefra inn i barnehagen. Dette bidrar til å knytte barnas to verdener tettere sammen og til at barna blir bedre kjent med hverandre. De minste barna kan 
ha nytte av å ha med bilder av nære personer, slik at disse kan samtales om i barnehagen.

Foreldremøter har vi hver vår og høst. På høstens foreldremøte velges en representant fra foreldrene til barnehagens samarbeidsutvalg. På våren har vi en 
åpen ettermiddag, hvor vi inviterer nye barn til å komme å se – og bli kjent med barnehagen.

Foreldresamtaler har vi hver høst og vår. Dersom noen ønsker samtale utenom, kan de be om det. I foreldresamtalene har vi fokus på barnets styrker og 
hvordan disse brukes i barnehagen og hjemme.

Vi har ulike arrangementer for å skape møtearenaer for barn, foreldre og  
personalet, som foreldrekaffe- påskefrokost- o.l.

Nesten all informasjon vil komme på skjermen i gangen. Innimellom vises bilder 
fra hverdagen vår. Dagens bursdagsbarn har bilde på skjermen. 
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JULI
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

UKE

26
 1.  2.  

UKE

27
3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

UKE

28
10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

UKE
29

17.   
Barnehagen 
STENGT denne uka

18.  19.  20.  21.  22.  23.  

UKE
30

24.   25.  26.  27.  28.  29.  30.  

SVERRE SIGURSSON 
ca1151-1202
Kom fra Færøyene da han 
fikk vite av moren sin at han 
var sønn av Sigurd Munn (en 
påstand dagens historikere 
avviser fullstendig). De slagne 
birkebeinerne dro østover 
mot Sverige etter slaget på 
Re i 1177 og valgte Sverre 
til høvding. Han ble senere 
tatt til konge ved Ørating. 
Felte Erling Skakke i slaget 
ved Kalvskinnet i 1179 og 
Magnus Erlingsson i slaget 
ved Fimreite 1184. Biskopen 
i Oslo startet krig mot han 
siden Sverre ville ha makt over 
kirken og bestemme hvem 
som skulle bli bisper. Bispene 
reiste sin egen krigerflokk 
Baglerne, og greide å få paven 
til å lyse kong Sverre i bann i 
1194. 
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Kropp, bevegelse og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Kommunikasjon, sprak og tekst

Barn skaper sin egen kultur ved å få egne opplevelser. Ved å få erfaringer 
med kunst, kultur og estetikk vil barn få mange muligheter til sansing, op-
plevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, refleksjon og 
kommunikasjon (KD, 2011).
I formingsaktiviteter er vi bevisste på at prosessene er viktige. Barna skal få 
tid og rom til å finne sine egne uttrykk, om det gjelder jule- eller påskepynt, 
maling, tegning eller andre formingsaktiviteter. Vårt formingsrom er 
organisert på en måte som gjør det mulig for barna selv å finne de 
materialene de ønsker. Vi synger ofte og bruker instrumenter, og ser verdien 
av sang og musikk som mål i seg selv. Sammen med barna dikter vi teater og 
drama gjennom eventyr.
Vi formidler lokalkultur gjennom arbeidet med Slagene på Re, og andre  
prosjekter.

Barn lærer å kjenne verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet. Barns 
relasjon med andre barn begynner ofte med kroppslige signaler, og dette er 
viktig for utviklingen av sosial kompetanse (KD, 2011).
Våre funksjonsrom gir mange muligheter til fysisk aktivitet, både grov- og 
finmotorisk. I gymsalen danser vi, spiller ball, hopper tau, klatrer i ribbe-
veggen, har Røris og yoga. Formingsrommet er tilrettelagt for finmotoriske 
aktiviteter som perling, tegning, klipping, maling osv. Konstruksjonsrommet 
er tilrettelagt for bygging med lego, lafteklosser, togbane osv. 
De minste barna har et eget rom med god tumleplass.
Vårt uteområde, i umiddelbar nærhet til skogen, gir også barna mange 
andre muligheter. Vi har faste tur- og lavvodager, går på ski, aker og klatrer.

Gjennom arbeid med dette skal barnehagen bidra til at barna lytter,  
observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. De 
skal utvikle sin begrepsforståelse og kunne uttrykke følelser, ønsker og  
erfaringer (KD, 2011). 
Gjennom SmART jobbingen er vi innom alt dette. Vi skaper et felles og rikere 
språk om de tingene som skjer mellom mennesker. Vi griper alle muligheter 
til å prate med barna og benevner det vi holder på med. Barna får trening i 
å bruke språket sitt gjennom å gi gode tilbakemeldinger til hverandre.
Vi har språkgruppe der vi øver litt ekstra på språk og lyder. På biblioteket har 
vi et variert utvalg av bøker, der vi leser høyt for barna. Vi forteller historier, 
dikter historier sammen med barna, lager tegnefortellinger osv. Dette året 
har vi i tillegg språk som satsningsområdet, og dette fagområdet vil  
gjennomsyre alle aktiviteter og prosjekt i år.

Fagomradene i
barnehagen

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre 
isolert. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, 
barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Alle skal få 
mulighet til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå 
(KD, 2011).

o

o
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Natur, miljo og teknikk

Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi

Na
Barnehagen skal bidra til at barna møter verden på utsiden av familien 
med nysjerrighet og tillit. Det skal legges vekt på å styrke kunnskap om og 
forbindelsen til lokalsamfunnet (KD, 2011).
Vi går ofte på tur i hele grupper eller smågrupper. Turene går til skogen,  
biblioteket, Revetal, barneskolen, andre barnehager, Re VGS og  
fotballbanen. 
Prosjekter om lokalsamfunnet og barnas hus er også en måte å bidra til en 
nysjerrighet om samfunnet rundt dem. Vi har hatt prosjekter der vi studerer 
veiskilt, postkasser, flagg, kart og andre land. Mange av barna har også hatt 
foredrag om ulike temaer de er interessert i.
Gjennom arbeidet med Slagene på Re har vi undersøkt hvordan levesettet 
var på den tiden og undret oss rundt forskjellene fra idag.  

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter, til alle 
årstider og i all slags vær (KD, 2011). 
Naturen og skogen er en naturlig lekeplass for oss. I tillegg til faste 
turdager, er skogen en del av vårt daglige uteområde. Dette gir oss god 
innsikt i hvordan naturen fungerer og gir oss muligheten til å se forandringer 
i årstider og værforhold. Turer i skogen brukes for å lære barna å bli glad i 
naturen, gjennom studering og samtaler om det vi ser rundt oss. 
Vi har gjennomført prosjekter om astronomi, dinosaurer, fugler, blomster, 
kyllinger, mm., som har gitt oss muligheten til å undre oss over fenomener 
og prosesser i naturen.
De minste bruker sanser, der de smaker, lukter, hører og tar på, for å lære hva 
naturen består av. 

Tall og telling er noe barna blir opptatt av tidlig. De utvikler sin matematiske 
kompetanse gjennom lek, eksperimentering og ulike aktiviteter (KD, 2011).
Vårt konstruksjonsrom er tilrettelagt for lek med ulike former. Alle rom har 
materialer i merkede kasser, som stimulerer matematisk forståelse gjennom 
sortering. Vi spiller spill og pusler. Gjennom matlaging med oppskrifter  
kommer vi innom måling av mengde og vekt. Hverdagssituasjoner blir brukt 
til å benevne matematiske former som sirkel, kvadrat, sylinder osv.
Vi gjennomfører aktiviteter og prosjekter som legger vekt på å skape en 
entusiasme for og glede av ny lærdom, samtidig med å skape en  
interesse for tall og bokstaver.

Etikk, religion og filosofi former vår måte å se verden på og preger våre 
verdier og holdninger (KD, 2011).
Det er mye etikk i vårt fokus på SmART oppvekst, både i gruppeart, smART-
oppvekst boka og samtaler i hverdagen. Gjennom dette prøver vi å få barna 
til å tenke selv og finne løsninger som er rettferdige for seg selv og de andre.
Vi undrer oss sammen med barna og stiller åpne spørsmål, uten å overprøve 
deres teorier med våre forståelser. Dette skaper spennende samtaler rundt  
forskjellige emner, og blir ofte starten på små eller store prosjekter, som for 
eksempel kroppen vår, drageegg, hopp mm.
Vi markerer ulike nasjonaldager og tradisjoner som er representert i  
barnehagen.

ermiljo og samfunnI I
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Slaget Pa Re
Mål: Vi ønsker at barna skal få kjennskap til historien i Slagene på Re og 
hvordan livet var i middelalderen.

En del av vår kulturarv i Re kommune er slagene på Re og det som  
skjedde her i middelalderen. Vi ønsker å vekke barnas nysgjerrighet for det 
spennende emnet som heter historie. 

I tre uker etter nyttår jobber vi med tema, slaget på Re. Her har vi to store 
fellessamlinger, der de ansatte spiller teater for barna. Da får alle se de 
kjente personene som var sentrale rundt slagene på Re i 1163 og 1177.  
Personer som; Magnus Barfot, Sigurd Markusfostre, Sigurd Jarl, kong  
Magnus, prinsesse Kristin, Erling Skakke og Øystein Møyla. 

Vi skal undre oss sammen med barna og prøve å finne ut mer om kongene 
og livet i middelalderen. 

De voksne skal formidle historien gjennom dramatisering, dukker, bøker og 
fortelling. Sammen med barna skal vi gjennskape praktiske innretninger fra 
den tiden. Alt fra ting de lekte, hvordan de gikk på do, spiste, jaktet eller  
farget garn. 

Vi har faste aktiviteter som å bake flatbrød, brygge mjød, bake brytebrød, 
førskolebarna går til Revetal og er med på Middelalderfestivalen der en dag, 
vinteraktivitetsdag med middelalderleker.

I slutten av perioden har vi middelalderfest. Den starter med fellessamling, 
så har vi stasjoner rundt i barnehagen der barna får prøve seg på ulike  
aktiviteter som f.eks. balansestokk, tautrekking, bryting og  
formingsaktiviteter. 

Vi avslutter festen med et felles gilde på kjøkkenet. Der ligger all mat på 
bordet, og vi spiser med hendene og drikker mjød fra skål. Vi prøver å 
gjenskape et festmåltid fra middelaldertiden.

Tradisjoner
o
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Jul
Mål: Barna skal gjøres kjent med julens tradisjoner og skikker. 

Vi skal ta vare på tradisjonene som er en viktig del av vår kulturarv, vi skal 
la barna få kjennskap til det kristne innholdet i julen og vi skal fylle  
førjulstiden med forventning, glede og undring. 

I førjulstiden prøver vi å skape en forventningsfull atmosfære, og vi legger 
vekt på å ikke feire noe på forhånd, men i ettertid. Dette for at hjemmene 
skal få markere begivenheter sammen med barna først. Fagområdet 
kunst, kultur og kreativitet blir vektlagt i desember. 

Barna skal bl.a. oppleve å lage en julegave der prosessen i arbeidet er  
viktig. Barnet skal oppleve å skape noe som blir deres eget uttrykk

Vi har tradisjoner som adventsamlinger, julevandring til kirka for  
førskolebarna, julevandring i barnehagen for resten av barna,  
kalendertrekking, luciafeiring, nissefest, nisse-i-porten, julekakebaking, 
lage julegaver, vi formidler juleevangeliet, vi synger faste julesanger

Paske
Mål: Barna skal gjøres kjent med påskens tradisjoner og skikker.

I tiden før påske har vi aktiviteter som knyttes til påske og vår, nytt liv. 

Vi vektlegger at det skal være litt annen stemning og annerledes dager, 
for å skape forventninger til påsken som kommer. 

Fagområdet natur, miljø og teknikk blir vektlagt denne perioden. 

Vi har ulike formingsaktiviteter som knyttes til påsken. F.eks. lager vi 
påskekyllinger og egg i ulike varianter og fasonger. 

Vi sår blomster og karse som spirer, og ser nytt liv. Vi formidler det kristne 
påskebudskapet. 

Alle gruppene har felles påskesamling, og påskeharen kommer innom og 
legger igjen påskeegg. Vi har påskefrokost der øvrig familie kan komme 
og spise frokost sammen. Vi synger faste påskesanger

o
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