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          FORORD 
  

1.januar 2016 blir en milepæl for Høgskolen i Gjøvik, fra denne dato blir de en del av NTNU  

Trondheim, og dermed blir Studentsamskipnaden  i Oppland, avdeling Gjøvik fra samme dato  

en del av Studentsamskipnaden i Trondheim, (SiT) Vi i barnehagen blir dermed en del av SiT, 

barn. 

I den forbindelse skifter vi i barnehagen tilbake til vårt gamle navn, nemlig Soppen barnehage. 

Vi ser frem til et nytt og spennende samarbeid med våre nye eiere, som i Trondheim tilbyr 

barnehageplass til nærmere 250 barn. 

 

Årsplanen vår tar utgangspunkt i barnehageloven og rammeplan for barnehager.  

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. 

Innholdet skal blant annet bygge på et helhetlig læringssyn. 

Hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt 

de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 

Foreldre som ønsker å lese rammeplanen kan få låne denne av styrer. 

 

Vi er opptatt av at årsplanen skal være et arbeidsverktøy for personalet som danner 

utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet vi gjør her i barnehagen. Samtidig skal den gi både 

foreldre og våre samarbeidspartnere innsikt i hvilke områder vi her i Soppen barnehage legger 

vekt på i vårt arbeid. 

Årsplanen er ikke et dynamisk verktøy, dvs at den er forholdsvis statisk og forteller om de 

store linjene i vårt arbeid. Det blir derfor viktig å supplere med månedsplan og månedsbrev 

hvor man får mer detaljert informasjon om hvilke temaer vi arbeider etter akkurat nå. 

 

Her i Soppen legger vi fortsatt stor vekt på at barnehagen skal være en sosial møteplass, hvor 

det kan knyttes nye vennskap både mellom barna, foreldre og personale. 

Vi håper derfor at når dere har anledning, at dere setter dere ned og tar en kaffekopp rundt 

frokostbordet, at dere deltar på våre arrangementer og generelt viser interesse for det 

arbeidet vi gjør. 

 

Med ønske om en fin barnehagetid for barn, foreldre og personalet.  

 

 

 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

For personalet 

Kjersti Skoglund Sørum 

styrer 
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BARNEHAGENS VISJON. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDMÅLSETTING: 

Soppen barnehage skal være et sted hvor både barn, foreldre og personalet går til 

med lyst og glede. 

 

Pedagogisk grunnsyn: 

Vårt pedagogiske grunnsyn baseres på anerkjennelse og respekt. Vi ser på barna som 

unike personligheter, som skal bli tatt på alvor og behandles med respekt. 

Vi ser barnet og ønsker at hvert enkelt barn skal utvikle positiv selvfølelse og en positiv 

holdning til egen mestring. 

 

I vår barnehage legger vi til rette for at barn, foreldre og personalet skal knytte nye  

vennskapsbånd, være i et miljø preget av glede, humor, omsorg og sammen skal vi  

oppdage barndommens mystikk. 

 

Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. 

Barndom bør ikke forseres, den kan ikke taes igjen, den skal få ta sin tid. 

 
 

FORMÅLSPARAGRAFEN 

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 

 

 

LEK, HUMOR OG GLEDE  

I SOPPEN BARNEHAGE 

 ER DE VOKSNE TILSTEDE 
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BARNS MEDVIRKNING. 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. 

(Barnehageloven § 3) 

 

Barns mulighet til medvirkning handler i stor grad om voksnes selvinnsikt, forståelse og 

holdninger til barn. Medvirkning krever refleksjon fra oss voksne, og at vi er vare for barnas 

ønsker og behov. 

Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det og som voksne i barnehagen 

ønsker vi å oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Dette krever 

deltakende og nærværende voksne som ser barna.  

 

Medvirkning oppnås ikke ved bruk av spesielle teknikker eller programmer. For å lykkes må 

man arbeide med holdningene til alle i personalgruppen. Barn er unike, inkluderende og 

kunnskapsrike mennesker som vi voksne er så heldige å bli kjent med. 

  

Her i Soppen legger vi derfor vekt på å: 

 Legge til rette for samtale hvor vi lytter og tar barnas ønsker og behov på alvor. 

 Lytte og registrerer barnas kroppsspråk og følelsesutrykk. 

 La barna delta i planleggingen av det daglige arbeidet i barnehagen 

 Være tilstede sammen med barna både i lek og aktiviteter 

 Være anerkjennende i vår omgang med barna 

 Gi barna valgmuligheter 

 Skape et fysisk miljø inne og ute hvor det finnes materialer og miljøer som passer alle 

de ulike barnas interesser og behov. 

 Være klare, tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til både enkeltbarna og 

barnegruppa som helhet. 

 

 

 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle barn har gnist i seg. 

Alt vi trenger er å  

tenne den. 

 

  (Roald Dahl) 
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LÆRING 
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen 

skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i 

barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

(Bhg.loven § 2.) 

 

Grunnlaget for menneskets læringsprosess legges de første leveårene. Det er i denne perioden i livet 

utviklingen er aller størst. Alle har vi barndomsminner vi husker spesielt godt fordi de er knyttet til 

opplevelser.  

Og nettopp opplevelser er det største utgangspunktet for barns læring. 

 

     

       

 

 

 

 

Det gamle visdomsordet understreker at vi lærer best gjennom direkte erfaring fra virkeligheten.  

Samtidig henger læring tett sammen med lek, oppdragelse og omsorg og foregår i det daglige 

samspillet med andre mennesker og miljøet barnet lever i.  

Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring, og opplevelse av 

glede og mestring.  

 

I barnehagen legger vi til rette for både formelle og uformelle opplevelsessituasjoner hvor barna får 

erfaringer knyttet til alle de sju fagområdene. Dette kan være i små grupper, i samlingsstund, ute på 

turer, her og nå situasjoner, i hverdagsaktiviteter eller i leken.   

Vi er opptatt av at de voksne skal være tilstede for å gi støtte og utfordringer knyttet til barnas 

læringserfaringer. 

  

 

  

          

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Jeg hører og glemmer. 

Jeg ser og husker. 

Jeg gjør og forstår.  
 

 

 

 

 

Konfucius, kinesisk filosof 

På høsten finner vi bær både innenfor 

gjerdet i barnehagen og ute i skogen. Dette 

blir det deilig syltetøy av. 
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SOSIAL KOMPETANSE OG LEK. 
 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen  

 kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et 

 sosialt og kulturelt fellesskap. (barnehageloven § 2)  

 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barn 

med sosial kompetanse vet hvordan de skal ta initiativ til, sette seg inn i andres situasjon, 

fortsette, tilpasse seg, endre og avslutte samhandlinger ettersom situasjonene forandrer seg. 

De kan kodene for å opprette og bevare lek og vennskap.  

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, noe som skjer i alle 

situasjoner i løpet av dagen. 

Vi i Soppen ønsker å legge til rette for et miljø preget av gode følelsesmessige opplevelser, da 

de gjennom omsorg, lek og læring vil få mulighet til både å tilegne seg og gi uttrykk for at de 

kan vise omsorg, ta hensyn, vise medfølelse og sette seg inn i andres situasjon. 

 

Vi vil legge til rette for et anerkjennende og støttende miljø med mye vekt på lek hvor barna 

kan få utvikle sine sosiale ferdigheter. 

For at leken skal være god og utviklende må de både gi og ta, de må bytte på å bestemme og ta 

avgjørelser for at leken ikke skal stagnere. De må i tillegg være språklig aktive. De må lære å 

følge lekereglene. 

Dette mener vi er fin trening for å utvikle sosiale ferdigheter. Vi mener det er kjempeviktig 

at vi voksne er tilstede i barnas lek, både at vi er aktive rollemodeller og bidrar til at alle får 

mulighet til å delta i leken. Men også at vi observerer hvilke barn som trenger spesiell hjelp og 

støtte for å utvikle sine sosiale ferdigheter. Trygge omgivelser er med på å gjøre barna 

trygge nok til å leke og utfolde seg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Anerkjennende og støttende relasjoner blant barn – voksne, barn – 

barn og voksne- voksne danner grunnlaget for utviklingen av sosial 

kompetanse. 

 

De minste barna er på tur og får se 

en gravemaskin. Den er litt stor så 

det er godt med noen voksne som 

passer godt på. 
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SPRÅK -TEKST OG KOMMUNIKASJON 
Å utvikle språket er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv.   

Språklige ferdigheter er nødvendig for å kunne delta i leken og forstå reglene for samspill.  

Språket er nært knyttet til utviklingen av vår identitet og tilhørigheten til fellesskapet.  

Tidlig og god språkstimulering er derfor en svært viktig del av barnehagens innhold.  

 

Hovedmål: Vi ønsker at barna skal utvikle et godt talespråk og språkforståelse 

 

I barnehagen har vi et godt utvalg av bøker som vi ofte leser og mange av barna er svært  

ivrige etter å se på bilder og bokstaver. De kjenner igjen bokstavene sine, navnet sitt og andre 

kjente ordbilder. Voksne som lager tekster og ordbilder sammen med barna, som snakker om 

språket og undrer seg over hva de ulike ord og begreper betyr er viktige rollemodeller for 

barna i deres språkutvikling. 

 
Vi er spesielt opptatt av at alle barna skal få utnyttet sitt språklige potensial og få et så godt 

språklig grunnlag som mulig. Vi jobber derfor mye med å ”bade” barna i språk gjennom hele 

dagen. Vi jobber med ulike tilrettelagte språkstimulerende aktiviteter og tenker språk i alle 

hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner. 

 
For aktivt å stimulere språkutviklingen deler vi barna inn i smågrupper. Da er 3 – 4 barn 

sammen med en voksen hvor de leser bøker, spiller spill, hører på lydbøker eller gjør andre 

språkaktiviteter. 

Disse gruppene er også godt egnet for å ha lengre og gode samtaler uten at man blir 

forstyrret.  

 

I tillegg har vi alle de uformelle læringssituasjonene i barnehagen hvor språket brukes 

bevisst. I lesestunder, på turer, ved matbordet, i garderoben samt i frileken inne og ute. 
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FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN. 
 

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 

med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (bhg. loven §2) 

 

For å lette planleggingen og utviklingen av et allsidig innhold i barnehagen, har rammeplanen 

delt innholdet inn i syv fagområder. Hvert område dekker et vidt læringsfelt, og i det daglige 

vil det sjelden opptre isolert, men flyte over i hverandre. For eksempel når man arbeider med 

eventyret om ”Skinnvotten 

 

 Kommunikasjon, språk og tekst. 

 Språket er et sentralt område i førskolebarnets utvikling. 

 Vesentlige sider ved kulturoverføringen er knyttet til språket, både skriftlig og muntlig. 

 I barnehagen vil vi både lese, fortelle og arbeide med barnas egen tekstskaping. 

 

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

 Språket er en av de tingene vi arbeider mye med i barnehagen, både gjennom høytlesning,  

 sanger, regler, flanellografer, lotto og ikke minst i den daglige kommunikasjon med barna. 

Vi formidler ulike historier, både fra bøker og gjennom fri diktning. Inne på språkrommet har 

vi muligheter til å arbeide med barna i små grupper med spesiell vekt på språkstimulering. 

 

  

Etikk, religion og filosofi 

 Dette området behandler barns utvikling av identitet og kulturell tilhørighet. Dette skjer 

gjennom i samspill med andre barn og voksne, samt i nærmiljøet. 

 Barn er undrende overfor de grunnleggende spørsmål i livet, en undring barnehagen 

må forholde seg til. Overføring av normer og verdier blir derfor sentralt i kulturformidlingen. 

 

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

 Vi formidler innholdet i de kristne høytidene, og forsøker å be inn foreldrene til mat og  

 festligheter i forbindelse med disse. 

Vi arbeider aktivt med å lære barna å forholde seg til hverandre, vise toleranse, vennlighet og 

forskjell på rett og galt. Dette skjer både i frilek, samlingsstunder og i gruppene.  

 Vi er ute på turer og blir godt kjent i barnehagens nærmiljø. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknikk 

Hvert år hogger vi vårt eget juletre og 

setter det opp i barnehagen. 
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 Dette området omhandler barnets forhold til naturen. Barnehagen skal bidra til at barna blir 

kjent med planter, dyr, landskap og årstider. 

Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse av samspillet i naturen og 

mellom mennesket og naturen. Miljøvern er et viktig aspekt. 

 Barnehagen skal i tillegg støtte opp om barnas begynnende forståelse av tallbegreper og 

 tallsymboler. 

 

Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Våre turer til skogen bidrar til at barna lærer naturen å kjenne gjennom årstidene og i all 

slags vær. Barna er med og lager mat på bål, de lærer hvordan det er å være ute i naturen 

uten strøm og tak over hodet. Vi forsker på det som lever og gror i naturen og barn og voksne 

er sammen i forskning og undring. 

 Vi lærer barna å ta vare på miljøet ved ikke å kaste ting i naturen, strømsparing og  

 resirkulering. 

 

Kropp, bevegelse og helse. 

 Gjennom fysisk aktivitet utvikler barna grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger om sin egen kropp. 

 Fysisk aktivitet og bevegelse er forbundet med utvikling av motoriske ferdigheter,  

 kroppsbeherskelse, koordinering og mobilitet. 

Barna skal få øve opp beherskelse av armer og ben, balanse og samordning av kroppens 

bevegelser. Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er nødvendig for utvikling av  

en sunn kropp. 

 

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

På puterommet legges det til rette for allsidig bruk av kroppen både i frilek og i grupper. Vi 

lager hinderløyper, klatrer i ribbevegg og hopper på tjukkasen, balanserer på balanseplanker 

og mye mer. To dager i uka gjennomfører vi Bevegius hvor barna får bruke kroppen sin på 

mange ulike måter. 

Gjennom friluftsliv får barna trening i å bevege seg i ulendt terreng og på forskjellige 

underlag. De er ute i all slags vær og lærer å bruke kroppen i aktiviteter uten ferdig 

lekemateriell. Vi har gym i Campus Arena, Gjøvik hver mandag.. 

 

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

 Dette området omhandler blant annet musikk, dans, drama, språk, litteratur,  

 kunsthåndverk, arkitektur, film og design. Barna skal få mulighet til å få nye inntrykk,  

gjennom kunst, kultur og estetikk, samt lære seg nye metoder til å uttrykke det de opplever. 

 De skal få kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. For barna er dette viktige 

redskaper for å kunne sanse, oppleve, tenke og kommunisere. 

  

 Hva gjør vi i Sopp barnehage. 

 Vi formidler bruk av ulike redskaper og teknikker når vi lager ting av forskjellige 

formingsmaterialer, som for eksempel snekring, bruk av naturmaterialer eller kjøpt 

formingsmateriell. Vi voksne forteller og dramatiserer eventyr og fortellinger. Vi bruker 

nærmiljøet og Gjøvik by til å utforske arkitektur.  
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Nærmiljø og samfunn 

Barns medvirkning i dagliglivet i barnehagen er deres første skritt til å få innsikt i, og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.  

De skal være med å utforske og oppdage sitt eget nærmiljø, slik at de får kunnskap om, og 

tilknytning til lokalsamfunnets natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. 

 Medienes betydning for barnas hverdag vil også bli vektlagt. 

  

 Hva gjør vi i Soppen barnehage. 

Vi er opptatt av at barna skal ha reell medvirkning på sin egen hverdag. At de selv er med og 

velger med hvem og hvor de vil leke. At vi ser og hører på deres meninger og tar dem med på 

beslutninger og evalueringer. 

Vi bruker nærmiljøet til turer og utforskning, besøker Gjøvik gård, gamle Kallerud gård, 

Gjøvik by, Eiktunet med mer.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall, rom og form 

 Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin matematiske  

kompetanse. Barnehagen skal oppmuntre barnas egen utforskning og legge til rette for tidlig 

og god stimulering. På denne måten får de erfaring med ulike typer størrelser, former og 

mønstre. Og de skal få oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former. 

  

 Hva gjør vi i Soppen barnehage 

Vi er opptatt av at barna skal se og oppleve ulike tall, former og symboler i dagliglivet i 

barnehagen. Tall og bokstaver på veggen, telle og se på ulike former og mønstre i nærmiljøet. 

Vi har et rikholdig utvalg av ulike typer spill og kortstokker som de voksne spiller sammen med 

barna. I mindre grupper sorterer vi, fører værstatistikk, og eksperimenterer med ulike 

materialer. 

De voksne er bevisst barnas nysgjerrighet og følger opp med undring og nye impulser. 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Her skal vår nye kjøkkenbenk i 

dukkekroken monteres. Da er det 

fint å ha noen snekkerkyndige gutter 

til å hjelpe til. 
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ÅRSHJULET 
 

 

 

 

 

 

 

      

                                            Nytt barnehage år 
     Oppstartssamtaler 

    Bli kjent middag 

    Foreldrekaffe 

 
      

                          Foreldremøte 

     
    

         
  

                                                                     
           
 

 Reflekskveld

  

Foreldrekaffe 

Karneval 

Ski/skøyter   
  

Foreldresamtaler 

   

 

Ny årsplan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 

Oktober 

Foreldresamtaler 
dokumentet eller 

sammendrag av et 

interessant poeng. 

Du kan plassere 

tekstboksen hvor 

som helst i 

dokumentet. Bruk 

kategorien 

Tekstboksverktøy 

for å endre 

formateringen av 

tekstboksen for 

sitat.] 

Desember 

     Julefrokost 

  Nissefest 

 Luciafeiring 

Julegudstjeneste/alternativt 

opplegg Januar 

   April 

 

 

   Mars 

   Påskefrokost 

 

Juni 

 

             Sommertur 

Sommerfest 

Overnatting og togtur 

for førskolebarna  

Evaluering og refleksjon av 

året som har gått. 

Planlegge nytt barnehageår. 

Avdelingsmøter 

Personalmøter 

Ledermøter 

Planleggingsdager 

 

Barns 

medvirkning 

Pedagogisk 

dokumentasjon 
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FORELDRESAMARBEID. 
Vi er opptatt av å ha et godt foreldresamarbeid, vi ønsker at barnehagen skal være et sted 

hvor både barn og foreldre skal føle seg hjemme.  

Et sted hvor det er naturlig at foreldrene tar seg en kaffekopp, setter seg ned og ser 

hvordan barna deres har det.  

Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er en forutsetning for at vi skal lykkes med å 

utvikle den gode barnehage. Tillit mellom foreldre og ansatte skaper trivsel både for barna, 

foreldrene og de ansatte.  

Personalet vil så langt det er mulig møte barna i garderoben, der vi kan utveksle informasjon 

om dagligdagse ting. Er det mer spesielle ting, kan dere be om å få prate med en fra 

personalet alene. Alle vil få tilbud om minst to samtaler med pedagogisk leder i løpet av året. 

 

Å være student med barn er ikke alltid like lett. Vi vet i tillegg at mange av dere kommer 

langveis fra, uten noen form for sosialt nettverk her på Gjøvik. Vi i barnehagen vil svært 

gjerne fungere som en møteplass hvor dere kan treffe andre studenter med barn på samme 

alder. 

Vi legger derfor opp til en del sammenkomster på høsten og utover året, hvor dere og barna 

deres får mulighet til å bli bedre kjent med andre. 

 

For at samarbeidet skal fungere best mulig er vi avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra 

dere foreldre. Vi ønsker både ros og ris, samt at vi kan være en naturlig samtalepartner 

dersom dere ønsker det. 

 

Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av to foreldrerepresentanter, to 

ansattrepresentanter, styrer er sekretær og eier kan delta ved behov. 

Utvalget skal være et bindeledd mellom foreldre og barnehagen, hvor ulike saker kan tas opp 

til diskusjon.  Vi oppfordrer foreldre til å bruke utvalget dersom dere har spesielle saker dere 

ønsker å ta opp. 

 

PERSONALSAMARBEID. 
For at vi skal kunne skape et trygt og godt miljø for deres barn er det nødvendig at 

personalet har et godt samarbeidsklima, bruker tid på planlegging og vurdering.  

Denne delen foregår i ulike former og til ulike tider på året.  

 

Avdelingsmøte: 

Hver uke har personalet avdelingsmøter mens den andre personalgruppa har ansvaret for 

barna. På disse møtene har vi veiledning og planlegging av aktiviteter. Vi bruker mye tid på 

refleksjon av det arbeidet vi holder på med. 

 

Personalmøte: 

En gang i måneden samles hele personalgruppa til møte på kveldstid. Her tas det opp saker som 

gjelder for hele personalet, planlegging og faglig oppdatering. 

 

 Ledermøter: 

 Annenhver uke har styrer og pedagogiske ledere møte. Her drøfter vi mål, innhold og 

 arbeidsmetoder. 

 

Planleggingsdager: 

Fem dager i året er avsatt til planleggingsdager. Disse blir brukt til planlegging, kurs, 

årsplanarbeid og praktisk arbeid i barnehagen.      
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE. 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for overgang fra barnehage til første 

klasse. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Gjøvik kommune, skolen og 

barnehagen har i samarbeid utarbeidet et oppsett som viser noen av rutinene rundt overgangen 

fra barnehage til skole.  

 

Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig 

Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i 

barnehagen. 

November Styrer 

Innskrivingskveld for foreldre. 

- utfylling av skjema og informasjon om skolen 

November Rektor 

I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig 

med tilleggsinformasjon for å kunne tilrettelegge for en god 

skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. 

1. mars Styrer 

Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går 

veien dit, ser på og leker i skolegården. Eventuelt at vi får 

komme inn og se på klasserommet. 

Våren Styrer 

Pedagogisk leder 

Bjørnegruppa har gjennom året en god del skoleforberedende 

oppgaver. Blant annet lese og skriveforberedelser, 

trafikkopplæring, tallforståelse 

Hele siste 

året før 

skolestart. 

Styrer 

Pedagogisk leder 

Bli kjent dag/dager på skolen. 

- barnet får skriftlig invitasjon fra skolen 

- barnet får hilse på sin fadder 

- skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker 

samtale om eget barn. 

Mai/juni Rektor 

Kontaktlærer 

Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan 

skolen i samråd med foreldrene ta kontakt med barnehagen 

for samtale. 

Etter 

skolestart. 

Kontaktlærer 

 

Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne: 

 

Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med 

skolen og eventuelt samarbeidspartnere. 

Innen 1. 

november 

Styrer 

Utsatt skolestart: søknad diskuteres med foreldre og 

eventuelt henvises til PPT for vurdering. 

Innen 1. 

november 

Styrer 

Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret. Innen 1. 

februar 

Foreldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har vi besøk av 4 klassinger fra 

Gjøvik skole som tegner med og leser 

for våre førskolebarn. Dette er noe 

både skole og barnehagebarn synes 

er gøy. 
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DOKUMENTASJON OG EVALUERING. 
 

Barnehagen legger stor vekt på å dokumentere det pedagogiske innholdet i barnehagen. Vi 

observerer og reflekterer kontinuerlig hvordan barna har det både i forhold til de andre 

barna, men også i forhold til oss voksne.  

 

Hverdagslivet i barnehagen blir dokumentert gjennom bildefremvisning på datamaskin i 

garderoben, samt at bilder fra aktiviteter og turer blir hengt opp på veggene med forklarende 

tekst. 

 

Gullkorn og hverdagshistorier. Personalet samler ord, uttrykk og bilder fra barna. Dette blir 

både satt inn i egne permer til hvert enkelt barn, hengt opp på tavla i gangen, men også brukt i 

foreldresamtaler for å få frem barneperspektivet i barnehagen. 

 

Barnehagen har utarbeidet kvalitetsdokumenter på noen viktige aktiviteter i barnehagen. Bl. 

annet måltid, turdag, frilek, mottagelse av nye barn i barnehagen, barns medvirkning, 

påkledning og voksenrollen. 

Disse blir jevnlig vurdert i personalgruppa. I tillegg brukes vår progresjonsplan aktivt for å 

sikre at alle barna har en jevn progresjon i forhold til alder og modning. 

 

Annethvert år gjennomfører vi spørreundersøkelse blant foreldrene. Denne blir skriftlig 

evaluert og referert til foreldrene. Eventuelle endringer blir tatt opp i samarbeidsutvalget. 

 

I tillegg har vi medarbeidersamtaler med personalet, foreldresamtaler, foreldremøter og 

uformelle samtaler med både barna, personalet og foreldrene. Samlet gir dette en god 

oversikt over hvordan både barn, foreldre og personalet har det i vår barnehage, samt hvilke 

områder vi må arbeide videre med.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å ha gode venner man kan leke med, 

både ute og inne er noe av det beste 

barn vet om.  Den gode barnehage 

sørger for å inkluderer alle barn.  
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