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« VI KLATRER SAMMEN I EI LEVEDYKTIG BYGD »
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INNLEDNING
Årsplanen er viktig for alle som har et forhold til vår barnehage. «Rammeplan for barnehagen» sier noe om dette: «Årsplanen er 
et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om 
barnehagens pedagogiske arbeid til ….» 

Planen skal altså vise hvordan vi jobber med overordna mål, og hvordan vi ivaretar barnas behov og fremmer deres utvikling!

Det er 4 begreper som står sentralt i alt vårt arbeid. Det er OMSORG, LEK, DANNING OG LÆRING. I planen har vi laget 
noen tankekart for å vise hva vi, ut ifra et pedagogisk ståsted, legger i disse ordene.

Rammeplanen viser også til hvilke fagområder som vi skal være innom i løpet av barnehageåret. På s. 15 er det en kort beskrivelse 
av fagområdene. I løpet av 5 barnehageår skal vi gjennom alle deler av fagområdene!

I tillegg til årsplanen har barnehagen mer detaljerte periodeplaner. Da har vi egne temaer som vi jobber med i kortere eller lengre 
tid. Innenfor periodene legger vi opp til ulike aktiviteter som fanger opp deler av de forskjellige fagområdene. I løpet av året er vi 
innom alle fagområdene – flere ganger og på ulike måter

Samarbeid mellom hjem og barnehage – foreldres medvirkningsrett – er viktig, og har fått et eget avsnitt i Rammeplanen. Vi har 
ikke et eget avsnitt i vår årsplan, men dette gjennomføres løpende i daglig kontakt. Ellers gir foresatte innspill til, og får 
gjennomgang av, årsplan og månedsplaner med de på foreldremøter og –samtaler. Trafikksikkerhet, rutiner ved parkering og 
annet tas opp med foreldre.Barns medvirkning har også fått egen plass i Rammeplanen, og omtales spesielt i årsplanen. For oss 
betyr det at vi legger til rette for at barna skal bli sett og hørt. Avhengig av alder, utvikling og individuelle forskjeller får de være 
med på daglige beslutninger i barnehagen.

Barna skal gjennom flere overgangsfaser– fra de begynner her, og til slutt forlater oss for å starte på skolen. Årsplanen viser litt om 
hvordan vi jobber med dette. kommunen har en egen plan som omhandler overgangen fra barnehage til skole.

Ellers er årsplanen et oppslagsverk, med kontaktinformasjon, informasjon om organisering av hverdagen, de ansatte, mv. 
Årsplanen legger vi ut på hjemmesida – der blir det også lagt inn linker til mer informasjon om bl.a. fagområder og rammeplanen. 

3



Hjemmeside www.minskole.no/hovin

Enhetsleder: Helene Bakka, 35082811/48096929
E-post: helene.bakka@tinn.kommune.no

Eldbjørg Vågen                   55% Pedagogisk leder
Lise Rue-Hernes              75% Barnehagelærer/ped.leder
Veronica Urdalen               80% Barne- og ungdomsarbeider
Karin Meland                     40% Barne- og ungdomsarbeider
Bente Moen                        60% Assistent
Laila Stålen                          44% Assistent

SFO: Telefon 41700390

Veronica Urdalen 97068677   Barne- og ungdomsarbeider
Bente Moen 90092419      Assistent

Vikarer:

Siri Gulliksrud Barne- og ungdomsarbeider
Rikke Nordheim            Barne- og ungdomsarbeider
Britt Mailund Assistent
Mona Hovinbøle           Assistent
Silvia Johansen               Assistent

Tlf. avdeling: 41700387/ 41700388
Pedagogisk leder: 41700389

Lise: 40232087   Eldbjørg: 97179275
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Årets barnegruppe

Barnehagen:

2012: xxxx

2013: xxxx

2014: xxxx

2015: xxxx
2016: xxxx

SFO:

2011: Torjus Haugan
Oda Mortensson

2010: June Vågen Sauro

2009: Mikkel Mortensson

2008: Eirik Lande
Jonas Kleiverud

5



DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN

07:00      Barnehagen åpner
SFO er i barnehage til skolen åpner for dagen

08:15        Barna smører egen frokost
Rolig leik, bordaktiviteter

09:30       Samling i grupper tilpassa alder

10:00       Pedagogiske aktiviteter i grupper tilpassa alder

11:30         Lunsj
Småbarna sover ute i egne vogner

12:30        Uteaktiviteter

14:30        Fruktmåltid, alle får en halv frukt hver, noen har med seg niste/ yoghurt hjemmefra
Ute- eller inneaktiviteter

16:30        Barnehagen stenger

Tirsdag: Førskole
Onsdag: Turdag
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Merkedager, tilstelninger og aktiviteter

Uke 38: Brannvernuka 

12.11: Farsdag

03.12: Julegrantenning utenfor Samfunnshuset

??: Julevandring i kirken

Uke 49-51: Juleverksted og julekos i barnehagen.

13.12: Luciadagen 

19: Førjulskveld for store og små ved hele enheten – aktiviteter og julekos

21.12: Nissemarsj sammen med skolen 

06.02: Samefolkets dag11.02: Fastelavn og morsdag

Uke 7: Markering av morsmålsdagen

02.03: Solfest sammen med skolen

13.03: Barnehagedagen med tema: «Kunst, kultur og kreativitet»

22.03: Påskelunsj på skolen. Vi planlegger sammen med skolen en fin lunsj for 
alle barna og personalet på enheten.

xxxx Foreldrekveld i barnehagen

17.mai: Vi øver på å gå i tog den 16.05, og har aktiviteter i barnehagen i 
forkant av nasjonaldagen

06.06: Sveriges nasjonaldag

14.06: Sommerfest for store og små ved hele enheten. Barnehagen er 
med på litt underholdning som vi øver inn. Eget opplegg for de som skal 
begynne på skolen med utdeling rammer og cd med bilder av barna. 

22.06: Siste skoledag før sommerferien

Uke 28-30: Barnehagen/Sfo har sommerferie

Bursdager: Hvert barn er i fokus på sin bursdag. Det er viktig at barnet skal 
framheves positivt. De får medvirke mye på dagen sin.  Vi flagger ute. 
Barna har med seg valgfri bursdagskos hjemmefra og tar med i 
barnehagen. Dette har tidligere blitt bestemt på foreldremøte. De får 
velge hvilken farge og motiv de vil ha på bursdagskrona si. Vi pynter og 
barnet får ha på seg bursdagskappe
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ÅRETS TEMAER
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI

H Ø S T
S A N S E R O M

KLATREJUNGELEN-
MAT PÅ BÅL

KLATREJUNGELEN-
MAT PÅ BÅL

J U L
K U L T U R  O G  S K A P E R G L E D E

O L Y M P I S K E
L E K E R

B A R N E
H A G E

D A G E N

T H E O D O R K I T T E L S E N  O G  
V E R D E N S A R V E N

V E N N S K A P  O G  S A M H A N D L I N G



Rammeplan for barnehagen

Det er vedtatt ny Rammeplan for barnehagene. Den gjelder fra 
01.08.2017. 
På de neste sidene er det en kort presentasjon av innholdet, med 
formål og fagområdene vi jobber etter i barnehagen. Vi håper dette 
gir dere nyttig informasjon om hvordan vi jobber – og om de 
pedagogiske rammene vi har.

Hele rammeplanen, og mer informasjon, kan dere finne på 
Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside; 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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OMSORG

Tillit 

Relasjoner 
Bli sett

Tilknytning

Respekt 

Trygghet

Sensitivitet

Empati og 
nestekjærlighet

Trivsel 

Bli forstått

Åpenhet og 
varme

I BARNEHAGEN SKAL VI:

o Ha gode samtaler med 
barna

o Være lydhøre overfor 
barnas uttrykk

o Gi positive 
tilbakemeldinger

o Lære barna å vise 
omsorg for hverandre

o Si hei og ta på barnet

o Trøste og gi et fang å 
sitte på

o Være tilstede hele tida

o Gi barna ro og hvile…
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Formål: Barnehagen skal ivareta barnas behov for OMSORG

https://www.youtube.com/watch?v=u_ljAqk1x80

https://www.youtube.com/watch?v=u_ljAqk1x80


LEK

Utvikling

Godt fysisk 
lekemiljø

Språk

Inkludering

Sosial 
kompetanse

Bearbeiding av 
inntrykk, erfaringer 

og følelser

Mestring 

Glede

Vennskap og 
relasjoner

Voksenstøtte

Læring

I BARNEHAGEN SKAL VI:

o Anerkjenne lekens 
egenverdi

o Legge til rette for lek

o Verne om leken

o Gi nye impulser og 
bidra til å videreutvikle 
leken

o Hjelpe alle barn  lek på 
en arena de trives

o Være tilstede og delta 
ved behov

Felles 
opplevelser
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Formål: Barnehagen skal ivareta barnas behov for LEK 

https://www.youtube.com/
watch?v=UZKjiCAhhSQ

https://www.youtube.com/watch?v=UZKjiCAhhSQ


DANNING

Toleranse for 
mangfold

Nysgjerrighet

Samtaler

Selvstendighet

Identitet

Holdninger

Opplevelse
r

PåvirkningLek

Utvikling

Handlinger

Sosial 
kompetanse 

Livslang
læring

Erfaringer

Formål: Barnehagen skal fremme DANNING

Fellesskap
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I BARNEHAGEN SKAL VI:

o Være gode medvandrere

o Lytte

o Være støttende

o Gi barna tilhørighet

o Være anerkjennende

o Legge til rette for 
meningsfulle opplevelser

o Utfordre barnas tenkning

o Hjelpe barna til å bli den 
beste utgaven av seg selv



LÆRING

Bruke hele kroppen 
og alle sanser

Fellesskap?

Nye situasjoner

Utvikling

Anerkjennelse Kunnskap og 
ferdigheter

Refleksjon

Perspektiver

Undring

Kreativitet

Læring gjennom lek

Utforskning

Stimulerende 
miljø  

Mestring 

I BARNEHAGEN SKAL VI:

o Tilrettelegge for læring

o Legge til rette for lek

o Improvisere

o Bruke erfaringer og 
kompetansen vår

o Skape nysgjerrighet

o Gi variasjon i 
læringsformer

o Filosofere og undre oss 
sammen med barna på 
deres initiativ

Samhandling
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Formål: Barnehagen skal fremme LÆRING

https://www.youtube.com/watch?v=XRWBRznVVdA

https://www.youtube.com/watch?v=XRWBRznVVdA


I BARNEHAGEN SKAL VI 
Ivareta barnas rett til 
medvirkning ved å 

o Legge vekt på barnas 
alder, erfaringer, 
individuelle 
forutsetninger og 
behov

o Ta hensyn til barnas 
ulike uttrykksformer 

o Lytte til barnas ønsker 
og synspunkter 

o Planlegge aktiviteter 
sammen med barna
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Barns rett til MEDVIRKNING

https://www.youtube.com/watch?v=ylZOoz9JpH0

MEDVIRKNING

Lesekrok – variert 
utvalg, gå på 
biblioteket

Videreutvikling 
av lek

Lage og 
smake mat

Samtaler 
med barn

Barnas dag
Kreativitet

Spontanitet 

Variasjon -
fysisk 

tilrettelegging

Felles 
planlegging 

Valg mellom 
aktiviteter 

Valg av sanger Åpne 
spørsmål

https://www.youtube.com/watch?v=ylZOoz9JpH0


Barnehagens fagområder: viktig for barnas trivsel, allsidige utvikling og egenverdi. De er en 
viktig del av barnas hverdag. Barnehagen ser verdier og fag sammen i planlegging og gjennomføring av alle daglige 
gjøremål og aktiviteter.

Kommunikasjon, språk og 
tekst
Utvikling av språkforståelse og –
kompetanse gjennom daglige samtaler, 
lek, rim og regler, lesing og opplevelser. 
Personalet bruker alle situasjoner i 
hverdagen til å støtte barna i deres 
språkutvikling.

Vi skal bidra til at:

•Barna kan uttrykke seg på mange 
måter, 
•Bruker språket bevisst i lek, relasjoner 
og konflikter 
•Gleder seg ved høytlesing, 
fortellinger, sang og samtale

Kropp, bevegelse, mat og helse
Barna skal oppleve glede ved bevegelse, mat 
og matkultur.

Personalet skal være aktive og støttende i 
lek, så barna tar utfordringer og opplever 
mestring. 

Vi legger til rette for:

• At barna utvikler gode rutiner i forhold til 
hygiene, kosthold, matlaging og ved 
måltider. 

• Allsidige aktiviteter som gir barna fysiske 
utfordringer så de kan oppleve mestring på 
ulike måter

• At barna utvikler et bevisst forhold til 
egen kropp

Kunst, kultur og kreativitet
Barna skal få egne erfaringer med kunst og 
kultur i ulike former. De skal få anledning til 
å videreutvikle sine kreative evner

Vi jobber med dette ved å:

• Ha varierte aktiviteter rundt faget
• Samtale med barna om egen og andres 

kunst
• Ha temaer med ulike tradisjoner og kultur 

i kortere og lengre perioder
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Eksempel: når vi jobber med tema JUL blir det fag som mat, kultur, kreativitet, religion, nærmiljø, samfunn, former, 
og alltid kommunikasjon og språk – og kanskje er vi innom ennå flere områder



Fagområdene, forts…

Etikk, religion og filosofi
Kjennskap til tradisjoner, verdier 
og høytider i ulike religioner og 
livssyn. Snakke om og undre seg 
over filosofiske spørsmål – gi 
grunnlag for videre refleksjon. 

Barnehagen skal bidra til barnas 
utvikling ved å:matematiske 
begreper i alle hverdagsaktiviteter, 
inne og ute

• Formidle fortellinger og skape 
rom for opplevelser og samtaler

• Filosofere og undre seg sammen 
med barna

• Markere høytider og merkedager 
– både kristelige og fra andre 
religioner.

Nærmiljø og samfunn
Innsikt i og erfaring med 
demokrati – nærmiljø, samfunnet 
og verden – og med lokale 
tradisjoner, arbeidsliv og kultur.

Vi arbeider med å:

• Oppmuntre barna til deltakelse; 
medvirkning

• Introdusere barna i ulike deler av 
lokalmiljøet og samfunnet ellers. 

• Bli kjent med ulike tradisjoner 
og levesett i vårt eget land

• Lære barna om trafikk og 
hvordan vi oppfører oss som små 
trafikante. veiledning fra Trrygg
trafikk

Antall, rom og form
Oppdage og utforske, forstå 
sammenhenger i natur – samfunn 
– univers! 

Vi motiverer og tilrettelegger for 
barnas utvikling ved å:

• Bruke matematiske begreper i 
alle hverdagsaktiviteter, inne og 
ute

• Bruke spill og andre pedagogiske 
verktøy for å fremme 
nysgjerrighet og utvikling

• Legge til rette for matematiske 
erfaringer i lek og hverdag

• Ha utdypende samtaler med 
problemløsning i fokus

Natur, miljø og teknologi
Barna skal utvikle glede over 
naturen, og få mange og varierte 
positiver erfaringer i naturen! 

I barnehagen skal vi:

• Bruke naturen til lek, utforsking, 
undring og læring

• Gi barna kunnskap om dyr og 
dyreliv, planter og planteliv, og 
menneskers liv

• Reflektere sammen med barna 
om ulike sammenhenger og 
variasjoner i naturen.
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FØRSKOLE:

ARBEIDSBOK/
DOKUMENTASJONSBOK

UNDRING 
OG 

UTFORSKING

VARIERTE 
AKTIVITETER

BARNAS 
INITIATIV 

OG 
INTERESSER

BRUKE 
FAGOMRÅDENE

MEDVIRKNING
FORVENTNINGER 
FØR SKOLESTART

LÆRING PÅ 
MANGE 
MÅTER

OVERGANGER
I Hovin barnehage møter barna to 

typer overganger. 
Den første er når barnet begynner i 
barnehagen. Personalet samarbeider 

med foreldrene for å legge til rette for 
trygg og god start i barnehagen. Vi 

har tett oppfølging ved tilvenning og i 
den første tiden slik at barnet opplever 

tilhørighet og trygghet til å leke, 
utforske og lære. 

Den andre overgangen er mellom 
barnehage og skole. Vi legger til rette 
for en trygg og god overgang til skole 
og evt. SFO. Gjennom barnehagetida 
får de med seg erfaringer, kunnskaper 
og ferdigheter som gir dem et godt 

grunnlag og motivasjon for å 
begynne på skolen, og tro på egne 

evner. Førskole er en viktig del av det 
siste året i barnehagen. 

Kommunen har en egen plan for 
overgangen mellom skole og 

barnehage. Gjennom oppfølging av 
planen sikrer vi at barna blir godt 

kjent med hva som skjer i skolen og 
SFO. Barnehagen og skolen har god 
kontakt i prosessen. I Hovin nyter 

barna godt av det tette samarbeidet vi 
har hele tida!

SAMHOLD

TRYGGHET 
OG 

OMSORG

EMPATI

KROPPSSPRÅK ER 
DE SMÅ BARNAS 
UTTRYKKSMÅTE

ETABLERE  
GODE 

RELASJONER

INNLEVELSE 
I BARNETS 
VERDEN

GOD 
TILPASNING

SAMSPILL

TILKNYTNING

NYE INNTRYKK 
OG 

ERFARINGER

TILVENNING:
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Satsingsområder i Tinn 2017-18

Tinn kommune arbeider systematisk for å øke kompetansen i barnehagene i Tinn. Gjennom kortere og lengre 
perioder, avhengig av tema, arrangerer barnehagene felles kurs og møter for alle som jobber i barnehagene. 

De 3 temaene som er i fokus i 2017-18 er:
◊ Implementering av den nye Rammeplanen
◊ Barn som bekymrer
◊ Verdensarven

Rammeplanen har fått stor plass i år, og jobbes med på planleggingsdager og på fagmøter i personalet ellers i året. 
Den gir føringer for alt i barnehagen – hvordan og hvorfor vi legger opp dagene som vi gjør. Derfor er det viktig at 
alle som jobber der har best mulig kunnskap om Rammeplanen.

«Barn som bekymrer» er et prosjekt der alle som jobber med barn i ulike sammenhenger i kommunen vår er med. 
Gjennom arbeid med barn kommer alle en eller annen gang borti barn som bekymrer oss mer enn normalt. Dette 
er ikke lett å håndtere. Gjennom arbeidet med prosjektet skal vi bli bedre rustet til å se og fange opp signaler barn 
kan gi, og få vite mer hvordan vi følger opp disse barna.

Verdensarven er et prosjekt som springer ut fra Rjukan og Notodden sin verdensarv-status. Alle som vokser opp i 
Tinn skal få lære og oppleve hva dette betyr, og har betydd, for samfunnet vårt. For barnehagebarna medfører 
dette noen turer og opplevelser gjennom året. Foreløpig er det 5-åringene som får tilbud om å være med på noen 
arrangementer. Datoer for 2018 er ikke fastsatt ennå. I Hovin kommer vi til å ha egen temaperiode om verdensarv 
fra april til juni 2018.


