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                Velkommen til barnehageåret 2020/2021 
 

Velkommen til et nytt barnehageår, og en ny årsplan. Årsplanen, sammen med Rammeplanen, er viktige  
dokument i vårt daglige arbeid. Det gir oss et godt grunnlag for å evaluere vår hverdagspraksis sammen med 
barna.  
 
Vi jobber for et inkluderende og helsefremmende barnehagemiljø, dette gjelder særlig barn som trenger  
ekstra tilrettelegging (jfr. Barnehagelovens § 13) Vi skal sørge for å dekke barnas behov for å høre til, være 
trygg og oppleve mestring og dermed bidra til å hindre og redusere mobbing. Sammen med hjemmene vil vi  
gi barna et godt grunnlag for livsmestring. Vi ønsker å bygge på verdiene som åpenhet, trygghet og tillit i  
samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det settes ingen krav til alvorlighetsgrad (lavterskelprinsippet) for å 
kunne henvende seg eksempelvis til styrer eller andre ansatte. 
 
Vi skal fortsette med satsingsområdet «SE MEG», der hovedmålet er å styrke barnas selvfølelse og  
Selvbilde. Vi ønsker å utvikle barna til å ha tro på seg selv og andre, til å oppleve glede og mestring gjennom  
samhandling, se og lære. Vi ønsker også at de skal styrke og utvikle sitt selvbilde og selvfølelse. De ansatte skal 
være med på å støtte og hjelpe barnet ditt, gjennom sine kunnskaper, erfaringer og egenskaper. Trygghets-
sirkelen og KFL (Kultur for Læring) er gode verktøy vi vil bruke i prosessene vi er i. Trygghetssirkelen er et godt 
hjelpemiddel for både oss ansatte og dere foreldre/foresatte. Vi voksne skal være ladestasjoner, og gi trygghet 
slik at barna skal kunne utvikle de ferdigheter som vi ønsker at de skal ha med seg når de går fra barnehage til 
skole.  
 
I prosjektet KFL har vi valgt kompetansepakken «Gode rutinesituasjoner». Resultatene fra kartleggingen i  
KFL i høst (T2) skal hjelpe oss å sette søkelys på hvilke muligheter vi har når det gjelder å tilrettelegge for  
barns læring og utvikling i disse situasjonene.  
 
Barnehagen er mye ute på sosiale medier som Facebook og Instagram. Vi legger ut bilder og aktiviteter  
fortløpende. Barnehagen har fått mange positive og gode tilbakemeldinger fra foreldre og innbyggere i  
Kongsvinger på denne siden. Gå inn og lik og følg oss ! 
 
Barnehagen er en avdeling i Eskoleia AS, som  er en bedrift som hjelper mennesker med begrensninger i valg 
av yrke, over i arbeid. Barnehagen har en viktig oppgave her med å drive yrkesrelatert veiledning og utvikling 
av mennesker.  
 
Sammen med  produksjonsavdelingen  er  vi ordinære virksomheter hvor Eskoleia sine deltagere kan trene  
i reelle arbeidsmiljøer. Eskoleia drifter også andre interne treningsarenaer som jobbfrukt og byggservice.  
 
Covid-19 preget siste halvdel av det forrige barnehageåret, og vi ser for oss at mye fokus vil ligge på å  
overholde de retningslinjene som til enhver tid vil være gjeldende for smittevern og  opprettholdelse av et 
åpent barnehagetilbud. Men på tross av det ønsker vi at alle barn, foreldre/foresatte og ansatte skal lage et 
godt barnehageår sammen, fylt med mange fine opplevelser og god relasjoner. 

 

  

 

  Med vennlig hilsen 

 Tone Rymoen 

 Styrer 



 4 

 



 5 

 

 

 

 

 Innholdsfortegnelse 

 

Praktisk informasjon                                     6 

Årets satsningsområde: Se meg!                                  7 

Ape,  Løve og Tiger                                            8 

Giraff og Elefant                                                          11 

Sebra                                             12 

Overgang fra barnehage til barneskole                                15 

Rammeplan                                            16 

Dagsrytme                                             24 

Årshjul  -  viktige datoer                                   25 

Trygt barnehagemiljø                                    26 

Trygghetssirkelen                                           26 

Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering                  29 

Kultur for læring                                                            29 

Kontaktinformasjon                                                     32 
 

 

 

 



 6 

 

Praktisk informasjon 
 

Åpningstider 

 Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 17.00. 

 Barnet må hentes før kl. 17.00 da barnehagen stenger  kl. 17.00. 

 Kjernetid er mellom kl. 09.30 og kl. 14.00. 

 Vi anbefaler at barna er i barnehagen i kjernetiden. Dette for å få en best mulig opplevelse.  

 Ved fravær skal det gis beskjed til barnehagen, dette registreres i MyKID. 

 ALT FRAVÆR SKAL MELDES! 

 

Ferie 

 Alle barn skal avvikle 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 

 Tre uker av ferien skal være sammenhengende mellom 15. juni og 15. august. 

 Den femte ferieuken går av personalet sine fem planleggingsdager. 

 Barnehagen har ikke sommerstengt. 

 For andre praktiske opplysninger angående drift — se vedtekter. 

 Påske og jul: Stengt. 

 

Mat 

 Barnehagen serverer varme måltider mandag, onsdag, torsdag og fredag. 

 Tirsdag serveres brød og knekkebrød med pålegg og frukt. 

 

Bursdagsfeiring 

 Vi henger opp flagg og har bursdagssamling med sang og raketter. 

 Barnet får være med på å pynte sin egen krone.  

 Dagen feires på avdelingen.  

 Det er ikke lov å ha med kake eller is pga. allergi. 

 

Levering og henting i barnehagen 

 Dersom noen andre enn foreldrene/foresatte skal hente barnet i barnehagen, må det gis beskjed 

om dette på forhånd. 

 Husk alltid å si «hei» og «ha-det» til voksne når dere leverer og henter barnet deres.  

 

Sykdom 

 Syke barna skal ikke være i barnehagen. Med syke barn mener vi barn som har feber, omgangssy-

ke, utslett eller annen sykdom som gjør at barnet ikke kan være ute, at det trenger ekstra ro og 

pleie, eller at smitte kan spres til andre.  

 Det er viktig at allmenntilstanden er sånn at barnet kan delta i alle dagens aktiviteter . 

 Ved oppkast/diaré skal barnet være hjemme i 48 timer etter at det er symptomfritt. 

 

Fakturering 

 Frist for betaling av faktura for barnehageplass og kostpenger er den 1. i hver måned. Juli er  

 betalingsfri måned.  
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Årets satsningsområde: Se meg! 
Eskoleia barnehage skal gi alle barn troen på seg selv og andre 

 

Vi ønsker at barna skal oppleve å bli sett. Vi skal sørge for at alle barn opplever voksne som tilpasser  

barnas individuelle utvikling, skaperglede, humor, glede, latter og læring. Kort sagt skal vi møte barna  

på deres premisser.   

 

I tillegg til dette, ønsker vi å skape en trygg og åpen kommunikasjon med foreldre og foresatte. Et nært  

samarbeid er viktig for å kunne ha barnas beste i fokus.  

 

Vi ønsker å være til støtte for foreldrene, og tilby råd og veiledning ved behov. Foreldresamtaler skal ta  

utgangspunkt i barnets utvikling og trivsel, samt ta hensyn til foreldrenes behov. 

 

Vi ønsker å: 

 Skape trygghet. 

 Gi rom for tanker og følelser. 

 Sørge for gode opplevelser som gir mestring og glede. 

 Respektere barns uttrykksmåter. 

 Hjelpe og støtte barna i deres totale utvikling. 

 Gi barna kunnskap om egen kropp. 

 Anerkjenne barna i forhold til deres egen opplevelsesverden. 

 Gi barna mer medvirkning i hverdagen slik at de blir enda mer delaktige                                                                               

i innholdet i barnehagedagen sin. 

 Være trygge og gode omsorgspersoner som barna kan ha tillit til. 

 Være her og nå. 

 Gi nærhet. 

 Skape tillit. 

 Være forutsigbare og sette klare og tydelige grenser for barna. 

 Vise barna at vi har troen på dem og det de gjør. 

 Gjøre læring gøy og være støttespillere slik at barna opplever mestring. 
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Ape, Løve og Tiger 
 

På småbarnsavdelingene våre, Ape, Løve og Tiger, legger vi vekt på trygghet, nærhet og omsorg.  

Vi legger til rette for gode læringssituasjoner som styrker barnas selvfølelse.  

Vi mener det er viktig å anerkjenne barnas ulike uttrykksformer gjennom oppmerksomhet, ros,  

bekreftelse, kos, trøst og gjennom tydelige grenser.  

 

Vi er opptatt av å ta barnas lek på alvor, og beskytte dens plass i barnehagehverdagen. 

Gjennom leken kan barna få nye opplevelser både sammen med andre, og alene. Det er også en arena  

for sosialisering, empati og selvfølelse.  

 

Vi legger til rette for variert lek, og gir alle muligheten til å delta da leken er en sentral del av barnas 

allsidige utvikling.  

 

Vi er opptatte av å være her-og-nå sammen med barna, være barnas støtte i lek, læring og utvikling, 

og legge til rette for at barna stadig utfordrer seg selv. Barna skal bli møtt der de er i sin utvikling, og 

samtidig skal vi veilede og gi barna utfordringer som de kan strekke seg etter og som gir hver enkelt  

mestringsfølelse.  

 

Barna skal føle en tilhørighet i barnegruppa og i denne verden de skal vokse seg inn i. Barna skal utvikle 

tillit til seg selv og andre gjennom sosialt samspill. Hos oss ser vi på mangfold som en berikelse i hverda-

gen, og vi er opptatt av å synliggjøre verdien av fellesskapet. 

 

Vi ser på barna som kroppslige vesen og gjennom musikk og dans vil vi imøtekomme barnas behov for lek  

og bevegelse. For at alle barn skal bli inkludert i de språklige aktivitetene bruker vi også sangstunder som 

en arbeidsmetode.  

 

Ved at vi både synger og beveger oss vil barna kunne føle på gleden av dans og rytme, og dette er i tillegg  

god begrepslæring. Dette ser vi på som en fin arena for sosialt samspill, preget av  

bevegelsesglede og entusiasme.  

 

For å fremme blant annet språklig utvikling og sosial kompetanse vil vi bruke Babblarna som et verktøy.  

Karakterene i Babblarna er inspirert av Karlstadmodellen og er en utmerket start til å utvikle språket  

ettersom dette bygger på de første lydene barna lærer seg. 

 

På småbarnsavdelingene er trygghet, nærhet og omsorg våre kjerneverdier, og er grunnleggende for  

barns utvikling, lek og læring. Trygge barn i trygge rammer vil gi barna en solid plattform til å nå sitt  

potensial.  

 

 



 9 

 

Kontaktinformasjon Ape 

Pedagogisk leder (disp): Lotte Verhaug 

E-post:    lotte.verhaug@eskoleia.no 

Tlf.:      489 93 013 

 

 

 

Kontaktinformasjon Tiger 

Pedagogisk leder:   Kristin Hagen 

E-post:     kristin.hagen@eskoleia.no 

Tlf.:      489 93 015 

 

 

 

Kontaktinformasjon Løve 

Pedagogisk leder:   Kristoffer Ellingsen 

E-post:     kristoffer.ellingsen@eskolieia.no 

Tlf.:      489 93 014 



 10 

 



 11 

 

Giraff og Elefant 
«Hvor lenge skal vi være venner, Brumm? spurte Nasse Nøff. Enda lenger, svarte Ole Brumm». Ole Brumm 

 

Er de mellomstore avdelingene med barn i alderen 3-4 år. Det som kjennetegner denne aldersgruppen er 

at de er i en rivende språkutvikling og interessen for lek og samspill med andre øker. Vi skal legge til rette 

for at barna skal være godt rustet til å begynne på stor avdeling. 

 

Vi jobber med at barna skal lære å kle på seg selv, vite hvilke klær de behøver til årstiden, smøre maten 

sin selv og rydde opp etter seg. Dette vil skape mestringsfølelse og gi god selvfølelse. I tillegg til dette med 

selvstendighet jobber vi med sosial kompetanse, der vi øver på å se hverandre i hverdagen og hvordan  

vi har det. 

 

Vi legger til rette for læring gjennom lek og fysisk aktivitet, og vi liker å være ute på tur. Da benytter vi 

gjerne det flotte nærmiljøet vår, der barna kan utfolde seg i litt andre omgivelser. 

 

På de mellomstore avdelingene har vi fokus på trafikksikkerhet, her bruker vi håndduken Tarkus fra trygg  

trafikk som et verktøy. Tarkus hjelper oss til å huske på at barn har et helt annet perspektiv og synsfelt, 

enn oss voksne. Han får oss til å se trafikken med barnas øyne og å være et godt eksempel i trafikken! 

 

På alle våre turer, får barna brukt sansene sine – se og høre, i tillegg til gjøre, oppleve og erfare.  

Det er nettopp ute på tur den viktigste læringen skjer! 

 

Avdelingene er opptatt av de magiske øyeblikkene i hverdagen, der barna tas på alvor. Gjennom lekens  

egenverdi og barnas ønske om å utforske små og store ting i den store verden, ønsker vi å skape trygghet 

og gode relasjoner. Dette gjøres ved at vi som jobber på avdelingen er tilstedeværende, og glødende og 

delaktige i barnas lek. 

Kontaktinformasjon Giraff 

Pedagogisk leder:  Madeleine Jensrud 

E-post:   madeleine.jensrud@eskoleia.no 

Tlf.:     483 95 080 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon Elefant 

Pedagogisk leder:  Nora Tomteberget 

E-post:    nora.tomteberget@eskoleia.no 

Tlf.:     489 93 012 
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Sebra 
«Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert!» Pippi Langstrømpe 

 

På Sebra legger vi vekt på å videreføre de gode verdiene og holdningene de har arbeidet med på de andre 

avdelingene i barnehagen vår. Fortsatt er kjærlighet, trygghet og god omsorg viktig og grunnleggende for 

god læring og utvikling, og vi fortsetter å veilede i god sosial kompetanse, språk og i de ulike fagområdene. 

 

Barna begynner å bli store, og de skal få møte på nye aktiviteter, få nye utfordringer og få enda større  

medvirkning på sin egen hverdag.  

Vi skal trene på selvstendighet, håndtere egne følelser, være en god venn og løse egne konflikter på en  

god måte.  

Barn i denne alderen liker ofte å konkurrere, men ikke å tape.  

 

Barna begynner også å sammenligne seg med andre og forstå enda mer av verden rundt seg. Alt dette kan 

være frustrerende og utløse følelser som de kan trenge hjelp til å handtere.  

 

Vi voksen er tett på barna og i nærheten for å støtte, veilede og gi direkte tilbakemeldinger på hvem de er. 

Vi er delaktige med på å styrke barnas selvtillit og selvbilde. 

 

Barna skal ha trua på seg selv og andre, og føle seg verdifulle for akkurat den de er. 
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Sebra  

Vi har samlinger med ulike leker og aktiviteter som  er med på styrke både «vi følelsen» og egen verdi  

i gruppa. Hvem er vi på Sebra? Vi snakker om likheter og ulikheter og hvor flott det er at vi alle er  

forskjellige.  

 

Trampoline 

I aktivitetsheftet møter barna elefanten Trampoline i ulike situasjoner, og det legges vekt på lek og 

læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse.  

Heftet er inndelt i temaene  meg og deg, mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser,  

rim, symboler og bokstaver.  

 

Førstehjelp for barn  

Vi møter Henry som er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet skjærer seg, klemmer hånden  

sin og får skrubbsår. Ett opplegg fra Røde Kors. 

 

Brannvern 

I tillegg til brannvernuka vil Sebrabarna få grundig innføring og opplæring på brannstasjonen.  

Barna får hilse på Brannbamsen Bjørnis. 

 

Svømmehallen  

10 dagers kurs med svømmeopplæring holdt av Kongsvinger svømmeklubb. 

 

Skøyter 

Vi går på skøyter i ishallen 

 

Adventstid med bl.a. kirkebesøk og Lucia tog 

De eldste i barnehagen går i Lucia tog og de besøker kirka hvor de er medspillere i ett skuespill om  

juleevangeliet.  

 

Sykkeltrening 

Det siste året i barnehagen kan barna fritt ta med seg egen 2-hjuls sykkel. 

 

Rosaruss 

I barnehagen vår har vi egen rosa russebil, og barna får genser og russelue. Vi markerer at barnehage- 

tiden nærmer seg slutten med ulike morsomme aktiviteter og leker.  

Kontaktinformasjon Sebra 
Pedagogisk leder:           Cecilia Haugen 

E-post:   cecilia.haugen@eskoleia.no 

Tlf.:     488 96 711 
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Overgang fra barnehage til barneskole 
Mål  

 Alle barn og unge skal oppleve gode overganger der en sikrer kontinuitet og helhet i opplæring  

 og oppfølging.  

 Sikre at flyten i utviklingen som barnet /den unge er i, ikke stopper opp. 

 Sette mottakende enhet i stand til å legge til rette for opplæring for den enkelte. 

 

Delmål 

 Sikre god overgang og skolestart for barnet. 

 Sikre at informasjon som blir gitt er relevant og til barnets beste for utvikling og læring. 

 Sikre gjensidig kunnskap til innholdet og metoder i opplæring mellom pedagoger i avleverende og 

mottakende enhet. 

 

 

Hva er barnehagen sine oppgaver 
Overgangssamtalen mellom foreldre og barnehagen 

 Denne blir holdt i februar/mars mellom foreldre og pedagog på avdelingen. 

 Vi bruker skjema som er felles for hele kommunen.  

 Pedagogisk leder fyller ut skjema. 

 

Overføringssamtaler mellom barnehage og skole 

 Dette er mellom pedagogisk leder, SFO-leder og lærer på skolen. 

 Tar utgangspunkt i skjema som er fylt ut med foreldre og med foreldrenes samtykke. 

 

Skolene har ansvar for besøksdager og foreldremøte før skolestart, og for å sende ut informasjon til barn 

og foreldre/foresatte.  

 

Vi følger Kongsvinger kommunes plan for overgang. Denne finner dere på MyKID (se side 35). 
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Rammeplan 
 
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
«Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig  
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Personalet skal invitere til utforskning av både muntlig språk  
og skriftspråk.» Rammeplan s. 47. 
 
Felles: 

 Bildebøker/pekebøker.  
 Dramatisering og konkretisering av fortellinger/eventyr 
 Eventyr og fortellinger, rytme, rim, regler, musikk og sang, bevegelse, enkle sangleker.  

 
1-2 åringene: 

 Språkstimulerende aktiviteter 
 Begrepstrening, hverdagsbegreper 
 Sanseopplevelser og undring 
 Barnas forbokstav er synlig på avdelingen 
 Preposisjoner: i, over, under, på 
 Motsetninger: lite-stor, kald-varm, lang-kort, tung-lett 
 Rimeord: hatt-katt, hus-mus, sol-stol, is-gris 
 Kan navnene på barn og voksne på avdelingen 
 Spille enkle spill 
 Lek: Parallellek, konstruksjonslek, rollerek  
 Turtaking 

 
3-4 åringene: 

 Bli kjent med bokstavene i navnet sitt 
 Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. 
 Hele alfabetet skal være synlig på avdelingen. 
 Bruke bokstaver aktivt i lek. 
 Bli kjent med rolleleken 
 

5-6 åringene: 
 Begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. 
 Støtte lekeskriving og leselyst. 
 Øve på skrive navnet sitt. 
 Hele alfabetet er synlig på avdelingen. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 

mental og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være  

i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.» 

Rammeplan s. 49. 

 

Felles: 
 Grov- og finmotoriske aktiviteter ute og inne (hoppe, rulle, krype, løpe, balansere, ta imot/

trille/kaste ball, gripe, øve pinsettgrep)  
 Møte ulike sanseinntrykk gjennom å se, lukte, høre, kjenne, smake  
 Identitetsutvikling, utvikle en positiv selvfølelse og emosjonell utvikling  
 Sunne og varierte måltider  
 Turer i nærområdet 
 Hygienerutiner  
 Deltar i forberedelse av måltider 
 Veksle mellom ro og bevegelse 
 Gode vaner og rutiner  
 Voksne som støtter, veilede og gir positive tilbakemeldinger på hvem barna er, slik at de føler 

seg verdifulle for akkurat den de er.  
 
1-2 åringene:  

 Barna får dekket sine grunnleggende behov  
 Bli kjent med kroppen, kroppsdeler (hodet, øye, nese, munn, ører, arm, mage, bein, tær, 

hånd, fingre) 
 Ute i all slags vær 
 Gode og trygge stellerutiner 
 Øve på selvstendighet (på- og avkledning, spise og drikke selv) 
 Bevegelsesleker, sangleker 
 Øve på å sykle på trehjulssykkel  

3-4 åringene: 
 Lære navn på flere kroppsdeler. 
 Balansere, klatre, hoppe og danse. 
 Gjøre barna bevisste på og respektere kropp og intimsfæren. 
 Naturlig holdning til mat. 
 Sykle, gå på ski, ake. 
 Selvstendighetstrening – smøre brødskiver, spise med gaffel, finne frem klær, kle av og på. 
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5-6 åringene: 
 Gå på ski og skøyter. 
 Svømming. 
 Allsidig bevegelseserfaring året rundt. 
 Bli kjent med egne behov. 
 Bli kjent med menneskekroppen. 
 Gå på turer.  
 Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. 
 Oppleve, vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. 
 Gymsalen en gang i uka.  

 
 

Kunst kultur og kreativitet 
«I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på  
måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. I arbeidet med fagområder skal  
personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser,  
utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må lege til rette for å videreutvikle barnas kreative  
prosesser og utrykk.» Rammeplan s. 50. 
 
Felles: 

 Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.  
 Bruke materialer fra naturen  
 Markering av høytider, bursdager  
 Samefolkets dag 
 Brannvernuke  
 Uttrykke seg gjennom kroppen, takt, rytme og dans, dramatisering 
 Bli kjent med tradisjonelle barnesanger, rim og regler  
 Tilgang til utkledningstøy  
 Synliggjøre det barna lager  

 
1-2 åringene:  

 Lek: parallellek, konstruksjonslek, begynnende rollelek 
 Få erfaring med ulike formingsteknikker og materialer 
 Oppleve ulike sanseopplevelser 
 Bli kjent med folkeeventyret De tre Bukkene Bruse 
 Erfaringer med primærfargene rød, gul og blå 
 Konstruksjon 
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3-4 åringene: 
 Kjennskap til fargene. vite forskjell på lys og mørk farge. 
 Øve på blyantgrepet 
 Jobbe med følelser 
 Øve på å klippe med saks 
 Utfolde fantasien sin 

 
5-6 åringene: 

 Snakke om ulike følelser som blid, sur, sint, redd. 
 Skoleforberedende aktiviteter. 
 Samlingsstunder som er knyttet opp til tema, høytider og sosiale hendelser. 

 
 

Natur, miljø og teknologi 
«Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve na-
turen som arena for lek og læring.» Rammeplan s. 52. 
 
Felles: 

 Oppleve og utforske naturen, tegn og spor i naturen. 
 Få kjennskap til planter, dyr, årstider, vær. 
 Få erfaring med enkel bruk av nettbrett, kopimaskin, oppvaskmaskin og fotografering. 
 Samle naturgjenstander til forming og lek 
 Utelek i all slags vær 
 Såing om våren 

 
1-2 åringene:  

 Barna skal bli kjent med barnehagens uteområdet 
 Barna skal oppleve korte turer i nærmiljøet 
 Eksperimentering og utforsking av ulike elementer, som vann, sand, is, snø 
 

3-4 åringene: 
 Jevnlige turer i skogen i nærmiljøet for å følge med på endringer etter årstider. 

 
5-6 åringene: 

 Utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 
 Vi har tilgjengelig oppslagsverk om natur, fugler og blomster.  
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Antall, rom og form 
«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage  
matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.»  
Rammeplan s. 53. 
 
Felles:  

 Spill og puslespill 
 Bruk av matematiske begreper i hverdagen 
 Telling og parkobling i hverdagen 

 
1-2 åringene:  

 Peketelling 1, 2, 3 
 Få erfaringer med tallene 1-5 
 Få kjennskap til ulike former: sirkel, firkant, trekant, stjerne, hjerte  
 Posisjon og plassering, preposisjoner  
 Sortering 
 Bli kjent med begrepene lang-kort, tung-lett, liten-stor 
 Rom i rommet  

 
3-4 åringene: 

 Synlige tall fra 1-10 på avdelingen. 
 Videreføre formene fra småbarn. 
 Konstruksjonsleker 
 Bruke rydding og sortering kombinert med former og tall. 
 Starte med regelleker 
 Begynnende arbeid med å veie og måle når vi lager mat.  

5-6 åringene: 
 Synlige tall fra 1-20 og former på avdelingen. 
 Skal kunne skille mellom sirkel, oval, kvadrat, rektangel, triangel. 
 Erfaringer med målinger og konstruksjoner. 
 Bruke målenheter som dl. og ml. Gjerne under matlagning og turer. 
 Kalendersamling med ukedager, måneder, årstider 
 Trampolinehefte. 
 Tall- og mengdeforståelse. 
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Etikk, religion og filosofi 
«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 

livssyn og erfaringer med at kulturelle utrykk har egenverdi.» Rammeplan s. 55. 

 

Felles: 
 Få kunnskap om regler, normer og verdier 
 Gjøre seg erfaringer med grunnleggende sosial kompetanse: turtaking, bordskikk, hilse, vente 

på tur, hjelpe hverandre 
 Få erfaringer med å dele med andre 
 Undring og filosofering over små og store ting i hverdagen 
 Markering av Samefolkets dag og FN dagen 
 Gi barna kjennskap til å markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven 

 
1-2 åringene:  

 Få kjennskap til ulike begreper knyttet til følelser: trist, glad, sint  
 Markering av høytider og tradisjoner, bursdager 

 
3-4 åringene:  

 Få kjennskap til de ulike følelser og empati.  
 
5-6 åringene: 

 Delta i gudstjeneste i kirken, i forbindelse med jul. 
 Lære å vise toleranse og respekt for hverandre. 
 Barna skal oppleve at deres spørsmål og tanker blir tatt på alvor hos de voksne. 
 Videreføre jobbing med følelser og empati. 



 23 

 

Nærmiljø og samfunn 
«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med  
deltagelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen 
bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.» Rammeplan s. 56. 
 
Felles: 

 Barna får like muligheter 
 Barns medvirkning 
 Oppleve fellesskap 
 Turer i nærmiljøet 
 Få kjennskap til lokale kulturarrangement 
 

1-2 åringene:  
 Markering av 17. mai, Samefolkets dag og FN dagen 
 Bli trygge på seg selv, andre barn og voksne  
 Familien min 
 Brannvernuka 
 

3-4 åringene: 
 Få en forståelse av konsekvenser av handling. 
 Lære om trafikksikkerhet. 

 
5-6 åringene: 

 Turer for å bli kjent med nærmiljøet. 
 Oversikt over hvilke skoler barna tilhører. 
 Bli kjent med lokale tradisjoner og kulturer. 
 Ulike aktiviteter i lokal- og nærmiljø. 
 Lære å orientere seg og ferdes trygt. 
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Dagsrytme 

 

Klokkeslett Hva Detaljer 

06.45 Barnehagen åpner  

 Lek og samspill  Om morgenen leker barna ofte på     tvers av 

avdelinger frem til frokost.  

 

08.00 Frokost  Skal barnet spise i barnehagen må       det være 

på plass senest kl. 08.15. 

 På grunn av matallergi hos noen av     barna,  

ønsker vi ikke medbragt mat i barnehagen. 

Dette for å hindre allergiske reaksjoner hos bar-

na det gjelder.  

09.30 Planlagte aktiviteter,    lek og 

samspill 

 Kommer dere etter kl. 09.30 ønsker vi   at dere 

gir oss beskjed.  

11.00-11.30 Lunsj  Varm mat serveres hver mandag,       onsdag, 

torsdag og fredag.  

 På tirsdager varieres det med brødmat/

varmmat som lages med barna som et pedago-

gisk  opplegg.  

12.00 Lek og aktiviteter inne/ute. 

Hvile- og sovestund 

 

14.15-15.00 Ettermiddagsmat 

 

 Ettermiddagsmat; knekkebrød og frukt. 

15.00-17.00 Lek og samspill,  

opprydding 

 Vi avslutter dagen og rydder det siste  inne og 

ute.  

17.00 Barnehagen stenger  Alle må være ute av barnehagen 
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Årshjul  -  viktige datoer 

 

2020 
26. november            Julegrantenning 

27. november                 Plandag, barnehagen er stengt 

3. desember   Barnas julebord 

11. desember  Luciafeiring 

18. desember  Nissefest  

 

2021 
29. januar    Plandag, barnehagen er stengt 

5. februar   Samefolkets dag (6.februar) 

12. februar    Fastelavn og pysjfest 

9. mars    Barnehagedagen 

25. mars   Påskelunsj 

23. april    Russedåp 

12. mai   Mai-moro 

14. mai                             Plandag, barnehagen er stengt 

26. mai    Sommeravslutning i barnehagen 

12. august                       Plandag, barnehagen er stengt 

13. august                       Plandag, barnehagen er stengt 
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Trygt barnehagemiljø 
Planen bygger på tidligere Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene som er utarbeidet 

av de ti barnehagene. Den er omarbeidet og redigert i samarbeid med styrerne i barnehagene, og særlig 

er ny forskning om mobbing på barnehageområdet tatt med.  Både barn og foreldre trenger å vite hva 

barnehagen kan og vil gjøre når mobbing oppstår. 

 

Planen viser hvordan barnehagene arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de  

ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i arbeidet med forebygging  

og avdekking av mobbing. 

 

Å se hele utdanningsløpet i sammenheng muliggjør et helhetlig og systematisk arbeid. Tidlig innsats  

innebærer at det jobbes systematisk og settes inn tiltak tidlig i utdanningsløpet for å fremme trygge og 

gode barnehage- og skolemiljøer, og å forebygge og håndtere mobbing. Barns opplevelser i barnehagen 

er først og fremst viktig for barnet her og nå. Samtidig er erfaringer fra barnehagen viktig for barnets 

videre liv, og forskning viser at det kan være sammenheng  

mellom mobbing i barnehagen og frafall i videregående  

opplæring. 

 

I Kongsvinger kommune har vi et tverrfaglig samarbeid. I enkelte 

saker kan det være naturlig å ta kontakt med helsestasjon, PPT,  

barnevern eller skole. Barnehageloven stiller klare forventninger 

til barnehagens forpliktelser 

 

 

 

 

Trygghetssirkelen 
Alle ansatte er kurset i Trygghetssirkelen. Vi ønsker at barna skal oppleve en god og trygg barndom,  

både i barnehagen og i hjemmet. Det er viktig å forstå hvor et barn er i trygghetssirkelen slik at man  

som voksen gir barnet den omsorgen og støtten som barnet har behov for. Dette for å få en god  

og trygg tilknytning mellom barn og voksen. 
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Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering 
Rammeplanen legger vekt på at det pedagogiske arbeidet skal  

dokumenteres og  vurderes.  Vi bruker  MyKID til å skrive dagsreferater  

og evalueringer, samt dokumentasjon gjennom bilder av det vi gjør i  

hverdagen. Barnas egne uttrykk i form av tegninger og ting de lager er en 

direkte dokumentasjon på   barnas arbeid. 

 

Vi bruker dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring. Personalet evaluerer hverdagens  

lek, aktiviteter, temaarbeid og samspill  kontinuerlig. Vi bruker avdelingsmøter, personalmøter og              

planleggingsdager til dette.  

 

«Alle med» to ganger i året, ASQ ved behov, trygt barnehagemiljø og observasjoner,  

Kari Pape kartlegging.  

 

Vi har vår egen side på Facebook hvor vi legger ut bilder og aktuelt fra barnehagen  -  Lik oss gjerne på  

Facebook! 

 

 

 

 

Kultur for læring 
Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i  

samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at: 

 

 faglige resultater i grunnskolen heves 

 gjennomstrømning i videregående opplæring øker 

 viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid  

 

Ny kartlegging i 2021 for barn, foreldre/foresatte og ansatte.  
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Kontaktinformasjon: 
Eskoleia barnehage 

Bevervegen 8 

2211 Kongsvinger 

 

Tlf.: 948 48 606 

E-post: barnehage@eskoleia.no 

www.eskoleia-barnehage.no 


