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Årsplan for 2017–2018 
   

Høgegga barnehage 
 
   

 
 

 
 
 

Sammen for trygghet og trivsel  
Et godt sted å være – et godt sted å lære. 
- sammen i undring, latter, lek og læring! 

  

 



 2 

 
INNHOLD 

 
 
 

Forord ......................................................................................................................................... 3 

Dette bør du vite om barnehagen .............................................................................................. 4 

Barnehagens formål ................................................................................................................... 5 

Mål for kommunale barnehager i Nordreisa ............................................................................. 6 

Presentasjon av barnehagen ...................................................................................................... 6 

Barnehagens mål og satsingsområder ....................................................................................... 7 

Danning gjennom omsorg, lek og læring ................................................................................. 11 

Lek ............................................................................................................................................ 12 

Barns medvirkning .................................................................................................................... 13 

Inkludering og likeverd ............................................................................................................. 14 

Likestilling ................................................................................................................................. 15 

Progresjon ................................................................................................................................ 16 

Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene? ........................................................... 17 

Kommunikasjon, språk og tekst ........................................................................................... 18 

Kropp, bevegelse og helse .................................................................................................... 18 

Kunst, kultur og kreativitet ................................................................................................... 19 

Natur, miljø og teknikk ......................................................................................................... 19 

Etikk, religion og filosofi ....................................................................................................... 20 

Nærmiljø og samfunn ........................................................................................................... 20 

Antall, rom og form .............................................................................................................. 21 

Planer for overgang barnehage - skole .................................................................................... 21 

Foreldresamarbeid ................................................................................................................... 22 

Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer og justerer praksis ........................................ 23 

Miljøfyrtårn .............................................................................................................................. 24 

Kontaktinformasjon .................................................................................................................. 25 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 3 

Forord 
Nordreisa kommunes barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt fastsatt ramme som 
samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i Rammeplanen for barnehagen, samt 
kommunale satsinger. Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger 
barnehageåret.  
 
Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag 
for samhandling gjennom året. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen 
inneværende barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns 
allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Årsplanen er vårt arbeidsverktøy for 
mål, metoder og innhold, samt skal kunne gi foreldre/foresatte, eier og andre samarbeidsparter 
informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  
Årsplanen er felles for begge avdelingene og gir et felles styringsverktøy, samtidig som den må 
tilpasses den enkelte avdeling med tanke på barnas alder, forutsetninger og behov.  
Månedsplan synliggjør hva og hvordan den enkelte avdeling jobber i forhold til mål og tema, samt 
hvilke aktiviteter som gjennomføres.  
 
Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trer i kraft fra 1.august 2017.  
Det vil bli utarbeidet ny mal for årsplan til bruk fra barnehageåret 2018/2019.  
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Dette bør du vite om barnehagen 
 
 
Lover og rammer for barnehagen  
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om barnehager. 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 redegjør for 
barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene.  
 
Årsplanen 
Alle barnehager er pålagt gjennom lov og Rammeplan å skrive en egen årsplan. Den skal presentere 
barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med områdene i 
rammeplanen. I denne årsplanen er kapitlene bygd opp slik: Først en beskrivelse av hvordan vi vil, 
bør og skal drive barnehagen. Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis – Slik 
gjør vi det i Høgegga barnehage.  

 
Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold 
til informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Videre må alle som jobber i barnehagen 
legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt 
for seksuelle overgrep.  
Barnehagen har mange samarbeidspartnere. Det er blant annet Pedagogisk psykologisk tjeneste 
(PPT), helsestasjon, barnevern, skoler. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet 
som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil alltid bli 
informert og involvert i saker som gjelder deres barn.         

 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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Barnehagens formål 
Barnehage og skole har fra 2010 endret sine formål slik at de er mer i samsvar med hverandre. Den 
nye formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold og uttrykker felles verdier. 
Formålet er forankret i menneskerettighetene og bygger på felles verdier. Barnehagens formål slår 
fast at barnehagen skal stå for et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være 
grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsbestemmelsen tydeliggjør barnehagens 
samfunnsmandat, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene 
i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene.  
 

Barnehageloven § 1. - Formålet lyder slik:  
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, 
lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 
på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik 
disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike 
religioner og livssyn, og slik de 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. 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. 

 
Nordreisa kommune begynner å bli et flerkulturelt tettsted med et mangfold når det gjelder livssyn 
og religion. Dette møter vi også i barnehagen. Barnehagen skal lære barn om tro og verdier og 
inkludere alle barn i dette arbeidet. Religiøs oppdragelse er foreldrenes ansvar. Barnehagens besøk i 
ulike trossamfunn, samt markering og formidling av høytider må skje i nær forståelse med barnas 
hjem.  Det er derfor viktig å involvere de foresatte og samarbeidsutvalget om barnehagens planer.  
      
I Høgegga barnehage 

- Har vi flere nasjonaliteter og kulturer representert. Landene vises på et verdenskart med plakater 
om de landene barna har tilknytning til.  

- Synliggjøres ulike skriftspråk på veggene.  

- Samarbeider vi med foreldre og foresatte gjennom samtaler og møter i forhold til deres ønsker om 
besøk i ulike trossamfunn. Familier som ikke ønsker at barna deres skal delta på aktiviteter i ulike 
trossamfunn møtes med respekt og forståelse. Det lages et annet tilbud for barna som ikke skal 
delta.  

- Besøker vi Nordreisa Kirke i forbindelse med arrangementer for barnehager ved jule- og 
påskehøytidene.  

- Får barna et innblikk i både kristent og andre religioners livssyn og tradisjoner. Vi jobber for å skape 
forståelse hos barna for at det finnes mange ulike trosretninger. Og forståelse for at alle er like mye 
verdt uansett hva man tror på, og om man tror eller ikke. Dette gjøres gjennom samtale, bøker og 
fortellinger, samlingsstunder og diskusjoner med barna.  

- Forteller barnehagen om de ulike trosretningene, men forkynner ikke. Vi forteller at noen tror på 
dette, noen tror på noe annet og noen tror ikke.  
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Mål for kommunale barnehager i Nordreisa 

Visjon for kommunale barnehager er:  
«I Nordreisa kommune står vi sammen for trygghet og trivsel». 

 
Vi har derfor utviklet noen felles målsettinger for å oppnå dette: 

- Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse 
- Kompetente, engasjerte og dyktige medarbeidere 
- Barns medvirkning påvirker hverdagen 
- Gjenspeile det flerkulturelle samfunnet vi lever i 
- Det pedagogiske arbeidet bygger også på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø 
- Fokus på fysisk aktivitet og kosthold 

          

 

   

 

 

Presentasjon av barnehagen 

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et 
velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, 
samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

 
Høgegga barnehage er for barn i alderen 0-6år. Barnehagen ble tatt i bruk 30.september 1991, og ble 
drevet som en 2-avdelingsbarnehage, i tillegg til at familiebarnehagens administrasjon var underlagt 
styrer for Høgegga til juli 1997. Familiebarnehagen disponerte fellesrommet i barnehagebygget. 
Høsten 1997 ble familiebarnehagen lagt ned. Fra høsten -13 til våren -15 hadde barnehagen også 
ansvaret for to midlertidige avdelinger, som var lokalisert ved Sonjatun Bo og kultur senter. En 
spesiell og unik kombinasjon med eldresenter og barnehage i samme bygg. På grunn av en nyåpning 
av en stor privat barnehage, måtte kommunen nedbemanne i sine barnehager, og dermed ble de to 
midlertidige avdelingene overflødig. Høgegga barnehage har nå 2 avdelinger. Seima med barn i 
alderen 0-3 år og Sikka med barn i alderen 3-6 år.  
 
Barnehagen ligger skjermet til mellom to boligfelt på Høgegga, ca.800 m fra Storslett sentrum. Her er 

ett forholdsvis stort uteområde, med busker og trær både innenfor og utenfor gjerdet. I umiddelbar 

nærhet har vi tilgang til fotballbane, fjell, skog og mark. Dette gir fantastiske muligheter til turer og 

opplevelser i nærmiljøet. 

Grunnbemanningen i barnehagen er 1 barnehagelærer, 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 
assistenter per avdeling.  Barnehagen har også en styrer i full stilling. Personalet er stabilt, 
aldersblandet og engasjert. Personalet er opptatt av å ha ett samarbeid basert på åpenhet og tillit 
med foreldrene. 
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Ett nytt barnehageår vil si nye muligheter og nye utfordringer. Vi ønsker å gi barna og dere 
opplevelser som setter spor og som gir gode minner å se tilbake på. Vi er opptatt av å skape gode 
forutsetninger for barns utvikling slik at de trives i trygge og utfordrende omgivelser. 

 
”Høgegga barnehage – en hage som blomstrer hele året” 

 
Voksne Personalet ved Høgegga barnehage 2016/2017 
Styrer     100 %    Renate Nørgård 

Sikka 

Pedagogisk leder 100 %   Inger Vangen 
Barne- og ungdomsarb.                100 %   Anita Olsen 
Fagarbeider     100 %   Nina Gamst 
Ekstra ressurs (t.o.m 01.12)     60 %   Tove Wahlgren 
Spes.ped assistent      32 %   Solveig Stangeland 

Seima 

Pedagogisk leder    100 %   Stine Sandvik 
Barne- og ungdomsarb.    100 %   Liss-Mari Pedersen 
Assistent       70 %   May-Eva Bøklepp 
Assistent       30 %   Renate Nørgård  
Lærling etter vekslingsmodellen     Rita Bhattarai  
    
Vi tar imot praksiselever og lærlinger fra Nord-Troms Videregående skole som inne for kortere og 
lengre perioder. Vi tar også imot språkpraksiselever fra voksenopplæringa.  

 

Barnehagens mål og satsingsområder 
 

Språk og språkutvikling 
Vi ser på det som en av våre viktigste oppgaver å gi alle barna en god språkutvikling, uavhengig av 
alder og bakgrunn. I rammeplanens temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen står 
det; «En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er 
avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan 
sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er 
avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende 
for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. 
Språkutviklingen er både muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver. Den 
grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealderen.» (s4)  
 
Barna skal gjennom hele dagen i barnehagen bli oppfordret til å bruke språket aktivt, og de møter 
mye språkstimulering i alle situasjoner. Den viktigste delen av språk-stimuleringen skjer i 
hverdagssituasjoner, gjennom hele dagen, ved at vi hele tiden setter ord på det vi ser og det vi gjør. 
For eksempel da vi kler på oss, sier vi «nå tar vi på jakke, nå tar vi på sko…» Når vi spiser, snakker vi 
om det vi spiser, og om et barn peker på pålegget de vil ha på brødskiva, sier vi navnet på pålegget da 
vi sender det bort til barnet. Vi oppfordrer også barna til å gjenta det vi sier, og etterhvert oppfordrer 
vi barna til selv å sette ord på det de ønsker, uten at vi skal si det først. Alle barna skal bli møtt med 
utfordringer som passer deres alder og utvikling.  
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Rammeplanens temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen skriver; «Barn utvikler 
språk i samspill med andre mennesker. De må også kjenne personlig interesse for, og personlig 
utbytte av, å gå inn i ulike kommunikasjonssituasjoner. Fem aktiviteter er særlig fruktbare for barns 
språkutvikling:  
– god samtale  
– rim, regler, dikt og sang  
– fortelling og høytlesning  
– lek  
– utforsking av skriftspråket» (s26) 
 
Slik skal vi jobbe språk og språkutvikling i Høgegga barnehage: 
- Gode samtaler skal prege hverdagen vår. Barna har mange gode samtaler med hverandre i  
lek og i alle aktiviteter. Vi ansatte er bevisste på hvordan vi bruker språket sammen med barna. For å 
få til gode samtaler, stiller vi åpne spørsmål, som gir barna gode muligheter til å fortelle oss mye. 
Måltidene er gode situasjoner for gode samtaler, da sitter vi rolig rundt bordet, og har god tid 
sammen. Også da vi tegner, leker med modellkitt, bygger lego – og mange andre aktiviteter har vi 
fine muligheter til å prate sammen. Vi voksne skal være gode lyttere, som har god tid til å høre på det 
barna forteller, og viser interesse og forståelse for det de forteller. Barna skal hver dag føle at  
de blir sett og hørt. Gjennom de gode samtalene, lærer barna også den viktige samtalekompetansen, 
der de veksler mellom å lytte til den andre, og å prate selv.  

 

- Rim, regler, dikt og sang brukes aktivt i samlingsstunder. Vi voksne skal stadig presentere noe nytt 
og spennende til barna. Vi finner sanger og dikt som passer til temaet vi jobber med. Ofte hører vi 
barna synger eller sier regler de har lært mens de leker. Vi skal leke mye med språket, og finne på 
morsomme rim sammen med barna. «Bruk av rim, regler og sanger er positivt for språkutviklingen 
for alle barn, også fordi man gjerne bruker de samme tekstene om og om igjen. På småbarns-
avdelinger kan barn være med og synge lange, fortellende sanger før de kan lage fullstendige 
setninger eller fortelle noe selv. Regler og sang kan sies å være en «snarvei» inn i språket. Det gjelder 
også for de tospråklige barna. De kan være med i sang, og de kan være med og si fram regler, uten at 
de nødvendigvis forstår alle ordene. Mange regler er dessuten bygd opp over «tulleord», og da er det 
ikke viktig hva ordene betyr. Rim og regler likestiller barn i glede over ord, rytme og bevegelse – alle 
kan være med.»  

 

- Fortelling og høytlesning skal vi også gjøre jevnlig. Vi skal lese mange fine bøker for barna. Noen 
ganger i store grupper, andre ganger i mindre grupper. Bøker skal være lett tilgjengelig for barna slik 
at de selv også kan sette seg ned og se på bøker. Vi har funnet fram bøker som er tilpasset den 
barnegruppen vi har ansvar for. Til flere av bøkene har vi laget språkposer; der det er konkreter som 
passer til historien vi leser. På denne måten kan vi også dramatisere fortellingen for barna. Barna skal 
også få lov til å leke med disse gjenstandene. På denne måten får barna inn fortellingen må mange 
ulike måter, og de kan bruke flere sanser, slik at det blir lettere å forstå det de hører. Etter vi har lest, 
snakker vi også om det vi har lest, og noen ganger trekker barna med seg deler av historien ut i sin 
egen lek.  
 
- Lek er en stor og viktig del av barnas hverdag! De bruker både kroppsspråk og muntlig språk i all 
slags lek. For de minste barna, og for de som ikke enda har lært norsk, er kroppsspråk og lyder viktige 
signaler for å vise hva barna vil, og de viser hvordan de har det. Mye kan kommuniseres uten ord. 
Etter hvert som barna utvikler et godt muntlig språk, blir dette brukt aktivt i leken. De prater om hva 
de skal leke, og hvordan leken skal være. De blir enige om regler og roller. I rolleleken skaper barna 
sin egen fantasiverden, og de finner på morsomme historier sammen.  
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- Utforsking av skriftspråket får et stort fokus hos de eldste barna i barnehagen. Men også de mindre 
barna skal se litt på bokstavene, og kanskje lære seg hvem bokstav som er sin.  
Barnehage har kjøpt inn noen gode pedagogiske hjelpemidler for at vi skal jobbe best mulig med 
barns språkutvikling; Snakkepakken, Språksprell og TRAS.  
- Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell som vil appellere til barn og 
voksne i barnehage og småskole. Snakkepakken er satt sammen av mer enn 140 gjenstander, spill og 
bøker, som kan kombineres i flere ulike sammenhenger for å gi stor fleksibilitet. Innholdet er nøye 
gjennomtenkt og er satt sammen for å kunne dekke syv nærværende, grunnleggende og viktige 
områder for barn: MAT – KLÆR – KROPP – HUS - DYR – FARGER – EVENTYR. Gjenstandene er solide, 
og vil gi ulik taktil opplevelse, samtidig som det er lagt vekt på at innholdet skal tåle å bli brukt av 
ivrige barnehender. I Snakkepakkens spennende verden møter du Gullhår og de tre bjørnene, de tre 
Bukkene Bruse og trollet, Rødhette og ulven, Geitekillingen som kunne telle til ti, dyrene fra 
Skinnvotten og flere eventyr, en dukkefamilie i tre generasjoner, tremøbler, bondegårdsdyr, 
jungeldyr, frukt, Thomas og Emma som tøydukker med klær, spill som kan høres og pusles, bøker, 
veiledningshefte og mye, mye mer som kan sette fantasien i gang. Snakkepakken gir barna lyst, 
motivasjon, respekt og mulighet til å delta aktivt på et meget tidlig tidspunkt i tilegnelsen av språket. 
- Språksprell er metodiske språkleker for 4-6 åringer. Selv om opplegget er strukturert og har et 
opplæringsmål, skal det først og fremst være lek. Vi tuller, tøyser og ler underveis, store og små, for 
dette skal være gøy. Opplegget er delt inn i fire språklige områder som er essensielle i denne 
sammenheng og optimale for aldersgruppen: Oppmerksomhet, rim og relger, stavelsesdeling og 
forlydsanalyse. Innen hvert av disse områdene er det syv ulike leker som vi kan bruke på tur, i 
temastund eller i løpet av dagen. Konkretisering og visualisering er sterkt vektlagt for å oppnå ønsket 
tilpasing til målgruppen. Det er viktig for oss at alle barna opplever mestring og trygghet i fjorhold til 
aktivitetene, derfor skal vi etter beste evne tilpasse oss hvert enkelt barns modningsnivå og interess. 
- TRAS er et skjema for tidlig registrering av språkutvikling i daglig samspill. TRAS er myntet på barn 
mellom 2 og 5 år. I TRAS-skjemaet er det knyttet tre spørmål til hvert alderstrinn fra de ulike 
observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig 
kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. 
- Flerspråklig barn: Rammeplanen for barnehagen (s.29) sier; «Morsmålet er viktig for opplevelse av 
egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende 
forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse.» 
De oppfordrer foreldre til å bruke sitt morsmål hjemme. Samtidig er det viktig at barnet får mye og 
variert kontakt med norsk. De kommer med følgende råd: Bruk førstespråket, les for barna, fortell 
historier, lek med språk og bokstaver, men la samtidig barna få så mye kontakt med norsk som mulig 
utenfor hjemmet. Det er også et godt råd å la barna se norsk barne-tv. Det stimulerer den 
norskspråklige utviklingen, men det gir også barna opplevelser som de kan snakke med andre barn 
om. 
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MÅL: Barna skal oppleve mestring i kommunikasjon med andre barn og voksne  
 
Målkriterier: 
• Barnet gjør seg forstått. 
• Barnet tar initiativ til samtaler/kommunikasjon. 
• Barnet hevder sin mening. 
• Barnet bruker språket i lek. 
• Setter ord på følelser/uttrykker følelser verbalt og non verbalt. 
• Barnet forstår andres opplevelser av situasjoner. 
• Barnet kommuniserer i her-og nå situasjoner. 
 

PESONALET I BARNEHAGEN SKAL KONKRETE EKSEMPLER 
Legge til rette for smågrupper Språkgruppe 

Lek med språket, tøysevers, rim og regler, fortelle vitser 
Voksne er fleksible på tid 
Benytte tiden i løpet av hele barnehagehverdagen; ta seg tid til å 
bruke språket. 

Voksne som ser og lytter til barns 
verbale og non-verbale språk 
gjennom hele barnehagedagen 

Voksne ser, hører og lytter etter barnas verbale og non-verbale språk 
i alle situasjoner; 
i garderoben, i stellesituasjonen, ved måltidet, i utetiden og ellers… 
«Fange og utnytte de små øyeblikkene» 
Invitere til samtale og dialog med barn i naturlige situasjoner; på 
tomannshånd, i mindre 
grupper, i samlinger, ved måltidet og ellers. 

Voksne som deltar og legger til rette 
for lek 

Voksne er tett på barna 
Støtte barna i å sette ord på og uttrykke tanker, ideer og egne behov 

Legge til rette for at alle barn får være 
språklig aktive. 

Stille åpne spørsmål eller hjelpespørsmål 
Invitere til samtale 
Hjelpe barnet i gang 
Møte hvert enkelt barn på deres utviklingsnivå 
Bekrefte og gjenta det barnet sier. 
La barna få mulighet til å snakke, fortelle ferdig uten avbrytelser La 
alle få mulighet til å 
komme til orde i ulike situasjoner f eks ved måltidet 
Bruk av samtalebilder 

Oppmuntre barna til å fortelle om 
hendelser og opplevelser 

Invitere til samtale og være oppriktig interessert i det de forteller 
Legge til rette for de gode samtalene 
Spørre foreldrene hva de har gjort i helga og ta utgangspunkt i dette 
i samtale med barna 
Dokumentasjon i bilder som utgangspunkt for samtale 

Høytlesning, sang, rim, regler og gode 
planlagte samlinger 

Med støtte ved bruk av konkreter 
Være gode språklige forbilder for barna 
Voksne setter ord på det vi ser og gjør 
Spille spill; lydlotto, memory, billedlotto 
Telle, sortere 
Telleregler 
Fokus på gjentakelser 
Samtale om bøker i etterkant av lesingen 
Se på bildene og snakke om disse 
Bruk av konkreter, språkposer, bøker, dramatisering, rollespill 
La barna få være delaktige 
Bruke rim, regler, eventyr etc 
Bruke sang og musikk 
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Når barnet forlater barnehagen skal det ha en sterk språklig grunnmur å bygge videre på! 

 
Målet er at språkstimulering skal gå som en glad rød tråd i all hverdagsaktivitet fra barn er bitte små 
og videre oppover i aldersklassene. 

Danning gjennom omsorg, lek og læring 
Det helhetlige synet på læring er spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn lærer 
gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at «Danning er mer enn utvikling, 
mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Danning rommer 
alt dette.»   
 
Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Muligheten for å kunne gi 
og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg i barnehagen handler 
både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Gjensidig 
samhandling med barn og voksne i lek og læring er en forutsetning for barnets danning. Voksne er 

rollemodeller i alt de gjør.  
I Høgegga barnehage er vi opptatt av at personalet skal være varme, rause, deltakende, forutsigbare, 
tydelige og aktive i å veilede barn. Voksne skal sette grenser, men å lage absolutte regler og veilede 
barna i hva som er rett og galt, mener vi kan være situasjonsbetinget. Man må ta utgangspunkt i 
enkeltbarnet og barnegruppa, både ut fra sammensetning og alder. Det er også viktig at barnas rett 
til medvirkning tas på alvor i forbindelse med å lage regler for hvordan vi har det, og hvordan vi 
oppfører oss mot hverandre. Dette fordrer at voksne lytter, tolker og gir barna rom for megling og 
veiledning i konflikter.  
Samarbeid med foreldre er viktig for å gi barna best mulig omsorg ut fra deres behov. Gjennom åpen 
og god dialog med foreldre, daglig kontakt når barna kommer om morgenen og hentes om 
ettermiddagen og foreldresamtaler, utveksles informasjon og synspunkter som er viktige for å gi 
barna best mulig omsorg og oppdragelse i hverdagen. (Se punkt om foreldresamarbeid s. 21)  
 
Vi mener at det er mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. 
Vi jobber for å være et miljø som er preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet.  
 
I Høgegga barnehage møter barn voksne som 
- lytter til barna og møter dem med tid og nærhet.  

- Møter barna med høflighet og respekt 

- Bruke humor og glede, og viser at vi setter pris på barna.  

- Er bevisste voksen-modeller i både det vi sier og gjør.  

- Deltar og gir veiledning i lek og konflikter  

- Gir barna utfordringer og aktiviteter ut fra alder og modenhet. (Se også vedlegg: Progresjonsplan)  

- Oppmuntre barna til å hjelpe og trøste hverandre, og gir positiv respons når de gjør det.  

- Jobbe for differensierte grenser og regler tilpasset barnas behov og forutsetninger i de ulike 
aktivitetene gjennom dagen.  

- Har fokus på, oppmuntre og rose barns samarbeid 
 
I Høgegga barnehage lærer barna: 
- Å dele 
- Å vente på tur 
- Å hjelpe andre 
- Å bli selvstendige 
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- Å løse konflikter 
 

Lek  

Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men 
fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes 
av at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier.  
 
Leken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Det er umulig for barn å la være å 
leke. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre 
læringssituasjoner (uformell læring) er de som bare oppstår her og nå, fordi barna blir opptatt av 
noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring.     

 
 

 

 
 
 
 
 
Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/ rolleleken kan barna tilegne seg kunnskap, 
sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til 
livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, 
sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig at barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse på 
lek. Forskning viser at når barn og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er 
svaret entydig - vennskap og lek!  
 
I barnehagens rammeplan understrekes det at barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller 
ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir 
utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir mulighet for 
læring, gode opplevelser, glede og mestring for alle barn.   

 
 
I Høgegga barnehage legger vi vekt på at barn skal få utfolde seg i lek både inne og ute: 
- Vi skjermer leken og gir den tid.  

- Vi deler barna i mindre lekegrupper.  

- Vi gir dagene innhold som inspirerer til fantasi, skaperglede og nye innspill til lek.  

Hva lærer barna i leken? 

Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder – 
timing - lærer å lese det sosiale spillet - ta imot 

beskjeder - gi beskjeder – lytter - bli lyttet til - lære å 
løse konflikter – lære å forhandle og fordele roller - 

lære om fleksibilitet - lære å regulere atferd - ta initiativ 
– lære å ”hemme seg” – lære et rikt og variert språk - 

øke ordforrådet - Bearbeide vanskelige følelser - Empati 
- sette seg inn i andres situasjon - prøve ut roller- få 

mulighet til å prøve og feile – mestring - bruke 
fantasien – oppøve oppmerksomhet og konsentrasjon - 

tilegne seg kunnskap…. 
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- Vi er ute hver dag. 

- Vi bruker uteområdet i nærmiljøet 

 

Vi legger til rette slik at det fysiske miljøet inspirerer til variert lek:  
- Vi er bevisst i forhold til bruk og innredning av rommene.  

- Leker er synlige og tilgjengelige.  

- Vi har et bevisst utvalg av leker, og rekvisitter som inspirerer til variert lek.  

- Vi fanger opp barnas interesser og bygger videre på det.  

- Vi bygger opp ulike lekemiljøer.  
 
Personalet er tilgjengelige og delaktige i barns lek:  
- Vi er tilgjengelige og mottakelige for deres innspill.  

- Vi deltar i lek på barnas premisser.  

- Vi støtter og veileder barn ved behov.  

- Vi følger ekstra opp barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek for å øke 
lekekompetansen.  

- Vi hjelper til å videreutvikle leken om den stopper opp.  
 
«I leken blir barna et hode høyere enn seg selv» sa Vygotski.  
I leken foregår det meste på barns premisser, og det foregår læring på mange områder. Rolleleken er 
en viktig arena for å fremme god språkutvikling, og legger grunnlaget for en god sosialkompetanse.  
I rolleleken utvikles hjernens kapasitet. Barna må forholde seg til lekedeltakerne, tid (ut og inn i 
leken), regler, roller og rollefordeling, samarbeid og ta hensyn.  
Gjennom rolleleken trener barna på egenledelse som er viktig for å lære å oppføre seg på en måte 
som er sosialt akseptabel for andre. Barna tester ut, og så er det «bare på lek».  
Barn trenger voksne som støtter, stimulerer, skjermer og gir utviklende innspill til rolleleken.  
Høgegga barnehage jobber med tilrettelegging, og de voksnes deltakelse og rolle i barnas rollelek. 
 
 

 

Barns medvirkning 

Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN´s barnekonvensjon og i lov om barnehager ( §3). 
Barnekonvensjonen art. 12 slår fast at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker 
som berører det, og barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet.  
 
Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Det innebærer at barn skal delta aktivt i 
utformingen av barnehagens innhold. Barn har rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en 
påvirkning i sin egen hverdag. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og 
vurdering gjennom personalets ulike arbeidsmåter. Videre må barnehagen organiseres og planlegges 
slik at det gis tid og rom for barns innspill.  
 
Medvirkning i barnehagen er mer enn en arbeidsmetode; den er en holdning hos personalet. Ikke 

minst blir dette tydelig i møtet med de yngste barna. Før de tilegner seg evnen til å uttrykke seg klart 

gjennom verbalt språk må den voksne gjøre sitt ytterste for å tolke barnets intensjoner; f.eks. 

gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk og mimikk. Medvirkning skjer i stor grad i møtet med andre 

mennesker. Dette forutsetter evne til improvisasjon og spontanitet hos barnehagens ansatte. Vi 

ønsker at barn skal oppleve innflytelse ved at temaer de er opptatt av og snakker om seg i mellom 
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legges til grunn for aktivitetene i barnehagen. Derfor legger vi vekt på at de ansatte til enhver tid er 

lydhøre og deltar i samtale med barna på deres egne premisser. Dette gjelder ikke bare når de 

inviterer oss inn i lek, men også i rutinepregede situasjoner som måltider og påkledning.  

 
Slik jobber vi med barnas medvirkning i Høgegga barnehage: 
- Vi er bevisste på hvordan vi forholder oss til barnas innspill, ønsker og tilbakemeldinger 
- Vi har samtaler hvor barna får mulighet til å fortelle om hvordan de opplever sin hverdag i  
barnehagen. 
- Vi viser respekt for barnas intensjoner og opplevelsesverden 
- Vi legger til rette for barns mestring 
- Vi støtter barn til å undre seg og stille spørsmål 
- Vi bruker tid, lytter og tolker det barna ytrer 
- Alle barn skal møte annerkjennelse for sine uttrykk 
- Fri lek hvor barna får selv velge hva de vil leke, hvor de vil leke og hvem de vil leke sammen med 
- Vi støtter og tar hensyn til hvert enkelt barn samtidig som hensynet til felleskapet skal ivaretas.  
 

       
 

 

Inkludering og likeverd   

Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i 
samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen 
er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. 
Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle 
personer for fellesskapet.  
 
Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering 
betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke 
motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være 
inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. Barnehagen skal fremme positive handlinger som 
motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner 
en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som 
man aldri blir ferdig med.  

 
I Høgegga barnehage er vi opptatt av:  
- At alle mennesker er forskjellige og unike 
- At alle opplever tilhørighet, kjenner seg inkludert og verdsatt 
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- Positivitet og velger å fremheve menneskets sterke sider 
- At alle skal være en del av fellesskapet 
- Trygghet og annerkjennelse.  
- Individuell tilrettelegging for best mulig utvikling hos hver enkelt 
- Språk stimulering - språk er nøkkelen til samspill og inkludering 
- Barns sosiale kompetanse – utvikles kontinuerlig gjennom handling og opplevelser.  
- Empati 
- Gleden ved vennskap 
 
Slik kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av adferd som diskriminering og mobbing – vi 
har null toleranser for mobbing!  

 
 

Likestilling  
Hvordan arbeider barnehagen med likestilling?   
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra 
barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og 
hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må 
stimulere til allsidig lek.  Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til 
å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene.  
I barnehagen lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst om hvem de kan bli. En reflektert 
holdning til kjønnsroller i personalet er derfor avgjørende.  
 
 
I Høgegga barnehage er vi opptatt av:  
- Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles gjennom barnehagens pedagogikk 
- Gutter og jenter skal ha like muligheter 
- Barnehagens materiale og utstyr må stimulere til allsidig lek 
- Legger til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv  
- Barna velger selv hva de vil leke med uten forventninger som ligger til kjønnsrollene 
- Personalet legger til rette for ulike typer lek ut i fra de forskjellige behovene barna har.  
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Progresjon  
I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de 
lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn, alt etter modning, alder og barnas egne 
ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder.  
 
Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen 
aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke 
være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til 
utfordringer for barna slik at de har noe å strekke seg etter.      
 
Slik jobber vi med progresjon i Høgegga barnehage: 
-  Vi ønsker at barna skal få erfaringer, arbeidsmåter og innhold som er tilpasset deres alder.  
- Vi deler barna inn i grupper etter alder for å gi dem de beste forutsetninger for å utvikle seg og 
oppleve hverdagen som meningsfylt. 
- Barna er i aldersinndelte grupper når vi arbeider med temaer og prosjekter og når vi går på tur. 
- De minste barna går til få tursteder, i kort avstand fra barnehagen. Vi vektlegger opplevelser på vei 
til turstedet. Vi vektlegger muligheter for å gå i ulendt terreng og utforske stedet ved hjelp av sanser 
og kropp. De minste barna får prosjekter og temaer som kan være konkrete med materiell og innhold 
som er delvis kjent for dem, eller prosjekter der sanseerfaringer og opplevelser er i fokus. Eksempel 
på et prosjekt for de minste kan være «Vann». Barnas språkutvikling er i fokus. Vi benevner alt vi gjør 
og det vi ser og opplever sammen. Vi øver på ord og setninger som vi har bruk for i hverdagen og i 
leken med andre barn 
- Barna i 3-4 års alderen går gjerne litt lengre turer. Vi vektlegger at barna skal få opplevelser der de 
får brukt kroppen allsidig og at stedet innbyr til lek og utforsking. Barna har noen turer til biblioteket 
og andre kulturtilbud. Temaer og prosjekter har økt litt i vanskelighetsgrad, men arbeidsmåten er 
lekpreget og fantasibruk er viktig. Vi bygger videre på de erfaringene barna har fra før og gir dem ny 
læring. Vi veileder barna i leken og hjelper dem til å bruke språket aktivt i samspillet med andre barn. 
Vi øver på selvstendighet ved bordet og i garderoben.  
- Barna i 5-6 årsalderen går enda litt lengre avstander på tur. De får varierte opplevelser i nærmiljøet 
med besøk på skolen og turer til bibliotek, deltar på mulige forestillinger og er på felles turer med de 
andre førskolebarna i kommunen. Siste året blir avsluttet med en heldagstur. Temaer og prosjekter 
er enda lekpreget og fabuleringer og fantasibruk er viktig. Innholdet og arbeidsmetodene er variert 
og vi veksler mellom å ta i mot og bidra selv. Barna har skoleforberedende aktiviteter og leker. De 
siste månedene har vi har vi ekstra stort fokus på selvstendighetstrening. Vi arbeider med rollespill, 
veiledning og lekegrupper med temaer som konfliktløsning, mobbing og ulike sosiale ferdigheter. Vi 
stimulerer barna til rollelek med mer avansert innhold.  
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 
fagområdene?  
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Kommunikasjon, språk og tekst 
All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, 
både verbalt og non-verbalt, er av stor betydning. 
Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og får en 
økende innsikt i seg selv. Språket gir identitet og 
tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den 
intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne 
er forbilder for barnas bruk av språk, og må derfor være 
bevisst på hvordan de kommuniserer med barna. 
 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 
- Vi bruker konkreter når vi snakker med barna.  
- Vi bruker de riktige begrepene når vi benevner ting.  
- Snakker mye med barna.  
- Legger til rette for rollelek.  
- Vi har ekstra tilrettelegging gjennom språkgrupper for de barna som har behov for det.  
- Bøker er tilgjengelig med alders og tematilpasset innhold.  
- Vi leser mye sammen med barna, slik at de kan bli glade i å lese bøker.  
- Øver på sanger, rim og regler, rytme og munnmotorikk.  
- Hjelper barn å sette ord på følelser.  
- Humor.  
 

 

 

 

Kropp, bevegelse og helse 
Barn er fysisk aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. 
Grunnleggende motoriske ferdigheter og god helse utvikles i 
barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv 
selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal 
bidra til gode vaner og sunt kosthold.  

 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 
- Inne - og utemiljø er tilrettelagt for varierte opplevelser og 
utfordringer.  
- Støttende voksne skaper trygghet for å prøve nye høyder og 
lengder.  
- Lar barna tilegne seg grunnleggende kroppsbeherskelse og utvikle finmotoriske ferdigheter.  
- Lærer barna å veksle mellom aktivitet og hvile.  
- Fokus på hygiene, som å vaske hender før måltider, og etter toalett besøk.  
- Bevegelse til musikk.  
- Serverer sunn mat, sukker reduserte bursdagsfeiringer.  
- Vi serverer frukt eller grønnsaker til hvert måltid.  

 

I leken kommuniserer 

barn og utvikler språket  
 

Å få klatre og bevege 

seg fritt er viktig og 

gøy   



 19 

Å få lov til å 

eksperimentere og leke 

med utrykk og materialer 

gir skaperglede  

 

Kunst, kultur og kreativitet  
Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et 
mangfold av kulturuttrykk vil gi barn verdifulle inntrykk og 
lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. 
Barnekulturen utvikles gjennom leken og barnehagens 
oppgave blir å utvikle, bevare og stimulere barnets 
nysgjerrighet og forskertrang så rikt og allsidig som mulig. 
Kulturelle opplevelser og å skape noe felles, bidrar til 
samhørighet.   

 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 

- Vi bruker musikk, sang og bevegelse.  

- Vi bruker kreativiteten fra lekens verden i våre formiddags aktiviteter.  

- Barna får uttrykke seg gjennom å arbeide med ulike materialer som maling, klippe/lime, tegning, 
perling, veving, brodering, osv.  

- Vi bruker leken som utgangspunkt for dramatisering for og sammen med barna.  

- Vi deltar på kulturarrangementer av ulik art både i og utenfor barnehagen.  
 
 

Natur, miljø og teknikk  
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og 
aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 
Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens 
hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike erfaringer i 
forhold til å lære om samspill i naturen og mellom 
mennesket og naturen.  
Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, 
eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i 
den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan 

brukes i leken og hverdagslivet. 

 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 
- Vi er ute i all slags vær, vind, regn snø og sol til alle årstider.  

- Vi legger til rette for ulike aktivitetsdager tilpasset årstidene.  

- Vi lærer barna å ta vare på naturen og omgivelsene sine. Vi rydder etter oss der vi har vært på tur.  

- Vi vil legge til rette for ulike aktiviteter og lek der barna får lov til å eksperimentere med forskjellige 
materialer og teknikker.  

- Vi utforsker naturen og alle dens hemmeligheter, innsekter, farger, former og motsetninger m.m.  

 
 
 
 
 
 
 

Hvis vi blir glad i naturen, 

ønsker vi å ta vare på den 
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Undring og refleksjon får 

sin naturlige plass hvis vi 

har tid til å lytte 
 

 

Etikk, religion og filosofi 
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen 
skal reflektere og respektere det mangfoldet som er 
representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta 
med seg verdier og tradisjoner i den kristne og 
humanistiske kulturarven. Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler 
og møte barnas spørsmål med respekt.  

 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 

- Vi gir rom for samtaler med barna om ting de  

undrer seg over.  

- Barna får innsikt i ulike høytider og tradisjoner.  

- Vi markerer helligdager og merkedager for barn som er representert i 
barnehagen.  

- Vi tar hensyn til om foreldre ikke ønsker at barna skal delta i kristne 
tradisjoner.  

- Vi snakker med barna om ulike tradisjoner og høytider.  

 
 
 
 
 

Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor 
familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å 
styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, 
kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.   
 
Gjennom barns erfaring med medvirkning i barnehagen får de en 
første kjennskap til demokratiske prinsipper. Slik utvikles tillit til 
egen deltakelse i, og påvirkning av fellesskapet.   
 
Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. 
Det innebærer blant annet at vi blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får 
kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. 

 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 
- Lære om forskjellige yrker og roller som inngår i et samfunn.  

- Alle barna skal oppleve at de er viktige og verdifulle for fellesskapet i barnehagen.  

- Lære barna å ta vare på nærmiljøet.  

- Bli kjent med og glad i barnehagens nærområde.  

- Lære å ivareta naturen. Oppleve naturen.  

- Leser sagn og eventyr fra andre kulturer.  

 
 

Barnehagen er en del av 

et nærmiljø som gir 

muligheter for læring og 

utforskning   
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Antall, rom og form   
Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av 
barns forståelse for matematiske begreper. Barna 
utforsker disse begrepene i leken, og leken utvider 
forståelsen. I arbeidet med antall, rom og form får barna 
erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og 
sammenligning. Barnehagen skal legge til rette for at 
barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill, 
tellemateriell, klosser, IKT,  teknologi, etc.  

 
Slik jobber vi med det i Høgegga barnehage: 
- Barna lærer presise begreper.  

- Barna har tilgang til ulike spill og materiell som stimulerer bruken av matematiske begreper.  

- Vi leker med relasjonsbegreper.  

- Vi leker med kvantiteter.  

- Vi leker med geometriske former.  

- Vi ordner og sorterer, ved å rydde er det mye læring. Her ordner og sorterer barna riktig ved å legge  

leker der de hører hjemme.  
 

Planer for overgang barnehage - skole 
Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å 
begynne på skolen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at det blir en god 
sammenheng for barnet. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i 
nært samarbeid med barnets hjem. I Nordreisa kommune er det utarbeidet en plan for overgangen 
mellom barnehage og skole og et overføringsskjema for hvert barn som skal utarbeides sammen med 
foreldrene.  
 
Slik jobber vi med overgang barnehage-skole i Høgegga barnehage: 
- Skoleforberedende aktiviteter, som å jobbe med bokstavene, skrive navn, telle, måle, sortere osv  
- Samarbeid med andre barnehager om aktiviteter og opplevelser spesielt rettet mot denne 
aldersgruppen. Felles turer  
- Turer til biblotek, teater,  
- Besøk til Moan skole  
- Skolesamtaler med foreldrene, fylle ut overføringsskjemaet med opplysninger som kan gagne 
barnet. 
- Samtaler om barnas forventninger til skolestart. 
- Som avsluttning på barnehagelivet gjennomfører førskolegruppa en heldagstur på vårparten. 
 

 
 

Mengder, tall og 

størrelser finner vi mye 

av i hverdagen og i leken  

 

Skrivedans 
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Foreldresamarbeid  

Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse 
gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er 
foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement 
til hjemmet.   
 
Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og 
verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre 
enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett 
og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. I løpet av barnehageåret 
arrangerer vi minimum ett foreldremøte.  

 
Slik jobber vi med foreldresamarbeid i Høgegga barnehage: 
- Vi legger vekt på å møte alle barn og foreldre i garderoben hver dag. 
- Vi tilbyr ”bli kjent samtale" når nye barn begynner.   
- Vi har individuelle foreldresamtaler i løpet av året. 
- Barnehagen innkaller til felles foreldremøte(r). 
- Daglige informasjonen er på tavle i garderobene.   
- Informasjon og dokumentasjon sendes ut på epost  
- Barnehagen har et foreldreråd som består av foreldre til alle barna. 
- Foreldrerådet velger selv et arbeidsutvalg med 2 representanter fra hver avdeling. 
- Samarbeidsutvalget består av valgte representanter fra foreldre og personale, samt enhetsleder.  
 
Samarbeidsutvalgets oppgaver:  
- Sikre at barnehagen blir drevet innenfor rammene av Lov om barnehager, barnehagens budsjetter 
og vedtekter.  
- Behandle årsplan for virksomheten.  
- Be om foreldrerådets syn på saker som anses som særlig viktig for foreldrene.  
- Fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.  
 
Vi inviterer til ulike arrangementer som Lucia markering, Forut-aksjon, dugnad og sommerfest.  
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Hvordan barnehagen dokumenterer, 
vurderer og justerer praksis 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele 
tiden lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon og vurdering kan vi gi foreldre, lokalmiljø og 
barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet, som gir mulighet til å fornye og forbedre 
barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives og hva de lærer i 
barnehagen. Dette bør brukes til refleksjon og eventuelt føre til endret praksis. Et etisk perspektiv må 
legges til grunn når barnehagen dokumenterer og vurderer barns lek og læring. Sentrale spørsmål 
kan være: Hva skal vurderes? Hvem skal vurdere?  Hvordan skal det vurderes? Når skal vi vurdere?    
 
Slik dokumenterer og vurderer vi i Høgegga barnehage: 
- Dags rapport på White Board i garderoben. Her får foreldrene en kort oppsummering av hva som 
har vært av aktiviteter og opplegg i barnehagen denne dagen. 
- Månedlig oppdatering med bilder og tekst på epost, herunder dokumentasjon fra arbeid med 
spesielle temaer eller prosjekter. 
- Foreldresamtaler 1-2 ganger i året. På disse samtalene går vi gjennom våre observasjoner og 
kartlegginger av barnas utvikling og trivsel. Kartleggingsverktøy vi bruker er «TRAS»-skjema og «alle 
med». For barn med spesielle utfordringer kan vi også benytte oss av andre kartleggingsverktøy. Det 
vil i tillegg være mulighet for ekstra samtaler utenom dette ved ønske/behov. 
- Foreldremøte. Vi har foreldremøte om høsten for alle foreldre i barnehagen. Der blir det gitt 
generell informasjon om barnehagen og våre samarbeidspartnere, samt spesifikk informasjon om det 
pedagogiske innholdet i barnehagen. 
- Vurdering/evaluering av arbeidet skjer regelmessig på avdelingsmøter, personalmøter og 
planleggingsdager.         
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Miljøfyrtårn 
I november 2014 ble vi som den første barnehagen i Nordreisa kommune miljøfyrtårnsertifisert. Å 
være miljøfyrtårn innebærer å ta miljøansvar i hverdagen og etterstrebe å ta miljøhensyn ved alle 
sider av driften. Et miljøtårnsertifikat varer i 3 år.  
Det er de små tingene i hverdagen som teller. Vi kildesorterer avfallet vårt. Hver avdeling har sin 
egen minimiljøstasjon hvor barna er med på sorteringsarbeidet. Vi jobber sammen med barna for å 
ta vare på barnehagen vår. Vi rydder og vasker på avdelingene, ute og på fellesarealene. 
Vi mener det aller viktigste vi kan gjøre for miljøet og framtida er å gi barna holdninger og 
handlingsmuligheter som gagner en bærekraftig utvikling. 
 

MÅL TILTAK 

Barna skal lære å bli glad i å være i 

naturen, og ønske å ta vare på den. 

 Vi har en turdag i uka 

 Vi har ett fast tursted som besøkes jevnlig 

 Ta med søpla tilbake fra tur 

 Behandle planter, insekter og dyr med respekt 

Barna skal få lære og erfare hvordan de 

kan ta miljøvennlige valg i hverdagen 

 Vi kildesorterer avfall 

 Vi reduserer avfallsmengden ved å gjenbruke, reparere og ha et 

bevisst forhold til bruk av engangsartikler  

 Vi fokuserer på å redusere energiforbruket og snakker med 

barna om dette. Vi følger barnehagens energi-instruks. 

 Vi bruker opplevelsesmulighetene som ligger i nærmiljøet 

 Vi bruker tegnearkene på begge sider 

Vi skal ha et hyggelig, ryddig og rent miljø 

i barnehagen 

 Barna deltar i rydding 

 Barna er med i praktisk arbeid som f.eks. reparasjoner og enkle 

«vaktmesteroppgaver» 

Personalet skal lære å gjøre miljøbevisste 

valg i hverdagen 

 Utarbeide miljøplan 

 Ha fokus på miljøvennlig materiale og produkter, miljøbevissthet 

omkring innkjøp 

 Bruke mer økologisk mat 

 Bruke epost til å sende ut planer, informasjon og annet til 

forelder og andre samarbeidspartnere for å redusere 

papirforbruk. 
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Kontaktinformasjon 

Høgegga  barnehage  
 

Styrer / enhetsleder: Renate Nørgård 
 

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett 
Besøksadresse: Høgegga 3 

 
Tlf.: 77 58 83 85 

e-post: hogegga.barnehage@nordreisa.kommune.no 
 

 
 


