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Barnehagen vår
Lilleborgen barnehage er en privat barnehage som holder til på Trettestykket på 
Borgen i Asker. Barnehagen har nå fylt 29 år, og har vokst til å romme 42 barn
Barna får tett oppfølging og omsorg fra voksne i trygge og fine omgivelser. 

Vi har høner og griser i barnehagen vår, og barna bidrar med stell og omsorg. 
Uteområdene våre er store og innehar lekeapparater laget av naturmaterialer. Vi har 
også kort vei til skog og mark, med mange gode turmuligheter.

Årsplan
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på Barnehageloven og 
Rammeplanen for barnehager (R17) i Norge. Målet med Rammeplanen er å gi en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens 
virksomhet. Rammeplanen brukes i det daglige arbeidet i barnehagen, og er også 
utgangspunkt for å vurdere virksomheten vår og om vi når de oppsatte målene.

Årsplanen er laget med utgangspunkt i lover og forskrifter, med grunnlag i våre 
verdier og pedagogikk, og som resultat av møter og samarbeid i personalgruppa. Den 
må også sees i sammenheng med vår virksomhetsplan. Vi er åpne for forslag og 
innspill fra dere foreldre, og har et samarbeidsutvalg (SU) med representanter fra 
foreldre og personal som sikrer dette.
Årsplanen er bygd opp i kalenderform. Hver avdeling vil i tillegg lage mer detaljerte 
måneds- eller ukeplaner i forkant av hver måned, sammen med et tilbakeblikk på 
måneden som har vært. All informasjon fra avdelingene går primært via eBarnehage, 
som alle foreldre og ansatte har tilgang til. 

Vurdering
Vi vurderer jevnlig vårt pedagogiske arbeid opp mot rammeplanen og målene vi har 
satt oss i årsplanen. Dette gjøres i hverdagen, samt på avdelingsmøter, ledermøter, 
assistentmøter og personalmøter.

Barns medvirkning
Vi har satt opp temaer for månedene i årsplanen, men vi ønsker ikke å låse oss for 
mye. Det vil komme mer detaljerte månedsplaner i forkant av hver måned slik at hver 
avdeling får planlagt ut fra barnas alder, forutsetninger, interesser og behov. Vi er 
opptatt av at det skal være rom for spontanitet og følge opp det barna er opptatt av.

Progresjon
Alle skal ikke ha eller gjøre alt, men trenger støtte og utfordringer etter sin modenhet 
og sitt behov. Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære 
og oppleve fremgang (R17). Gjennom sitt «barnehageliv» i Lilleborgen, vil alle få nye 
og varierte opplevelser og aktiviteter. Det er fint å ha noe å strekke seg etter og glede 
seg til, samtidig som det er fint og viktig å mestre her og nå.
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Vår visjon og våre verdier

«Et hjem borte - med rom for opplevelser, glede, lek og læring»

I Lilleborgen barnehage har vi en visjon om å være «et hjem borte». Vi skal ikke være en 
erstatter for hjemmet, men et sted der barna skal kunne føle seg trygge og få muligheten 
til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. 
Sammen har personalet kommet fram til tre verdier vi ønsker at skal kjennetegne oss: 

 KJÆRLIG OMSORG
 GLEDE
 ANSVARLIGHET

Naturbarnehage
I tillegg til å være en Husmannsbarnehage, er vi også en naturbarnehage. Vi er opptatt av 
å være mye ute. Vinter, våren, sommeren og høsten har ulike kvaliteter som barna skal 
erfare. For at barna skal få positive opplevelser knyttet til aktiviteter ute, er det viktig at 
de får oppleve forskjellig vær og årstidenes skiftninger. Vi jobber etter et prinsipp som 
sier at «alt vi kan gjøre inne, like gjerne kan gjøres ute, så lenge været tillater det».

Husmannspedagogikk – Barnehagens pedagogiske grunnsyn
Barnehagen skal skape gode arenaer for lek og læring der barn i samspill med andre barn 
og voksne bygger gode relasjoner og opplever respekt og anerkjennelse, og der barna 
har en reell innflytelse i egen hverdag.

Barn skal oppleve voksne som er tilgjengelige, er tilstedeværende og har tid til dem, og 
som stimulerer nysgjerrighet på ny kunnskap.
Barnehagen skal være et sted der hvert enkelt barn får utvikle seg optimalt ut fra egne 
forutsetninger.

Hva er Husmannspedagogikk

Vår pedagogikk handler om et sunt samspill med seg selv, de menneskene vi har 
ansvar for og omgås, og naturen. Gjøre praktiske ting sammen og ta tid til at barna får 
være med, og å støtte hverandre. 
Det handler om å ta vare på, oppleve, lære, leke og skape i alle hverdagens 
muligheter og aktiviteter.
Det handler om at alle  er en del av fellesskapet, at den enkeltes innsats gjør en 
forskjell. At alle kan bidra og oppleve meningsfullhet.  At noen er glad for å se akkurat 
meg. At vi kan gi og ta imot omsorg.
Det handler om tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet. De tre T`er!
(Boka vår: «Hverdagsmagi» beskriver teori og praksis.)
Husmannspedagogikk handler om alt vi foretar oss i løpet av en dag og kan benyttes 
både i barnehagen og eget hjem. 

Barn er glade i å hjelpe til og føle at de er viktige. Det handler om å inkludere barna og 
ha tålmodighet til å la barna gjøre ting selv. 
Inviter barna inn i det som uansett skal gjøres av dagligdagse gjøremål og la de få 
følelsen av at dette er en hyggelig tid sammen med de voksne.  

I Husmannspedagogikken, med fokus på tid, tilgjengelighet og tilstedeværelse, kan det 
skapes rom og tid for de minste . Ved å møte barn på denne måten, vil behovet for 
tilknytning, trygghet og  nærhet bli ivaretatt på en god måte.
Vi har grønnsakshage, drivhus og dyr, og barna hjelper til i det daglige arbeidet i 
barnehagen. De er med på å stelle og mate dyrene, kaste søppel, lage mat, rake, 
plante, vanne og stelle i grønnsakshagen. Vi er også opptatt av gjenbruk og ønsker at 
barna skal lære å ta vare på tingene vi har. Alt dette gir gode læringsmuligheter for 
barna, og husmannspedagogikken går hånd i hånd med rammeplanen for barnehager. 

Hva er en husmann?
En god husmann er kreativ og omsorgsfull, løsningsorientert, kjenner ofte på 
mestringsglede, og skaper trivsel rundt seg. Det handler om å være stolt av plassen sin, 
ta godt vare på den, og å utnytte alle ressurser. Det handler om gjestfrihet og omsorg, 
om kjærlighet til naturen, forståelse for årstidene og kretsløpet, og respekt for 
samspillet mellom naturen og menneskene 
(Mølmen, Simonsen og Nesset 2018). 



Drivhus og grønnsakshage

Det å kunne følge med på prosessen fra frø til ferdig plante, og til slutt 
kunne høste spiselige vekster, er veldig spennende både for barn og 
voksne. 

I 2019 fikk vi et lite drivhus her i Lilleborgen. Vi kan nå starte dyrkingen av 
grønnsaker og urter tidlig om våren, og forlenge sesongen til langt utpå 
høsten. Noen grønnsaker trenger nemlig ekstra lang tid for å kunne bli 
modne i klimaet vi har her i Norge. Vi starter med å så tidlig på våren 
innendørs i minidrivhus. Når frøene begynner å spire, kan vi flytte det ut i 
drivhuset vårt. Der trenger de masse lys og litt temperatur som gjør at 
plantene kan vokse seg store og sterke. Når temperaturen ute tillater det, 
kan vi plante noe ut i kasser i kjøkkenhagen vår. Kjøkkenhagen vår kan 
utvides med tiden og den er plassert på et solrikt sted. Sola gjør at jorda 
blir fort varm om våren. På den måten vil grønnsakene vokse godt og får en 
fin smak. 

Barna får være med på alle disse prosessene som skjer omkring 
kjøkkenhagen, såing og planting. Fra å ta jord i potter, så frø, vanne, stelle, 
prikle, omplanting og høsting av det vi har dyrket. 

Sunn jord i kjøkkenhagen er viktig fordi den myldrer av liv. Meitemark og 
biller er to arter som gjør mye godt arbeid for jorda. De graver tuneller som 
hjelper til å drenere jorda, spiser visne blader og plantedeler. 

Dyra våre

Vi har minigriser og høner. Dyra er viktige for vårt miljø, og de går mye fritt 
omkring. Barna kan klappe, mate og stelle for dem. Dyra er et viktig bidrag til 
utvikling av empati, ansvarlighet og omsorg.

”Å ha et forhold til et dyr som barn, kan være med å utvikle større empati for 
andre mennesker og for andre dyr” (Kunnskapsdepartementet 2006)

Gjennom dyra lærer barna om livets gang på en naturlig og god måte. De 
lærer reproduksjon gjennom at hønene legger egg og at vi innimellom har 
kyllinger. 
De lærer at noen ganger blir dyra syke, skader seg eller blir gamle og vi må 
tilkalle dyrlege eller avlive dem. De får et naturlig forhold til livets gang. 

Barna er med på dyrestell helt fra de er små. Hønene og grisene får matrester 
etter matlaging og en neve kraftfor til frokost. Når barna blir eldre, er det 
med å møkke og rydde opp, vaske skåler og legge på ny flis.

Tulla som soler seg ! 



Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling, handler om at mennesker som lever i dag 
får dekket sine grunnleggende behov, uten å ødelegge fremtidige 
generasjoners mulighet til å dekke sine. Barna skal lære å ta vare 
på seg selv og naturen.
Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for et 
bærekraftig samfunn.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger 
kan få konsekvenser for framtiden.

Det er viktig at barna får muligheter til å leke, undre seg, oppdage 
og undersøke naturens muligheter. Gode rollemodeller og 
positive naturopplevelser er også viktige faktorer for utvikling av 
positive holdninger, verdier og følelser til natur og miljø, samtidig 
som disse kan ha betydning for holdninger til naturen senere i 
livet. Det vil derfor være viktig at barnehagen og foreldre utviser 
ansvarlighet, omsorg og respekt for naturen og andre mennesker. 

Barnehagen skal styrke barnas evne til å tenke kritisk og å  handle 
etisk .
Våre arbeidsmetoder knyttet til bærekraftig utvikling i 
barnehagen omhandler kildesortering, lage kompost, gjenbruk av 
materialer og redusere forbruk.

Årets satsningsområde

Personaler skal gjennom årsplanen jobbe med tre hovedområder, 
som er :
-Kommunikasjon, språk og tekst
-Sosial kompetanse  
-Grunnleggende begreper

Vi har i tillegg til satsningsområdene ett tema som er overordnet 
og som følger årstiden vi befinner oss i. 

Videre er det laget en progresjonsplan for hvert satsningsområde. 
I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at 
barnehagen skal også «legge til rette for progresjon gjennom valg 
av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og 
utforming av fysisk miljø.»(R17, s 44) . 
Dette er en årsplan med høye forventinger til oss selv. Barna skal 
få oppleve helsefremmede arbeid som skal være med å styrke 
barnets opplevelse av seg selv i ett felleskap med andre. 



Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse kan ofte betraktes som en normal del av barnas utvikling og 
læring, og det er fort gjort å undervurdere hvor viktig denne kompetansen er. 
Gjennom lek og samhandling dannes grunnlaget for læring og sosial 
kompetanse. Det handler om å mestre samspill med andre på ulike arenaer: 
hjemme, i barnehagen og blant venner. 

Begrepet sosial kompetanse rommer mange områder. For å forklare dette 
nærmere har vi valgt å benytte Kari Lamer sine fem delområder:

Empati og rolletaking
Evne til å leve seg inn i andre menneskers tanker og følelser. Ha forståelse for 
andres perspektiv.

Prososial atferd
Positive sosiale handlinger og holdninger. 
Hjelpe andre, inkludere og vise omsorg for hverandre.

Selvkontroll
Å utsette sine egne behov i situasjoner som krever turtaking. Være med på å ta 
felles avgjørelser, håndtere konflikter og følge regler.

Selvhevdelse
Å hevde seg selv på en god måte. Tørre å si sine meninger, stå imot gruppepress 
og være aktiv medvirkende i felleskapet.

Lek, glede og humor – å kunne forstå leken som foregår, tre inn og ut av leken 
og mestre rolleleken. Føle glede over sin egen og andres mestring. 
Personalet i Lilleborgen jobber aktivt med at barna skal beherske samhandling 
på forskjellige plan. Vi skal være gode rollemodeller som gir støtte og veiledning 
i ulike situasjoner. Vi skal være aktive, tydelige og anerkjennende.

Kommunikasjon, språk og tekst

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle 
barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling» (R-17, s. 23). Språkutvikling og lek henger tett sammen. Dette er 
noe vi jobber med daglig i barnehagehverdagen, både i hverdagssituasjoner, i 
språk- og lekegrupper, i leken og i mer planlagte situasjoner.
Personalet skal være bevisst på språk påvirker barns utvikling på flere områder. 
Personalet skal lytte til barnet og oppmuntre til videre samtale, slik at 
kommunikasjonen er basert på  turtaking mellom voksen og barn. Dvs barn-
voksen-barn. Det er viktig at de voksne gir barnet tid og lytter, slik at man har 
mulighet til å undre, reflekterer og stille spørsmål  sammen.  
Årene mellom 0-5 år er avgjørende for barns språkutvikling. Vi vet at 
barnehjernen trenger stimuli, og barn er avhengig av varierte sanseopplevelser 
og inntrykk. En språklig bevissthet i barnehagen og i hjemmet er viktig for barnas 
språkutvikling. 

Dette barnehageåret har vi valgt litteratur fra Tove Janssons fantastiske verden. 
Mummitrollet og vennene hans. Det er en verden fylt med vennskap og vemod, 
fabuleringer, familie og kjærlighet. Vi vil også bruke Brillebjørn av Ida Jackson og 
NRK super som tilleggslitteratur. 

Progresjonen i arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst er slik: 
1-2 år
Billedbøker, rim og regler, samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i 
leken
3-4 år
Billedbøker, rim og regler, samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i 
leken
5-6 år  
Bøker med tekst, eventyr med konkreter, rim og regler, samtale, sanger med 
flere vers, regelleker, gåter og vitser, utforske skriftspråket. 



Robuste barn

Robuste og motstandsdyktige barn – hvordan blir de det?
Ved å trives og glede seg til barnehagedagen, bli satt pris på og ved å bli 
sosialt kompetent. Den danske psykologen Per Schultz sier at «barn må ha 
indre struktur og et indre kompass for å klare seg godt og navigere i et 
samfunn som stiller høye krav til individet». Dette betyr at vi voksne har et 
ansvar for å:

 Gi barna nærvær og trygghet
 Møte barna i følelsene sine uten å frata dem ansvaret for eget liv
 Styrke barna gjennom å fastholde normer, verdier og rammer
 Hjelpe barna til å mestre ulike situasjoner på egenhånd, innenfor 

trygge rammer
For at barn skal bli trygge på seg selv, er det viktig at vi voksne lar barna få 
eie sine egne følelser, og de trenger at vi speiler og møter disse følelsene. Da 
vil de forstå sitt eget reaksjonsmønster bedre, og de lærer seg også å forstå 
hvorfor andre reagerer som de gjør.

Vi er likeverdige, men det betyr ikke at barna alltid skal få det som de vil. År 
barn får det som de vil, møter de ingen motstand og de har til enhver tid 
balanse i seg selv. Slik er ikke livet. Barna må lære å håndtere motstand. I 
noen situasjoner trenger barna et nei, men da er det viktig å være bevisst 
hvordan vi sier det. For oss i barnehagen er de viktig at vi tar med oss 
relasjonen til barnet inn i kommunikasjonen. Det vil være lettere for barna å 
akseptere et nei når de blir tatt på alvor. 

Grunnleggende begreper

Magne Nyborg har laget en modell som består av grunnleggende begreper, 
som er basert på kjente lærings- teoretikere som Piaget, Hebb, Bruner og 
Vygotsky. Forskning viser at barn trenger grunnleggende begreper for å kunne 
analysere og oppdage likheter og forskjeller. Begrepene er så grunnleggende 
at de må læreres via sansebaserte erfaringer, ved å sette ord på det vi sanser 
og opplever, både for oss selv og til andre. Disse begrepene gjør det mulig å 
fortelle, stille spørsmål, svare, sanse, erfare og undre. Prinsippet med 
grunnleggende begreper er å sette ord på det vi gjør. Det er heller ikke tilfeldig 
rekkefølge vi følger i årsplanen, da systemet er bygd opp hierarkisk med 
overkategorier med tilhørende underkategorier. Eks. farge er en overkategori, 
hvor fargen blå, gul, rød osv. er underkategori. Grunnleggende begreper ligger 
også tilgrunn for å lære alle fag i skolen. Eks hva er tid ? Det kan handle om 
årstider, tid til å rekke noe, men også tid sett fra historiefaget. Skogmus har 
daglig morgensamling hvor man går igjennom hvilken dag, årstid og hva man 
skal gjøre i dag. I en slik samling lærer barna begrepene, tid, plassering ved å 
sette ord på hvordan dagen er og hva den skal inneholde, uten at dette står 
som ett begrep i årsplanen. På den måten vil barna bli kjent med flere 
begreper enn hva som står i årsplanen.

Å lære grunnleggende begreper kan og skal gjøres i uformelle sammenhenger, 
hvor barna gis anledning til å gjøre seg erfaringer basert på hva de faktisk 
opplever og sanser; de må se, høre og føle. Barnet får på den måten mulighet 
til å lære, kategorisere, oppleve og bruke begreper i hverdagen. Vi 
klassifiserer, sorterer og grupperer. Vi legger vekt på at dette skal være 
lystbetont, lekende og tett knyttet opp mot barnas opplevelse. Tydelig språk i 
hverdagen gjelder generelt for all språkstimulering.



Omsorg, lek og læring

Alle barn skal møtes med omsorg, anerkjennelse og respekt. I barnehagen observerer, 
tilrettelegger og støtter vi det enkelte barn og gruppene slik at de skal oppleve glede, 
utvikling og mestring i lek og samspill. Trygghet og tilknytning er grunnleggende for at 
barna kan leke, lære og utvikle seg godt, og foreldrene og personalet må samarbeide 
for å støtte barna. 

Barn lærer av opplevelser og erfaringer, både i samspill med andre mennesker og med 
miljøet. Vi styrker barns læring i både formelle og uformelle læringssituasjoner. I 
barnehagens pedagogiske arbeid ser vi hele hverdagen som en helhet, og ikke bare de 
tilrettelagte pedagogiske aktivitetene. Hverdagssituasjoner som av- og påkledning, 
måltider, bleieskift, toalettbesøk, legging/hvilestunder osv. har også høyt pedagogisk 
innhold. 

Leken er den viktigste siden av barnehagekulturen og har en egenverdi. Leken skal ha 
en framtredende plass i barnehagehverdagen, og her legges grunnlaget for barns 
vennskap og sosial kompetanse. Vennskap betyr mye for barnas tilhørighet, læring og 
utvikling, og er særlig viktig fordi det skaper trygghet, nærhet og glede. Hvordan barn 
skal ta kontakt med andre barn, inkludere hverandre og hvordan man skal komme inn i 
leken er noe som må læres. Barna er avhengige av trygge voksne som hjelper dem på 
veien. 

Vi voksne har derfor en viktig rolle i å:
 Støtte og hjelpe til med å skape gode relasjoner mellom barn
 Legge til rette for at vennskap dannes
 Være der barna er
 Være en aktiv del av barnas lekemiljø i barnehagen

Livsmestring 
Livsmestring handler ikke  om noe som skal presteres. Det handler om å bidra til at 
barna utvikler robusthet og trygghet. Gi støtte til barna i å takle motgang, og skape 
trygghet for å tørre å gjøre nye ting. Barnehagen har en viktig forebyggende rolle, og 
vi har fokus på både psykisk og fysisk helse. Vi arbeider aktivt og tett på i 
barnegruppa for å fremme vennskap, og å forebygge krenkelser og mobbing. 
Vi søker en balanse i hverdagen, der det skal være rom for både aktivitet og hvile. Vi 
snakker om og bearbeider følelser, og har en anerkjennende holdning og respekt for 
ulike behov og uttrykk.

Relasjonsbygging
Relasjoner skapes i samspill med andre mennesker.
Barnehagen skal legge til rette for dette gjennom aktivt å delta i barnas liv og 
aktiviteter gjennom dagen. 
De ansatte skal ha tid, være tilgjengelige og tilstede i barnas hverdag.
«Gode relasjoner fremmer ikke bare et positivt selvbilde og trivsel, men også læring. 
Det er derfor viktig at de voksne i barnehagen er flinke til å knytte relasjoner til 
barna, for relasjonene i barnehagen vil ha stor betydning også for relasjonskvaliteten 
i skolen» 
(May Britt Drugli – professor i pedagogikk)

Kulturformidling
Rammeplanens kapittel 9 sier at «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan 
legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid». 
Som ansatte i barnehagen har vi påtatt oss et oppdrag som kulturformidlere. 
Lilleborgen barnehage baserer sitt arbeid med barna på «Husmannspedagogikken», 
der en helt naturlig del av arbeidet går ut på formidling av kultur både før og nå, 
gjennom husmannens oppgaver, gjennom litteratur, sang, dramatisering, dikt og 
regler og også skapende og kreativt arbeid og lek. Vi har et ansvar å være bevisst på 
hvordan vi kan inspirere barna i forhold til kultur og benytter mulighetene både i 
nærmiljøet og på reiser ut av eget område. Kirker, bibliotek, musèer, kuntsgallerier
og teater er eksempler på arenaer for dette.



Overgang barnehage-skole

Det siste året i barnehagen går barna i Maxigruppe. Da har vi ekstra 
fokus på å forberede barna til skolestart, både ved å jobbe med 
selvstendighet og å gjøre skoleforberedende aktiviteter. Maxibarna
får mulighet til å delta på skiskole i januar/februar, og har en 
overnatting i barnehagen nærmere sommerferien.

I forbindelse med overgangen fra barnehage-skole følger vi planene til 
Asker kommune. Det er viktig med et tett samarbeid mellom 
barnehage, skole og hjemmet for å gjøre overgangen så god som 
mulig for barna. I Lilleborgen barnehage bruker vi TRAS-skjema (Tidlig 
registrering av språkutvikling), som vi med foreldrenes samtykke 
overleverer til skolen sammen med annen relevant informasjon i 
forbindelse med overgangen.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven §1 Formål). 

Et godt samarbeid preges av gjensidig respekt for hverandre. 
Foreldrene i Lilleborgen får mulighet til deltakelse gjennom den 
daglige kontakten, foreldremøter, samtaler underveis ved behov, 
foreldresamtaler og samarbeidsutvalget (SU). Aller viktigst er den 
daglige kontakten med foreldrene ved levering og henting i 
barnehagen. Vi må ha god kommunikasjon og dele informasjon med 
hverandre som er relevant for at barnet skal kunne ha en best mulig 
dag, både hjemme og i barnehagen.



Høst i lilleborgen
Oktober –November  

Tema: Forandring i naturen 

Høsten åpner for mange ulike sanseinntrykk. Bladene faller ned fra trærne og det marker ny årstid. Vi vil rake bort løv og jobbe med kompost.  Vi kan undre oss over mye og vi vil bruke 
sansene våre til å bli bedre kjent med høsten på ulike måter. Alle sansene våre stimulerer hjernen til vekst og modning og barna skal få mulighet til å bruke sansene sine i ulike 
læringsprosesser. Barnehagen er en arena der barn får mulighet til å delta i sin egen og andres læring(R17). 

Personalet skal :

Sosial kompetanse: Vi skal tilrettelegge for vennskap og lek
Grunnleggende begreper: Gi barna kjennskap til de ulike fargene gjennom formingsaktiviteter og bruk av naturmateriale. Vi vil starte på aktiviteter som for eksempel å lage julegaver! 
Kommunikasjon, språk og tekst: Vi tilbyr barna ulike formidlingsmetoder. Eks. Bruk av konkreter og vi skal bruke sangene som er laget til «Hvem kan trøste knøttet»

Måneds tekst/ Litteratur: 

Hvem kan trøste knøttet. 

Sosialt mål

Skape og opprettholde sosial relasjoner

Månedens grunnleggende begrep –

Farge – ulike farger og primærfarger

Fagområder i Rammeplanen :

Antall, rom og form,
Kommunikasjon, språk og tekst, 
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi



Progresjonsplan

Arbeidsmåter - okt-Nov

Grunnleggende begrep: 

1-2 år

Barna får en begynnende kjennskap til 
primærfargene (gul, blå, rød).

3-4 år

Få kjennskap til flere farger i tillegg til 
primærfargene.

5-6 år 

Erfare hvilke farger vi får når vi blander 
primærfargene. 

Kommunikasjon, språk og tekst:

1-2 år

Formidle utdrag av fortellingen med multimodal 
opplevelse. Vi bruker billedbøker, rim og regler, samtale i 
hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i leken

3-4 år

Lese fortellingen, bruke sangene og dramatisere utdrag 
fra fortellingen. Vi bruker billedbøker, rim og regler, 
samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i 
leken

5-6 år 

Bruke boka og sangene og legge til rette for samtale med 
undring og refleksjon. Bøker med tekst, eventyr med 
konkreter, rim og regler, samtale, sanger med flere vers, 
regelleker, gåter og vitser, utforske skriftspråket. 

Sosial kompetanse : 

1-2 år: 

Oppleve glede av å være i lek med voksne og barn.

3-4 år:

Begynnende rollelek og glede av dette.

5-6  år:

Regelleker og glede av dette



Uke mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag Søndag

40 1.
Hurra for Minea

2. 3. 4.

41 5. 6. 7. 8.
Foreldremøte
Nøtteliten

9. 10. 11.

42 12.
Foreldremøte
Klatremus

13.
Foreldremøte
Skogmus 

14. 15.
Foreldremøte
Husmus 
Hurra for Erlend 

16. 17. 18.

43 19. 20. 21. 22. 23. 24.
FN dagen

25

44 26. 27. 28. 29.

Personalmøte

30.

Hurra for Fredrik

31.

Oktober 2020
Egne notater: 

Viktige datoer:
08.10
12.10 
13.10
15.10 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44 1.

45 2. 3. 4. 5. 6. 
Hurra for Liv M.S

7. 8.

46 9. 10. 
Hurra for Eira 

11. 12. 13. 14. 15.

47 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Hurra for 
Nicolai

22

48 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Personalmøte

29.
1.Søndag i 
advent

November 2020

Egne notater: 

Viktige datoer:



Jul i lilleborgen
desember  

Tema: Advent og juletradisjoner

I adventstiden skal vi ha fokus på barns forventinger til jul, men vi er opptatt av å skape en rolig og fint tid med samlingsstunder, formingsaktiviteter og baking.
Vi skal også bli kjent med julebudskapet, og de eldste barna vil være med på en førjulsamling i Vardåsen kirke. Rammeplanen sier at barnehagen skal la barna 
få kjennskap til de grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Barnehagen er ett felles samlingspunkt for ulike religioner, livsyn og 
kulturer(R17). Dette er noe vi har fokus på hele året, for barnehagen skal bidra til å utvikle toleranse ovenfor ulikheter og respekt for at vi er forskjellige. 
Vi pleier å ha julegrantenning med foreldrene, men pga COVID-19, blir det kanskje annerledes i år. 

Personalet skal :

Sosial kompetanse: Gå foran som gode rollemodeller med gode samarbeidsstrategier
Grunnleggende begreper: Gi barna kjennskap til de ulike formene ved blant annet baking og formingsaktiviteter. 
Kommunikasjon, språk og tekst: Formidle vår kulturarv  gjennom sang, dramatisering og undring.

Måneds tekst/ Litteratur: 

Jul i Mummidalen. 

Sosialt mål:

Kan samarbeide med voksen og barn

Månedens grunnleggende begrep :

Form : rettlinjet, rund, buet, firkantet, trekant

Fagområder i Rammeplanen :

Antall, rom og form,
Kommunikasjon, språk og tekst, 
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Etikk, religion og filosofi 



Kommunikasjon,språk og tekst: 

1-2 år

Bruke fortellingen sammen med barna. Lese i grupper 
og ha dialogisk høytlesing. Billedbøker, rim og regler, 
samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i 
leken

3-4 år

Lese fortellingen sammen med barna  og ha dialogisk 
høytlesing. Billedbøker, rim og regler, samtale i 
hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i leken

5-6 år 

Bruke fortellingen som ett ledd juleforberedelse og la 
boken være inspirasjon til andre aktiviteter med 
barna. Bøker med tekst, eventyr med konkreter, rim 
og regler, samtale, sanger med flere vers, regelleker, 
gåter og vitser, utforske skriftspråket. 

Sosial kompetanse: 

1-2 år

Vente på tur og  kunne dele på leker og 
voksne

3-4 år

Kunne motta og følge beskjeder

5-6 år 

Komme frem til enighet via kommunikasjon

Progresjonsplan
Arbeidsmåter desember  

Grunnleggende begrep:

1-2 år 

Bli kjent med formene rettlinjet og buet

3-4 år

Bli kjent med formene rettlinjet, buet og 
rund

5-6 år 

Bli kjent med  de ulike formene som 
rettlinjet, buet, sirkel, trekant og firkant



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

49 30.11

Adventsamling

1.
Jule-
grantenning

2. 3. 4. 5. 6.

St.
Nikolasdagen

50 7.
Adventsamling

8.
Skogmus til 
Vardåsen kirke

9. 10. 11 12. 13.
Luciadagen

51 14. 
Adventsamling

15.
Hurra for Aliya

16. 17. 18. 19. 20.

52 21.
Adventsamling

22. 23.
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt! 

24
Barnehagen 
stengt

25
Barnehagen 
stengt

26
Barnehagen 
stengt

27
Barnehagen 
stengt

53 28.
Barnehagen 
stengt

29.
Barnehagen 
stengt

30.
Barnehagen 
stengt

31.
Barnehagen 
stengt

Egne notater: 

Viktige datoer:

1 desember
17 desember
23 desember

desember 2020

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.unitedblogger.no/imageserver/103/lussekatter.jpg&imgrefurl=https://www.vegetarbloggen.no/2011/12/12/lussekatter/&docid=trNuoPyLbFpJwM&tbnid=sEHb_gvNBhJnYM:&vet=10ahUKEwiokMS9tI7iAhXJwqYKHVrLBpMQMwhLKA0wDQ..i&w=1000&h=669&bih=747&biw=1536&q=lussekatter&ved=0ahUKEwiokMS9tI7iAhXJwqYKHVrLBpMQMwhLKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


Vinter i lilleborgen
Januar-februar -Mars 

Tema: Forut og Mangfold 

Mangfoldet skal sees på som en ressurs og der skal synliggjøres i det pedagogiske arbeidet vårt. Barna skal bli kjent med det kulturelle mangfold, nasjonale minoriteter, ulik levevis og 
familieformer, gjennom lek og varierte aktiviteter ( R17) Rammeplanen sier videre at barnehagens skal gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden (R17:56). Vi vil bruke 
ulike bøker, som blant annet «Brillebjørn blir henta i barnehagen» og materiale fra Forut for å bli kjent med ulike kulturer og familieformer. 

Personalet skal 

Sosial kompetanse : Se og inkludere barna i fellesaktivitet mot Forut og gi barna begynnende kunnskap om mangfoldet i samfunnet. 
Grunnleggende begreper: Vi skal være beviste på begrepsbruken under måltid, lek, på tur og gjennom hverdagslige aktiviteter. 
Kommunikasjon, språk og tekst: Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk. Fremme mangfold i språk og kommunikasjon(R 17 s. 48).

Måneds tekst/ Litteratur:  

Mummitrollets vinter. 
Sosialt mål:

Jeg opplever tilhørighet og få kjennskap til de ulike kultur og familieformene vi har i samfunnet. Vi vil bruke Boken om Brillebjørn og materiale fra Forut for å blir kjent med ulike 
kulturer og familieformer. 

Månedens grunnleggende begrep –

Stilling  - vannrett, loddrett, skrå 
Plass – på, under, over, først, etter, sist, foran, mellom, til venstre/høyre, i forhold til

Fagområder i Rammeplanen: 

Antall, rom og form,
Kommunikasjon, språk og tekst, 
Kropp, bevegelse, mat og helse
Nærmiljø og samfunn
Etikk, religion og filosofi 



Kommunikasjon, språk og tekst:

1-2 år

Bruke fortellingen sammen med barna i grupper og 
dialogisk høytlesing. Billedbøker, rim og regler, 
samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i 
leken

3-4 år

Lese fortellingen, dialogisk høytlesing. La 
fortellingen være kilde til estetiske opplevelser. Vi 
bruker billedbøker, rim og regler, samtale i 
hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i leken

5-6 år 

Lese fortellingen , som barna kan undre seg rundt 
fortellingen. Dikte videre på fortellingen og kanskje 
lage sin egen vinterfortelling. Bøker med tekst, 
eventyr med konkreter, rim og regler, samtale, 
sanger med flere vers, regelleker, gåter og vitser, 
utforske skriftspråket. 

Grunnleggende begrep: 

1-2 år

Vi benevner det vi har rundt oss og hva slags 
stilling og plass det har. 

3-4 år

Barna skal sanse og få kunnskap om hva som er 
vannrett, loddrett og skråstilling. Barna bruker 
preposisjoner i språket sitt. 

5-6 år

Barna vet forskjellen mellom vannrett, loddrett 
og skrå stilling. Barna skal kunne de ulike 
preposisjonene. 

Sosial kompetanse: 

1-2 år

Jeg skal oppleve trygghet og tilhørighet i 
sammen i en gruppe. 

3-4 år

Være inkludert i avdelingens Jeg ser på meg 
selv i en gruppe sammen med andre i en 
gruppe og at man skal inkludere hverandre. 

5-6 år 

Oppleve å samarbeide mot felles mål og at alle 
må ha en tilhørighet sammen i en gruppe.  Vi 
er alle like viktige i en gruppe. 

Progresjonsplan
Arbeidsmåter jan-feb -mars   



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

53 1.
Barnehagen
stengt 

2. 3.
Hurra for Elias

1 4.
Barnehagen stengt 
planleggingsdag

5. 6. 7.
Hurra for Helena 
og Ulrik

8. 9.
Hurra for Wilmer

10.

2 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

3 18. 19. 20. 21.
Hurra for Benjamin

22. 23. 24.

4 25. 26. 27.
Foreldremøte
Kl 19-21

28. 29. 30.
Hurra for Ola

31.

Egne notater: 

Viktige datoer:
1 januar
4 januar 
27 januar 

januar 2021



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 1. 2. 3. 4.

Personalmøte

5.
Vi markerer samenes 
nasjonaldag!

6. 
Samenes
nasjonaldag. 

7.

6 8. 9. 10. 11. 12. 

Vi baker 
fastelavnsboller

13. 14.
Hurra for 
Andreas
Fastelavns-
søndag

7 15. 16. 17. 18. 

Aktivitetsdag for 
barna

19. 20. 21.
Hurra for Jakob

8 22. 23.
Hurra for Agishan

24. 25. 26. 27.
Hurra for Jonas

28.

Egne notater: 

Viktige datoer:

5 februar 
12 februar
18 Februar 

februar 2021



påske i lilleborgen
Mars-april

Påske i Lilleborgen

I rammeplanen for barnehager står det at barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 
humanetisk arv og tradisjon. Samtidig skal barna få kjennskap til ulike religioner og livssyn som er representert i 
barnegruppen(R17). 

Vi vil la barna bli kjent med hvorfor vi har høytiden påske, men vi vil ha å ha fokus på den allmenne markeringen 
av påske i Norge. Påsketradisjonen har en viktig plass i norsk kultur. Egg, påskekyllinger og påskeharen er allmenne 
symboler for det nye liver som gror frem om våren.  Vi leser og dramatiserer eventyret om påskeharen. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9 1.

Hurra for Oliver

2. 3.

Personalmøte

4. 5. 6. 7.

10 8. 9.
Foreldrekaffe og 
Forutbasar

10.
Hurra for Gabriel

11. 12. 13. 14.

11 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

12 22. 23. 24.
Gul fest!

25.
Hurra for Eivind

26. 27. 28.
Palmesøndag

13 29.
Barnehagen 
stengt

30.
Barnehagen 
stengt

31.
Barnehagen 

stengt

1.4
Skjærtorsdag

2.4
Langfredag

3.4
Påskeaften

5.4
1.Påskedag

Egne notater: 

Viktige datoer:

9 mars 
24 mars

Mars 2021

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEjLamie_dAhXCBSwKHaaGDjMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mynewsdesk.com/no/forut&psig=AOvVaw2G2wWWWjWHdjuwq3ZWGq79&ust=1538820981859350


Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

13 28.3
Barnehagen stengt

29.3
Barnehagen stengt

30.3
Barnehagen stengt

1.
Skjærtorsdag

2
Langfredag

3.
Påskeaften

4. 
1.Påskedag

14 5.
2.påskedag

6.
Barnehagen stengt
planleggingsdag

7. 8. 9.

Hurra for Amelia

10. 11.

Hurra for Thor

15 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

16 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

17 26. 27. 28.

Personalmøte

29.
Off. åpning av 
våronn

30.

april 2021

Egne notater: 

Viktige datoer:

5-13 april  
29 april



Vår i lilleborgen
april-mai 

Tema: Nytt liv om våren og våronna 

Vi skal så smått begynne med planting og forkultivering. Vi bestemmer oss for hvilke planter vi skal så slik at barna skal bli kjent med hvordan maten blir til. De skal få en begynnende 
innsikt fra jord til bord. Barna skal få kjennskap til hvordan naturen henger sammen og en begynnende forståelse for hvordan vi kan ta vare på naturen (R17:52) Barnehagen legger 
til rette for gode naturopplevelser. Vi vi markere nasjonaldagen og gå i tog i nærmiljøet. 

Personalet skal

Sosial kompetanse: Ha fokus på det positive rundt oss og veilede barna til å fremsnakke hverandre. Vi gjør noe hyggelig for noen andre i nærmiljøet vårt. 
Grunnleggende begreper:  Barna skal få kjennskap til at det finnes ulike størrelser gjennom våre husmannsoppgaver.
Kommunikasjon, språk og tekst:  Gå på oppdagelse i naturen og utvide ordforrådet med alt det nye som spirer og gror. Vi vil Melodien : Våren av Grieg og bli kjent med de 
nasjonalsangen og andre kjente 17 mai sanger. 

Måneds tekst/ Litteratur: 

Den farlige reisen (Mummitrollet)

Sosialt mål

Glede seg på andres vegne

Månedens grunnleggende begrep –

Størrelse – stor, liten, høyde, bredde og lengde. 

FAGOMRÅDE I RAMMEPLANEN: 

Antall, rom og form,
Kommunikasjon, språk og tekst, 
Kropp, bevegelse, mat og helse
Natur, miljø og teknologi
Etikk, religion og filosofi 
Kunst, kultur og kreativitet



Progresjonsplan
Arbeidsmåter april –mai 

Grunnleggende begrep: 

1-2 år

Barna skal få en begynnende kjennskap til 
begrepet stor og liten. 

3-4 år

Barna skal kunne vite forskjellen på liten og 
stor og få begynnende kunnskap om høyde, 
bredde og lengde

5-6 år 

Barna skal vite om ulike størrelser som liten og 
stor, men også begrepene høyde, lengde og 
bredde

Kommunikasjon, språk og 

tekst:

1-2 år

Positive opplevelser med verbal og nonverbal 
kommunikasjon. Se sammenhenger mellom ord og 
bilde. Vi bruker billedbøker, rim og regler, samtale i 
hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i leken

3-4 år

Øve på sin bokstav. Gjenkjenne den i tekst vi ser 
rundt oss.. Bevisstgjøring på bruk av språket i 
konfliktsituasjoner og sette ord på følelser. Vi 
bruker også billedbøker, rim og regler, samtale i 
hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i leken

5-6 år 

Jobbe med kommunalplan. Forventninger til 
skolestarterne. Utvikle interesse for å lytte til 
andres fortellinger Bøker med tekst, eventyr 
med konkreter, rim og regler, samtale, sanger 
med flere vers, regelleker, gåter og vitser, 
utforske skriftspråket. 

Sosial kompetanse: 

1-2 år

Hjelpe barna sette ord på følelser, bli kjent 
med egne følelser i tilhørighet med de andre 
barna

3-4 år

Få kjennskap til hva det betyr å glede andre 
og utsette egne behov i situasjoner som 
krever turtaking

5-6 år 

Vi vil lære å  håndtere konflikter og følge 
regler og lære å vente på tur og sette andres 
behov foran sine egne. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17 1. 2.

18 3. 4. 5. 6.
Hurra for Daniel

7. 8. 9.
Hurra for 
Amanda

19 10. 11. 12.
Vi markerer 17 
mai i barnehagen
Hurra for Thale

13.
Kr.Himmelfartsdag

14.
Barnehagen stengt
Planleggingsdag 
Hurra for Ella P

15 16.

20 17.
Norges 

nasjonaldag!
Barnehagen 
stengt

18. 19. 20.
Hurra for Edvin

Personalmøte

21. 22.
Pinseaften

23.
1.pinsedag

21 24.
2 pinsedag
Barnehagen 
stengt

25.
Hurra for Alexander 
og Jonathan

26. 27. 28. 29. 30.

mai 2021

Egne notater: 

Viktige datoer:

12 mai
13mai
14mai
17 mai
24mai    



Tema: Liten blir stor 

Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing(R17:11). Vi skal støtte barna i ulike sider i samspill, felleskap 
og vennskap og fremme fysisk og psykisk helse (R17). Det er derfor viktig at vi legger til rette for at overganger innad i barnehagen og over til skole blir ivaretatt på en trygg og god 
måte. Vi skal forberede barna på at de skal begynne på skolen, men også bytte avdeling innad i barnehagen. Vi ønsker gjennom året, å jobbe for at barn skal håndtere utfordringer 
og bli kjent med egne og andres følelser, slik at tryggheten fra å være liten til stor er til barnas beste. Vi skal ha sommerfest og avslutning for maxibarna.

Personalet skal 

Sosial kompetanse: Skal legge til rette for god overgang fra liten til stor avdeling og legge til rette for ett positiv klima. 
Grunnleggende begreper: Barna skal få kjennskap til at det finnes ulike størrelser gjennom våre husmannsoppgaver.
Kommunikasjon, språk og tekst:  Vi snakker om forventninger til sommerferien. Forskjellige former for ferie og
alt det fine vi kan glede oss til.

Måneds tekst/ Litteratur: 

Mummitrollet på stranden
Mummitrollets fabelaktige sommer.
Brillebjørn sklir

Sosialt mål

Forebygge mobbing 

Månedens grunnleggende begrep : 

Størrelse – stor, liten, høyde, bredde og lengde. 

Fagområder i Rammeplanen : 

Antall, rom og form,
Kommunikasjon, språk og tekst, 
Kropp, bevegelse, mat og helse
Natur, miljø og teknologi
Etikk, religion og filosofi 
Kunst, kultur og kreativitet

sommer i lilleborgen
Juni-juli



Progresjonsplan
Arbeidsmåter juni -juli

Grunnleggende begrep: 

1-2 år
Barna vil erfare ulike retninger i barnehagens 
ute og inne område og på tur.  

3-4 år
Barna skal få kjennskap til flere ulike retninger 
som finnes. 

5-6 år  
Barna skal få kjennskap til enda flere ulike 
retninger som vi har og hvordan vi står og er  i 
forhold til hverandre. Hvilken retning er det i 
forhold til noe annet ? 

Kommunikasjon, språk og 

tekst:

1-2 år
Utvikle evne til å kommunisere i lek og samspill 
med andre barn. Vi bruker billedbøker, rim og 
regler, samtale i hverdagssituasjoner, sang, 
eventyr, språk i leken

3-4 år
Ta ordet og lytte til andre i samlinger.
Bevisstgjøring på bruk av språket i 
konfliktsituasjoner og sette ord på følelser. Vi 
bruker billedbøker, rim og regler, samtale i 
hverdagssituasjoner, sang, eventyr, språk i leken

5-6 år 
Trene på å hevde sine meninger, lytte til andres 
fortellinger og vente på tur.  Kunne gjenfortelle 
innholdet i fortellinger Bøker med tekst, eventyr 
med konkreter, rim og regler, samtale, sanger 
med flere vers, regelleker, gåter og vitser, 
utforske skriftspråket. 

Sosial kompetanse: 

1-2 år
Hjelpe barna sette ord på følelser, bli kjent 
med egne følelser. Kunne si nei og verne om 
leken sin på en positiv måte. 

3-4 år
Sette ord på egnene følelser og behov og 
være gode rollemodeller for de mindre barna. 

5-6 år  
Stå imot gruppepress og tørre å si sin mening i 
leken . Være gode rollemodeller for de mindre 
barna. 



Egne notater: 

Viktige datoer:
31.6
2 juni
3 juni
10 juni   

juni 2021

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22 31.6
2.Pinsedag
Barnehagen 
stengt!

1 2
Informasjons-
Møte for nye 
foreldre

3
Overnatting for 
maxibarna i 
barnehagen!

4
Maxibarna hentes 
innen kl 12.00

5 6

23 7 8 9 10 11 12 13

24 14 15 16 17 18
Siste skoledag! 

19 20

25 21

Lederdag

22 23 24

Personalmøte

25 26
Hurra for 
Anisa

27
Hurra for 
Liv SN og Silas

26 28
Hurra for Even 

29 30
Siste dag for
Maxibarna. 



Egne notater: 

Viktige datoer:

Uke 28-31

juli 2021

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 28.6 29.6 30.6
Siste dag for 
maxibarna

1 2

Hurra for Ella KB

3 4

27 5

Hurra for Aksel

6 7 8 9 10 11

28 12
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

13 14 15 16 17

29 19
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

20 21 22 23 24 25

30 26
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

27 28 29 30 31 1.8



Tema: Innhøsting og vennskap 

Ferien er over og det er mye nytt for flere av barna i barnehagen. Mange barn er nye i barnehagen, og mange barn har byttet avdeling.
I denne perioden er fokuset på tilknytning, vennskap, relasjoner, trygghet og nærhet. Alle skal føle seg velkomne og inkludert.

Personalet skal : 

Sosial kompetanse: Tilrettelegge for vennskap og felles lek
Grunnleggende begreper: Vi vil bruke naturen og  barnehagens inne og uteområde til å bli kjent med ulike retninger. Vi kan også bruke dans, kart, kompass og skattekart for å finne 
ut hvilken retning man går. Vi vil synligjøre hvilken funksjons de ulike gjenstander har som : drikke av, snekre med, sitte på, spise med osv. i hverdagsaktiviteter
Kommunikasjon, språk og tekst: Støtte barnas lek med nye bekjentskaper, være tett på og sette ord på alt vi gjør i hverdagen. 

Måneds tekst/ Litteratur: 

Mummitrollets bok om kjærlighet.

Sosialt mål

Jeg opplever god lek, glede og humor.

Månedens grunnleggende begrep : 

Retning – fra venstre mot høyre, nedover, oppover, fra høyre mot venstre, 
i forhold til. 
Funksjon  - beskrive hva noe brukes til. 

Fagområder inne Rammeplanen :

Antall, rom og form,
Kommunikasjon, språk og tekst, 
Kropp, bevegelse, mat og helse
Natur, miljø og teknologi
Etikk, religion og filosofi 
Kunst, kultur og kreativitet

vennskap i lilleborgen
August-september



Egne notater: 

Viktige datoer:

9.8
16.8
17.8   

august 2021

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 2
Hurra for Sondre
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

3 4 5 6 7 8

32 9
Barnehagen
åpner!

10 11 12 13 14 15

33 16

Planleggingsdag
Bhg stengt

17

Planleggingsdag
Bhg stengt

18 19 20 21 22

34 23
Hurra for Saga

24 25 26 27 28
Hurra for Linea

29



Sosial kompetanse: 

1-2 år
Oppleve glede av å være i lek med voksne og 
barn.

3-4 år
Begynnende rollelek og glede av dette.

5-6 år  
Regelleker og glede av dette

Kommunikasjon, språk og tekst:

1-2 år
Bli kjent med bildebøker og pekebøker, rim og 
regler, samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, 
språk i leken

3-4 år
Fortelle enkle fortellinger og hendelser.
Bli kjent med skriftspråket. Billedbøker, rim og 
regler, samtale i hverdagssituasjoner, sang, eventyr, 
språk i leken

5-6 år 
Tall og bokstaver blir en del av det daglige livet i 
barnehagen.  Med dette øker barnas interesse for 
skrift og talespråk
Bøker med tekst, eventyr med konkreter, rim og 
regler, samtale, sanger med flere vers, regelleker, 
gåter og vitser, utforske skriftspråket. 

Grunnleggende begrep: 

1-2 år
Vi benevner det vi har rundt oss og hva slags 
funksjon det har og erfare ulike retninger i 
barnehagens ute og inne område og på tur.  

3-4 år
Barne skal oppleve og erfare de ulike 
funksjonene vi har rundt oss og  få kjennskap 
til flere ulike retninger som finnes. 

5-6 år  
Barna kan selv benevne og snakke om de ulike 
funksjonene vi har rundt oss og  få kjennskap 
til flere ulike retninger som vi har og i forhold 
til hverandre. Hvilken retning er det i forhold til 
noe annet? 

Progresjonsplan
Arbeidsmåter aug-sept



I denne perioden er fokuset på tilknytning, 
vennskap, relasjoner, trygghet og nærhet. Alle
skal føle seg velkomne og inkludert.

I hagen er det mye som skal gjøres etter
sommeren og både barn og voksne er sammen
om gjøremål. På denne måten utvikles og
bygges det gode relasjoner mellom barna og de 
voksne. Det er spennende å se hva som har
vokst fram i grønnsakshagen og hva som vi må
vente med å høste.

Dyra skal også i varetas og stelles med, så det er
mye å gjøre seg kjent med. 

Det viktigste er at de ansatte er tilgjengelige, 
tilstede og har tid til barna. 

Det tre T`er!
En god start på høsten legger hele grunnlaget
for trivsel og trygghet i barnehagehverdagen.

Høst i lilleborgen
August-september



Egne notater: 

Viktige datoer:

Uke 37
28 september

NB!
Foreldremøte 
11 oktober 
Kl 19-21

september 2021

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35 30.8 31.8 1 2 3 4 5

36 6 7 8 9 10 11 12

37 13
Brannvernuke

14
Brannvernuke

15
Brannvernuke
Hurra for Arushan

16
Brannvernuke
Brannøvelse
Hurra for Mathias

17
Brannvernuke
Hurra for Louise 

18 19

38 20
Hurra for 
Mathilda

21 22 23 24 25 26

39 27 28
Høstsuppe og 
foreldrekaffe

29 30 1.10 2.10 3.10



Personalet

Husmus:       401 46 146     
Nøtteliten:   917 68 248

Klatremus:   401 46 135 
og    932 08 678

Skogmus:     401 46 135    

Husmus Nøtteliten

Skogmus Klatremus

Administrasjonen
Faste vikarer

May-Lill Tørnblom
Pedagogisk leder 
og avdelingsleder

Celina Kaland
Barne-og ungdomsarbeider

Pragajini Kokuland
Barnehagelærer

Roumani Khamaeva
Barneveileder

Elisabeth Bråten 
Haugland
Barneveileder

Irene Midtskog Liland
Pedagogisk leder 
Utdannet friluftspedagog

Synnøve Bogen Eriksen
Pedagogisk leder og 
avdelingsleder

Matthias Spreemann
Barneveileder

Tove Brenne Bakke
Barnehagelærer  og 
stedfortreder for styrer

Lars Lothe Holm
Vaktmester

Ellen Narten Nordang
Eier 

Janne Mathiesen
Daglig leder

Thea – Marie Aarseth
Pedagogisk leder

Touba Elyasisarzeli
Barne og ungdomsarbeider

Ellen Narten Nordang
Eier og barneveileder

Anette Persson Emilie  A Ulshagen Christine ZetterquistTonje IngebretsenSumitha Srirangan




