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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 30 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.

Rammeplanen for barnehager
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på 
Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager (R17) i Norge. 
Rammeplanen brukes i det daglige arbeidet i barnehagen, og er også 

utgangspunkt for å vurdere virksomheten vår og om vi når de oppsatte 
målene. Målet med Rammeplanen er å gi en forpliktende ramme for 
planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens virksomhet. 

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.

mailto:post@lilleborgenbarnehage.no
http://www.lilleborgenbarnehage.no/


Psykososialt barnehagemiljø. 
1. januar 2021 kom det endringer barnehagelov, kapittel 8. Den sier at alle barn 
skal ha rett til et godt psykososialt barnehagemiljø og hvor det skal være 
nulltoleranse mot mobbing( Lov 19 juni nr. 91).

Det er viktig for oss at barnets opplevelse er i sentrum. Det er barnet egen 
opplevelse som skal legges til grunn når foreldre eller gir uttrykk for at barn 
ikke har ett trygt og godt barnehagemiljø(Lund og Helgeland 2020).
Vi skal møte og se barn med kunnskap og holdninger om at hvert enkelt barn er 
unikt. 

Relasjonskompetanse

Barn utvikler seg både sosialt og kognitivt når voksne har god 
relasjonskompetanse. Voksne skal kunne se og møte ulike barn og 
barnegrupper med ulike behov. De voksne skal være empatiske, nære, 
bekreftende og delaktig i barns utviklingsprosesser. Relasjoner skapes i samspill 
med andre, barnehagen skal legge til rette for dette gjennom 
barnehagehverdagen.  
Gjennom leken skaper barn relasjoner seg i mellom, men de voksne skal aktivt 
være med inn i leken og legge til rette for lek, dette vil gi ro og plass til alle. 
Barn får styrket sitt selvbilde og opplevelse av mestring ved å ha trygge 
relasjoner rundt seg. Barna skal oppleve mestring med å bidra og hjelpe til med 
alt vi gjør både i grønnsakshagen, fjøset, i leken og ute på tur. Dette bygger 
oppunder vårt psykososiale miljø ved at barna føler at de har en verdifull rolle i 
gruppa. 
.

Robuste barn og Livsmestring

Livsmestring og robusthet handler ikke  om noe som skal presteres. Det handler 
om å bidra til at barna utvikler robusthet og trygghet gjennom å gi barn støtte til 
å takle motgang, og skape trygghet til å tørre å gjøre nye ting. 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.

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.

Det er de voksnes oppgave å gjøre barn i stand til å mestre samspill og lære seg å 
innordne seg i samfunnets fellesskap. Hvordan klare å vente på tur, takle 
motgang og eller urettferdighet ? Alle erfaringer vi får på veien, alle motgangene 
vi møter, gjør oss mer robuste rundt neste sving. Alt i alt er det de 
voksnesoppgave at barn erfarer dette. Derfor må vi voksne også tåle at barn blir 
sinte, frustrerte og fortvilte. Når barn erfarer dette, utvikler barnet livsmestring 
og robusthet. 





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.

Gjennom årsplanen og kalenderen, vil dere se hvordan progresjons-
planen ser ut på de ulike satsningsområdene. Det er viktig at 
barnehagen gjennom temaene, legger til rette for at barna opplever 
progresjon i hverdagen, i leken og på de ulike læringsarenaene. Barna 
skal sitte igjen med en opplevelse av glede, mestring og trivsel. 

Kulturformidling
Som ansatte i barnehagen må vi se på oss selv som kulturformidlere.  
Rammeplanen sier  at barna skal ha mulighet til å erfare ulike former 
for formidlingsmåter. 
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. Vi har flere arenaer for 
dette, men vi bruker også fellessamlinger på huset til å formilde de 
ulike kulturene som speiler seg i samfunnet.  





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, ha 
tid til at barna får være med og støtte hverandre. Det handler om å ta 
vare på, oppleve, lære, leke og skape i alle hverdagens muligheter og 
aktiviteter. Alle  er en del av fellesskapet, og den enkeltes innsats gjør en 
forskjell. Vi ønsker at alle skal få bidra og oppleve meningsfullhet.  Det 
handler også om å få føle at noen er glad for å se akkurat meg, og dette at 
vi kan gi og ta imot omsorg.

Vi jobber etter prinsippet om de tre T’er, som er tid, tilstedeværelse og 
tilgjengelighet. (I 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 for å få 
hjelpe til og føle at de er viktige. Det handler om å inkludere barna og ha 
tålmodighet til å la barna gjøre ting selv. Barna inviteres inn i det som 
uansett skal gjøres av dagligdagse gjøremål og slik skapes hyggelig tid og 
relasjoner mellom voksen og barn.

I Husmannspedagogikken, med fokus på tid, tilgjengelighet og 
tilstedeværelse, skal 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 kompost, grønnsakshage, drivhus og dyr i barnehagen, og barna 
er med på alt det daglige arbeidet som å stelle og mate dyrene, kaste 
søppel, lage mat, rake, plante, vanne og ordne 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 god 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). 

Vi verdsetter en god husmann og bruker dette daglig på avdelingene. 
Hver morgen  trekker vi dagens husmann, som får ekstra ansvar for å 
dele ut vannflasker, hjelpe den voksne i daglige gjøremål, velge sanger 
før måltidene og husmannen har sitt eget dikt som leses opp denne 
dagen. Det er alltid stas å være husmann, det er dagen man får ekstra 
oppgaver og kjenne på sin verdifulle plass i felleskapet. 



Jord til bord 

I Lilleborgen barnehage har vi stort fokus på naturen og hvordan vi 
som mennesker i dag kan leve for å få dekket våre grunnleggende 
behov. Vi ønsker å ta vare på det rundt oss for fremtidige 
generasjoners muligheter. Vi ønsker fokus på det bærekraftige, og vi 
lærer barna om hvor maten vår kommer i fra og hva som kreves for å 
få maten fra jord til bord. 
Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for et 
bærekraftig samfunn, og gjennom dette gi barna en forståelse av at 
dagens handlinger kan få konsekvenser for fremtiden.

Kompost

I barnehagen lager vi vår egen kompost, som vi benytter som gjødsel i 
vår grønnsakshage og drivhus. I tillegg har vi «fjøset» hvor grisene og 
hønene våre bor. Barna er aktivt med på alle prosessene som skjer fra 
bearbeiding av jord og gjødsel, til såing og planting, vanning, stell og 
innhøsting. I bearbeidelsen av jorda om våren finner vi meitemarker 
og annet liv som er viktig for å hjelpe plantene med å drenere jorden 
og spise opp visne blader og plantedeler. Det er spennende og 
lærerikt for barna å følge de små spirene fra frøene i potter i 
vinduskarmen på våren, frem til de fullvoksne plantene som gir oss 
modne tomater, agurker og diverse annet godt utover høsten. 



I fjøset

«Å ha forhold til et dyr som barn, kan være med å utvikle større empati for 
andre mennesker og for andre dyr»(Kunnskapsdepartementet 2006). 
I fjøset vårt bor det per dags dato 2 griser, 6 høner og en hane. Vi er veldig 
glade i dyra våre som går mye fritt rundt på barnehagens område i 
åpningstiden vår. 

De får mye klapp og kos, og er et viktig bidrag til utvikling av empati, 
ansvarlighet og omsorg. Våre kjære griser Nasse og Tulla er minigriser, de er 
dermed små i størrelse og heldigvis mer egnet  til kos enn slakt. 
Dyra har likevel sin nyttige rolle i barnehagen, ikke bare som 
empatiutviklere, men også våre fantastiske komposteringer. 
De får mye av avkappet fra matlagingen. 

Barna liker veldig godt å ta med matrester ut til grisene etter at de har vært 
med å skåret opp råvarer til dagens måltider. Hønene våre får også en del 
matrester i tillegg til kraftfor og skjellsand. Hønsemøkk er veldig nyttig til 
bruk i kompostering til gjødsel i grønnsakshagen. Hver eneste dag går barna 
ut i fjøset med kurv for å samle dagens egg, og vi er selvberget med mer enn 
nok egg til å kunne gi menyen vår et godt utvalg mat med egenproduserte 
egg. 

Barn og dyrestell 

Barna er med på dyrestell helt fra de er små. Det er stas å få være med 
ned i fjøset å hente egg, ta ut møkk, spre ren flis, vaske skåler og fylle 
rent vann. 
Gjennom dyrene lærer barna om omsorg, og livets gang på en naturlig 
og god måte. De lærer at vi må stelle godt med dyrene våre for at de 
skal ha det bra, samtidig er det naturlig at dyrene av og til blir 
syke,skadet eller gamle, og dermed trenger ekstra tilsyn av veterinær 
og/eller avliving. 

Om våren har vi eget kyllingprosjekt, hvor vi følger tett på utviklingen fra 
egg til kylling. Vi temmer kyllingene fra dag 1 og de får navn og mye kos. 
Dette synes barna er veldig spennende tid i fjøset og på denne måten 
får vi en naturlig utvikling av høneflokken vår.



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.

Tverrfaglig samarbeid i kommunen
Formålet med tverrfaglig samarbeid i kommunen er å hjelpe barn og personalet om 
de trenger oppfølging utover det som gis i det allmennpedagogiske i barnehage. Vi 
har PPT, Pedagogisk støtteteam og tverrfaglig innsatsteam.  Kommunen bidrar med 
veiledning, råd og forslag til tiltak, samt en vurdering av om det er behov for bredere 
kartlegging i en av hjelpetjenestene. 

Tverrfaglig innsatsteam er en møtearena med mulighet for stor grad av 
brukermedvirkning og legge til rette for godt og forpliktende samarbeid mellom 
barnehage og hjem. Møtene med tverrfaglig innsatsteam forutsetter samtykke og 
deltakelse av foreldre/foresatte. Et viktig mål er å skape felles innsikt i barnets 
hverdag og utfordringer. 
Tverrfaglig innsatsteam drøfter og behandler saker hvor det er behov for tverrfaglig 
kompetanse. Bekymringen kan være knyttet til barnets psykososiale utvikling, læring, 
utrygge eller endrede oppvekstsvilkår, bekymringsfullt fravær m.m.
PPT og Pedagogisk støtteteam er hovedsakelig for å bistå barnehagen med faglig 
veiledning  og råd. 

Overganger innad i barnehage og 
barnehage-skole

Det at barn får øve seg på å bli selvstendige, føle mestring av å klare selv, er en 
viktig del av utviklingen. Vi øver på dette i alle hverdagssituasjoner, som å 
hente sin egen vannflaske, rydde leker, kle av og på seg selv, henge klærne på 
plassen sin, sette sko på plass og bli selvstendige i do-situasjon når den tid 
kommer. Det å bli selvstendig er en viktig del av å begynne på ny avdeling eller 
skole. Har man gode strategier med å være mest mulig selvstendig, får man 
mer tid til  å leke, lære og skape relasjoner med andre barn. 

Det siste året i barnehagen, går barna i Maxigruppe. Da har vi ekstra fokus på 
å forberede barna til skolestart. Dette kan gjøres like fint ute i skogen på tur, 
som inne i barnehagen. Vi bruker naturen som læringsarena.  Maxibarna får 
mulighet til å delta på skiskole i januar/februar, vi benytter oss av tilbudet 
Asker svømmeklubb har for barnehagebarn, med vanntilvenningskurs.  På 
sommerfesten har maxibarna ansvaret for underholdningen. Når det nærmer 
seg sommerferie har maxibarna en egen avslutning. Da har vi overnatting i 
barnehagen  eller en filmkveld etter stengetid. Det å oppleve en trygg 
overgang fra barnehage og skole er like viktig som dagen man begynte i 
barnehagen. 

I forbindelse med overgangen fra barnehage-skole følger vi planene til Asker 
kommune og de ulike skolene. 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.



Trygg start i Lilleborgen 
Foreldreaktiv tilvenning 
For å skape en trygg tilvenning for barnet er det avgjørende å involvere 
foreldrene. Gjennom en foreldreaktiv tilvenning trygges foreldrene, som også 
har positiv innvirkning på barnets trygghetsfølelse.
I løpet av de første dagene blir barnet kjent med sin tilknytningsperson og 
avdeling med en av foreldrene ved sin side . Barn og foreldre får en myk 
overgang, samtidig som de er tett på foreldrene sine og derfor kan utforske 
omverdenen på en trygg måte

Kun en av foreldrene er tilstede av gangen under tilvenningen. Barnehagen 
oppfordrer de som er to, dersom de har mulighet, til å dele dagene mellom 
seg. På den måten vil begge få en relasjon til personalet og et innblikk i barnets 
nye hverdag.

Vi begynner med ett foreldremøte i april /mai, hvor man blir bedre kjent og får 
en velkomstperm med god informasjon om barnehagen. Videre har vi 
besøksdager i juni, slik at man at barnet blir kjent med både de voksne og 
miljøet i barnehagen. Dere kan scanne Qr- koden, for å lese mer om rutinen for 
tilvenning.  Vi beregner 1 uke på tilvenning på småbarnsavdelingen og på de 
større må foreldrene være tilstede de første dagene, så ser vi ann hvordan 
tilvenningen går. 

Lilleborgen jobber etter trygghetsirkelen som er illustrert på denne siden. 
Forskning viser viktigheten av at barn har et grunnleggende behov for å søke 
trygghet og beskyttelse. Det skjer i relasjonen til omsorgspersonene, og 
tilknytningen som etableres blir helt avgjørende for barnets utvikling. Vi voksne 
skal være den trygge havnen og base for barnet i barnehagen. 



HELE ÅRET I LILLEBORGEN

Årsplan
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på 
Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager (R17) i Norge. 

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 planer etter årets satsningsområde som er relasjons og 
utviklingstøttende barnehage. Dette er illustrert med bilde av siden 
av. All informasjon fra avdelingene går primært via eBarnehage, som 
alle foreldre og ansatte har tilgang til. 

Gjennom året har vi jobbet med rammeplanen syv fagområder som 
er: 
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Kunst, Kultur og kreativitet
• Natur, miljø og teknologi
• Antall, rom og form
• Etikk, religion og filosofi
• Nærmiljø og samfunn

Støtte

Oppmuntring

Omsorg

Ros

Positiv 
oppmuntring

Interesse
Sympati

Leke
sammen

Dialogbasert
lesing



Årets satsningsområde
Relasjon og utviklingsstøttene barnehage. 

Barnehagen vil i år ha kompetanseheving innen relasjon og utviklingsstøttene 
barnehager. Dette vil vi få gjennom programmet som heter «De utrolige årene» 
Vi er med i ett pilotprosjekt, hvor hele personalet skal være med på workshops, 
mellomarbeid og veiledning. Vi skal fylle opp relasjonskontoen mellom barn-
barn og voksen – barn og hvor programmet tar opp tema om hvordan motivere 
barn til god samhandling og hvordan legge til rette for et godt inkluderende 
barnehage miljø. Personalet får oppdatert kunnskap om hvordan positive 
tilbakemeldinger og ros vil bygge opp relasjonskontoen mellom barn-barn og 
voksen barn. Dette satsningsområdene knytter vi opp mot husmanns -
pedagogikken. Vi gir oppmerksomhet på det vi ønsker å oppleve mer av og at 
voksne er gode rollemodeller. Dette kaller DUÅ for rollemodellprinsippet og 
oppmerksomhetsprinsippet. 

Alle som jobber i barnehagen skal legge stor vekt på å skape nære relasjoner til 
alle barn. Varme, oppmerksomme og anerkjennende voksne har en sentral rolle 
i barns sosiale læring og et godt psykososialt miljø. 
Så hvordan kan vi for eksempel bruke husmannspedagogikken vår og vår 
friluftslivprofil sammen med relasjonsarbeid ?  
Når vi sanker grønnsaker, hjelper dyra eller er med på dugnad i barnehagen, vil 
barna erfare hvordan vi  samarbeider, venter på tur, vi kan undre oss sammen. 
Her kan løfte barna med positive tilbakemeldinger og samhandling. Vi jobber 
med relasjonskompetansen og barna skal få oppleve hvor viktig del av 
felleskapet de er. Vi har ett fantastisk nærmiljø og alt legger til rette for mange 
positive turopplevelser. Hvordan tar jeg vare på meg selv i naturen og hva 
trenger vi for at opplevelser ute skal være positive? . 

Vi skal fylle sparegrisen med erfaringer som gir mestring, selvtillit og evne til 
selvhevdelse. Det er viktige faktorer for å oppleve livsmestring og bli robuste 
til å møte verden som venter der ute. 
Skal vi få til dette, er det sentralt at de voksne lager gode og forutsigbare 
dager. Vi skal ha gode overganger ved å senke ned å tempo og la barna få 
medvirke og mestre hverdagen. Dagene blir til etter barns tempo og initiativ, 
og vi kan endre planer, om vi ser at dette er til det beste for barna. Derfor 
skriver i ettertid om hva vi har gjort, enn hva vi skal gjøre. 

Vi har i tillegg til satsningsområdet, så følger årstiden vi befinner oss i og har 
månedens litteratur. Gjennom dette lager vi det pedagogisk innholdet, som 
igjen kobles igjen opp mot husmannspedagogikken og vår friluftslivprofil. Vi 
bruker hverdagsaktiviteter og turer som gir barna erfaringer i den daglige 
samhandlingen med barn. 

For hvert fagområde i rammeplanen det  laget en progresjonsplan for hva 
barna skal erfare gjennom året. 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 barnehagedager. Å være i barnehagen skal bety å styrke 
opplevelse av seg selv i ett felleskap med andre. 



JUL I LILLEBORGEN
NOVEMBER- DESEMBER  

Husmannsoppgaver : 
• Lage juleforberedelse og juleoverraskelse
• Bake(pepperkaker,serinakaker osv)  
• Vi vasker hender før matlaging og blir kjent med ulike 

smaker 
• Strø sand når det er glatt
• Måke snø og lage snøborg ( vi håper på snø)
• Dyrestell, nå er dyrene mer inne, vi ordner med ekstra 

halm og varmelamper for at de skal ha det bra.

Fagområder innen rammeplanen: 
• Antall, rom og form
• Kunst, kultur og kreativitet
• Kropp,helse og beveglese
• Etikk, Religion og filisofi
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Nærmiljø og samfunn 

TEMA: PROAKTIVE STRATEGIER OG RELASJONSBYGGING
Vi er opptatt av å skape en rolig og fin adventstiden, og begynner derfor så smått i 
november. Barna skal få oppleve proaktive arbeidsmåter og overgangssituasjoner,, slik at 
hverdagen for barna blir forutsigbare og trygg. Vi fortsetter å bygge gode relasjoner og 
samhold gjennom leken og husmansoppgaver

MÅNEDENS LITTERATUR I DESEMBER 
24 dager til Jul  og historier om fjøsnisser 
Vi synger julesanger og forbereder oss til Julegrantenning

SOSIALT MÅL:
Oppleve proaktive dager som skaper tilhørighet og felleskap

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP :
Farge – ulike farger og primærfarger og Form 
Husmus og Nøtteliten: Trekant, firkant og rundform
Skogmus og Klatremus :rettlinjet, rund, buet, firkantet, trekant. 



NOVEMBER 2022

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44 31.10 1. 2. 3. 4. 5. 6.

45 7. 8. 9. 10.

Hurra for Eira 

11. 12. 13.

46 14. 15. 16. 17.

DUÅ workshop for 
personalet

18. 19. 20.

47 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Første søndag 
i advent 

48 28
Adventsamling

29. 30. 1.12
Julegrantenning

2.12 3.1 4.12

Andre søndag i 
advent 

Egne notater: 

Viktige datoer:

1.12 : 
Julegrantenning for 
foreldre og barn. 



DESEMBER 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

49 5.
Adventsamling

6. 7. 8. 9. 10. 11.

50 12.
Adventsamling 

13.
Luciadagen, vi baker 
lussekatter 

14. 15. 16. 17. 18

Hurra for Ava

51 19.
Adventsamling

20. 21. 22. 23
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

24.
Julaften
Barnehagen stengt

25.
1.juledag
Barnehagen stengt

52 26.
2.juledag
Barnehagen stengt

27.

Barnehagen stengt

28.

Barnehagen stengt

29.

Barnehagen stengt

30.

Barnehagen stengt

31.1

Nyttårsaften

1.1

1.nyttårsdag

Egne notater: 

Viktige datoer:

21.12: 
Nissefest for barna



VINTER I LILLEBORGEN
JANUAR-FEBRUAR 

TEMA: POSITIV OPPMERKSOMHET, COACHING OG PROBLEMLØSNING
Vi skal gjøre gode valg i hverdagen og være gode rollemodeller for barna. De voksne skal gå ved 
siden av barna og gi positiv oppmerksomhet på det vi ønsker mer av.  Vi ser etter lysglimt og 
fremsnakker hverandre. Vi bruker språk og begreper for å fremme sosiale ferdigheter og 
emosjonsregulering blant barna. Vi har behov for et sosialt felleskap, det er et  grunnleggende 
behov for at barna skal oppleve trygghet og trivsel. Vi skal gjøre dette gjennom lek, språk og 
andre vinteraktiviteter. 

MÅNEDENS LITTERATUR:
Bøker om handler om vinter, at vi er ulike, har ulike kulturer og familieformer. 
Historiene om Forut 

SOSIALT MÅL:
Barna skal få positiv oppmerksomhet og oppmuntring gjennom å fremsnakke positive 
handlinger. 

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP –
Husmus og Nøtteliten: Trekant, firkant og rundform
Skogmus og Klatremus :rettlinjet, rund, oval, buet, firkantet, trekant. 

Husmannsoppgaver :
• Ta ut av oppvaskmaskinen og være med på matlaging
• Vi kildesorterer 
• Mate småfugler – se etter dyrespor 
• Vi har formingsaktiviteter og skaper noe eget til Forut
• Holde fjøset rent og ryddig for å forebygge at mus flytter 

inn.
• Strø og måke snø der det trengs
• Vi bruker kroppen ute i all slags vær
• Kjenner på mestring av å bli mer selvstendig 
• Vi lager isskulpturer og snømenn 
• Vi lager fastelavensris

Fagområder innen rammeplanen: 
• Antall, rom og form
• Kunst, kultur og kreativitet
• Kropp,helse og beveglese
• Natur, miljø og teknologi
• Nærmiljø og samfunn
• Kommunikasjon, språk og tekst 
• Etikk, religion og filosofi



JANUAR 2023

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 2.
Barnehagen stengt 
planleggingsdag
DUÅ  - workshop for 
personalet. 

3.

Hurra for Elias

4.

Hurra for Haakon

5. 6. 7.

Hurra for Helena 

8.

2 9.

Personalmøte

10. 11. 12. 13. 14. 15.

3 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4 23. 24. 25. 26. 27.
Vinteraktivitetsdag

28. 29.

30.1 0g 31.1 er 
på neste 
kalender. 

Egne notater: 

Viktige datoer:

27 januar: 
Vinteraktivitetsdag for 
barna. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 30.1

Samisk og 
mangfold uker

Hurra for Arian 

31.1

Samisk og mangfold
uker

1.

Samisk og mangfold
uker

2.

Samisk og mangfold
uker

3.

Samisk og mangfold
uker

4. 5.

6 6. 
Vi markerer
samenes 
nasjonaldag og 
har fellessamling 
på tribunen

7.

Samisk og mangfold
uker

8.

Samisk og mangfold
uker

9.

Samisk og mangfold
uker

10

Samisk og mangfold
uker

11. 12.

Hurra for Maika

7 13. 14.

Hurra for Andreas

15. 16.

DUÅ workshop for 
personalet

17.
Vi baker 
fastelavensboller

18. 19.
Fastelaven

8 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
27.2 og 28.2 
kommer på 
nestekalender 

Egne notater: 

Viktige datoer:

Uke 5 og 6:
Vi har fokus på ulike 
kulturer og vår egen 
samisk kultur 

Dato for foreldremøte 
kommer på mail i 
januar

FEBRUAR 2023



PÅSKE I LILLEBORGEN
MARS-APRIL

TEMA: PÅSKE I LILLEBORGEN OG MANGFOLD
Det er snart påske og barna skal bli kjent med påsketradisjonene som vi har i Norge og 
mangfoldet i samfunnet. Påsken har en viktig plass i norsk kultur. Egg, påskekyllinger og 
påskeharen er allmenne symboler for det nye livet som gror frem om våren. Vi skal også bli 
kjent med hva som viktig i andre kulturer og familier gjennom Forut og barnekonvensjonen.  

MÅNEDENS LITTERATUR: 
Historier om påske og påskeharen
Forut og barnekonvensjonen 

SOSIALT MÅL: 
Barna skal  få kjennskap til at alle mennesker er like mye verdt selv om de ser forskjellige ut og 
mener forskjellige ting

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP : 
Stilling  - vannrett, loddrett, skrå. 

Husmannsoppgaver: 
• Ser om det kommer blomsterløk
• Raker bort grus og sand
• Koster plattingene våre
• Så karse og forkultiverer tomater og agurkplanter
• Dyrestell, nå vil hønene bli med ut å grave etter 

meitemark.
• Grisene må ha dyrlegebesøk for å få sin årlige 

vaksine før de begynner graving i jorda.
• Våronna begynner snart 

Fagområder innen rammeplanen: 
• Antall, rom og form
• Kreativitet, kunst og kultur
• Kropp, helse og bevegelse
• Etikk, Religion og filosofi
• Natur, miljø og teknologi 
• Kommunikasjon, språk og tekst



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9 27.2

Hurra for 
Madeleine og 
Bjørg Lovise

28.2 1.

Hurra for Oliver

2. 3 4 5

10 6.

Hurra for Ida

7. 8. 9. 

Forut og 
foreldrekaffe

10. 11 12

11 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

12 20.

Hurra for Emil

21.

DUÅ workshop for 
personalet

22. 23 24

Gul Fest og 
fellessamling

25

Hurra for Eivind

26

13 27 28 29 30 31. 1.4 2.4
Palmesøndag

MARS 2023

Egne notater: 

Viktige datoer:

9 mars: Foreldrekaffe
24 mars : Gul fest for 
barna 



APRIL 2023

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

14 3.

Barnehagen stengt 

4.

Barnehagen stengt 

5.

Barnehagen stengt 

6.
Skjærtorsdag
Barnehagen stengt 

7.
Langfredag
Barnehagen stengt 

8.
Påskeaften

9
1.Påskedag

Hurra for 
Amelia

15 10.
2. Påskedag 
Barnehagen stengt 

11.
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

12.

Hurra for Oda

13. 14. 15. 16.

16 17.

Personalmøte

18. 19. 20. 21.
Offisiell åpning av 
våronna

Fellessamling

22. 23.

17 24.
Våronna

25.
Våronna

26.
Våronna

27.
Våronna

28. 29. 30.

Egne notater: 

Viktige datoer:

Våronna:
Vi rydder i 
grønnsaksaken og 
gjør den klar for såing 
. 





VÅR I LILLEBORGEN
APRIL-MAI 

TEMA: SELVREGULERING OG SAMARBEID
Det er de voksnes oppgave å gjøre barn i stand til å mestre samspill og lære seg å 
innordne seg i samfunnets fellesskap. Vi skal oppmuntre barn til å bestemmes seg for 
det man vil på en positiv måte.  Hvordan klare å vente på tur, takle motgang og eller 
urettferdighet ? Det er når vi får til noe sammen med andre, at vi opplever samarbeid. 
Alle erfaringer vi får på veien, alle motgangene vi møter, gjør oss mer robuste rundt 
neste sving. Når barn erfarer dette, utvikler barnet livsmestring og robusthet. 

MÅNEDENS EVENTYR: 
Bøker om samarbeid og vennskap
Vi blir kjent med sanger og historier om 17 mai 

SOSIALT MÅL: 
Vi får til og skaper noe sammen og får erfaring i å samarbeide om noe. 

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP : 
Plass – på, under, over, først, etter, sist, foran, mellom, i forhold til
Lyd og Språklyder  - hvilke lyder gir bokstavene og hva er lyder 

Husmannsoppgaver :
• Vi  planter blomster ute, sår i drivhuset og 

grønnsakshagen
• Våronna
• Rydder etter vinteren
• Vi setter ut insekthotell 
• Gjør det pent til 17 mai 
• Dyrestell, vi samler egg til klekking. 
• Vi setter poteter
• Vi blir kjent med begrepet lyd gjennom å eksperimenter 

og utforske

Fagområder innen rammeplanen: 
• Antall, rom og form
• Kreativitet, kunst og kultur
• Kropp, helse og bevegelse
• Etikk, Religion og filosofi
• Nærmiljø og samfunn 
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Natur, miljø og teknologi



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18 1.5

Arbeiderens dag
Barnehagen 
stengt 

2. 3. 4.

Personalmøte

5. 6. 7.

19 8. 9. 10.
Dugnad med 
foreldrene kl 17-
20 

11. 12.

Hurra for Thale

13. 14.

Hurra for Ditte

20 15. 16.
Vi har vår egen 
markering av 
nasjonaldagen for 
barna. 

17
Norges 
nasjonaldag!
Barnehagen stengt
.

18.

Kr. Himmelfartsdag

19.

Planleggingsdag-
barnehagen stengt 

20.

Hurra for Edvin

21.

21 22.

Hurra for Edvard

23. 24. 25

Hurra for Jonathan 

26 27

Pinseaften

28.

1. pinsedag

22 29.

2. Pinsedag
Barnehagen 
stengt 

30. 31. 
Foreldremøte for
nye foreldre

1.6 2.6 3.6 4.6 

MAI 2023
Egne notater: 

Viktige datoer:

10 mai : Dugnad
16 mai: Vi markerer 
17 mai for barna i 
barnehagen 
23 mai: Foreldremøte 
for nye foreldre i 
barnehagen



SOMMER I LILLEBORGEN
JUNI-JULI

TEMA: LITEN BLIR STOR
Liten blir stor ! Vi skal støtte barn i ulike sider i samspill, felleskap og vennskap, og vi skal 
fremme psykisk og fysisk helse ( R17) Det er derfor viktig at vi legger til rette for at overganger 
innad i barnehagen og til skolen, blir ivaretatt på en trygg og god måte. Vi har besøksdager i 
barnehagen for nye barn. Vi skal  ha sommerfest med underholdning av de største barna, dette er en del 
av å bli stor i Lilleborgen. Vi hjelper hverandre med forberedelser til å nye overganger i livet. 

MÅNEDENS LITTERATUR :
Bøker som handler om overgang til noe nytt
Det er sommer og noen skal snart begynne på skolen og sommer . 

SOSIALT MÅL
Vi får til og skaper noe sammen og får erfaring i å samarbeide om noe. 

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP : 
Størrelse – stor, liten  og større /mindre ifht bredde og lengde 
Antall: Stort/ lite antall i forhold til antall, som 1,2,3 

Husmannsoppgaver :
• Blomster og grønnsaker vannes
• Vi er i drivhuset, luker og steller i de ulike bedene vi har. 
• Vi tar vare på plassen vår og vi holder det pent rundt 

oss. 
• Dyrestell, forhåpentligvis klekkes det kyllinger i fjøset, vi 

temmer og finner navn til disse.
• Vi blir kjent med den nye avdelingen og nye barn skal bli 

kjent med oss
• Vi har besøksdager av nye barn 
• Vi øver oss til sommerfest 
• Vi bruker naturen og det rundt oss for å bli kjent med 

ulike størrelser 

Fagområder innen rammeplanen: 
• Antall, rom og form
• Kreativitet, kunst og kultur
• Kropp, helse og bevegelse
• Nærmiljø og samfunn 
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Natur, miljø og teknologi



JUNI 2023

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

23 5.

Personalmøte

6. 7. 8

Hurra for Emma

9. 10. 11.

24 12. 13. 14. 15.
Overnatting i 
barnehagen for 
Maxibarna

16.
Maxibarna hentes 
innen kl 12

17. 18.

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

26 26.
Lederdag for 
pedagogene

27.
Hurra for Silas

28.
Hurra for Markus R

29. 30.
Maxibarnas siste 
dag.

1.7 2.7
Hurra for Ella 

Egne notater: 

Viktige datoer:

8-9.6 : Overnatting 
for maxibarna

20 juni: Sommerfest i 
barnehagen for 
foreldre og barn. 



JULI 2022

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

27 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

28 10
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

11. 12. 13. 14. 15. 16.

29 17.
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

18. 19. 20.

Hurra for 
Matteo

21. 22. 23.

30 24.
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Egne notater: 

Viktige datoer:

Barnehagen stengt 
uke 28-31 



EN GOD START I LILLEBORGEN
AUGUST - SEPTEMBER

TEMA: EN GOD START OG RELASJONSBYGGING

I denne perioden er  fokuset på tilknytning, vennskap, relasjoner, trygghet og nærhet. Vi ønsker nye 
familier velkommen til Lilleborgen, men barna skal også bli kjent hvem er jeg  og min egen familie. 
På den måten blir vi bedre kjent med hverandre og alle skal føle seg velkommen og inkludert hos 
oss. Relasjoner bygges gjennom lek, samhold og at vi blir kjent med hverandre. 

Etter ferien, er det spennende å se hva som har vokst fram i grønnsakshagen og hva som vi må
vente med å høste. I hagen er det mye som må gjøres etter sommeren. Dyra og planter skal i varetas
og stelles med. 

Det viktigste er at de ansatte er tilgjengelige, tilstede og har tid til barna. Dette er de tre T`er!

En god start på høsten legger hele grunnlaget for trivsel og trygghet i barnehagehverdagen.

MÅNEDENS LITTERATUR: 
Bøker om å starte i barnehagen og kjenne seg trygg
Brannvern og Bjørnis

SOSIALT MÅL: 
Oppleve trygghet og tilknytning

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP : 
Mønster 

: 

Husmannsoppgaver : 
• Vanne grønnsaker og blomster
• Være med å høste inn det vi har dyrket av 

grønnsaker
• Rake løv 
• Være med på å lage mat
• Vi lager malingstrykk av ulike grønnsaker, så vi kan se 

ulike mønstre i malingstrykket. 
• Dyrestell, hanekyllinger må skilles ut fra 

hønseflokken vår.
• Ser etter ulike mønster i naturen 
• Vi lager mønster av naturmateriale 
• Foreldre og barn skal bli kjent med ny avdeling og 

rutiner

Fagområder innen rammeplanen: 
• Antall, rom og form
• Kropp, helse og bevegelse
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Natur, miljø og Samfunn
• Natur, miljø og teknologi



AUGUST 2022
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 31.7
Barnehagen
feriestengt uke 
28-31

1. 2.
Hurra for Sondre

3. 4. 5. 6.

32 7.
Barnehagen
åpner!

8. 9. 10. 11. 12.

Hurra for Liam

13

33 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Hurra for 
Yagmur

34 21.

Personalmøte

22. 23. 24. 25. 26. 27. 

35 28. 29. 30. 31. 1.9 2.9 3.9

Egne notater: 

Viktige datoer:

7.8: 
Vi åpner etter 
sommerstengt. 



SEPTEMBER 2023
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

36 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

37 11.

Planleggingsdag 
Barnehagen 
stengt 

12.

Høstonna

13.

Høstonna

14.

Høstsuppe og 
foreldrekaffe

15.

Høstonna og 
fellessamling

16.

Hurra for
Mathias

17.

38 18.
Brannvernuke

Hurra for Embla

19.
Brannvernuke

Hurra for Matilda 

20.
Brannvernuke

21.
Brannvernuke

Høstjevndøgn

22.
Brannvernuke

23. 24.

39 25.

Brannvernuke

26.

Brannvernuke

27.

Brannvernuke

28.

Brannvernuke

29.

Brannvernuke

30. 1.10

Egne notater: 

Viktige datoer:
Høstonna :
Vi sanker inn til 
høstsuppe. 

Uke 38 og 39 –
brannvernuke

Foreldremøte blir i 
oktober. Dato 
kommer på mail i 
september. 



HØST I LILLEBORGEN
SEPTEMBER - OKTOBER

TEMA: RELASJONSBYGGING
Barn skal oppleve å bli hørt og lyttet til. Vi skal bygge relasjoner gjennom lek, 
bekreftelse og samhold. Barna skal bli kjent med seg selv og de ulike følelsene 
man kan oppleve. Vi er alle er unike og ulike på hver vår måte og hva er det 
fine med å være ulike hverandre. Hvordan kan leken være med på å skape 
gode relasjoner mellom voksen –barn og barn – barn ? 

MÅNEDENS LITTERATUR TEMA: 
Bøker om følelser 

SOSIALT MÅL: 
Skape og opprettholde gode sosiale relasjoner

MÅNEDENS GRUNNLEGGENDE BEGREP : 
Farge – ulike farger og primærfarger

Husmannsoppgaver :
• Være med å høste inn det vi har dyrket av grønnsaker
• Vi vasker hender før matlaging og blir kjent med ulike 

smaker 
• Rake løv og ha dugnad i barnehagen
• Høstonna 
• Jobbe med kompost
• Være med på å lage mat
• Dyrestell, plukke rognebær for ekstra kos til dyrene

Fagområder innenfor rammeplanen 

• Antall, rom og form
• Kunst, kultur og kreativitet
• Kropp,helse og beveglese
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Natur, miljø og teknologi
• Nærmiljø og Samfunn 



OKTOBER 2023
Uke mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

39 1.10

40 2 3 4

Hurra for Sokrates

5 6 7 8

41 9 10.

Personalmøte

11 12. 13.

Hurra for Markus HH

14 15

42 16.

Dugnadsuke

17.

Dugnadsuke

18

Dugnadsuke

19

Dugnadsuke

20.

Dugnadsuke

21. 22.

43 23

Dugnadsuke

24.

Dugnadsuke

25

Dugnadsuke

26.
Vi avslutter 
dugnaden med en 
Fellessamling

27 28.

Hurra for 
Alima

29. 

Egne notater: 

Viktige datoer:

Dugnadsuke: vi har 
fokus på å gjøre 
uteområde 
vinterklart. Vi har en 
fellesuke med 
dugnadsånd sammen 
med barna. 





KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE: 

1-2 ÅR
Få erfaring med å vaske hendene før 
maten. Øve på forskjellig underlag. Bli 
kjent med ulike smaker

3-4 ÅR
Oppleve glede ved å bruke kroppen i all 
slags vær
Vi har fokus på mangfoldige 
smaksopplevelser i tråd med 
husmannspedagogikken  

5-6 ÅR 
Kjenne på mestring ved å være mer 
selvstendig 
Delta i forberedelser til måltidet
Ha kjennskap til egen kropp og egne 
grenser 

.  

SOSIAL KOMPETANSE : 

1-2 ÅR
Skape gode relasjoner og lære å ta kontakt 
med andre barn på en god måte 

3-4 ÅR

sette ord på egne og andres følelser-
Lære seg å samarbeide og dele. 
Ta kontakt med andre barn på en god måte

5-6 ÅR 

Tiltak: forstå egne og andres følelser, og 
kjenne mestring i relasjoner barn-barn og 
barn-voksen. 

PROGRESJONSPLAN

RELASJONSKOMPETANSE: 

1-2 ÅR
Føle seg trygg med barn og voksne

3-4 ÅR

Oppleve tilhørighet i fellesskapet. 
Lære seg til å ytre sine behov på en 
adekvat måte. 

5-6 ÅR 

Bidra til å inkludere andre i fellesskapet
Invitere andre inn i lek. Tørre å ytre seg til 
voksen i barnehagen 

.  



PROGRESJONSPLAN

KOMMUNIKASJON,SPRÅK OG 
TEKST : 

1-2 ÅR
Få kjennskap til sang- og bevegelsesleker. 
Rim og regler. Bli kjent med billedbøker. 
Sette ord på det vi gjør.

3-4 ÅR
Bruke språket aktivt i hverdagssituasjoner, 
og som verktøy for å styrke relasjoner. 

5-6 ÅR 
Bruke språket aktivt i 
hverdagssituasjoner, og som verktøy for å 
styrke relasjoner. 

.  

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: 

1-2 ÅR
få erfaring med fargeblyanter, maling og 
ulike materlialer. Introdusere 
rytmeinstrument. Bevege seg til musik.

3-4 ÅR
Oppleve ulike materialer i 
formingsaktivteter knyttet til de ulike 
årstidene og høytidsmarkeringer

5-6 ÅR 
Øve på dramatisering med replikker, og å 
opptre foran andre. 
Få erfaring med mer avanserte 
maleteknikker og arkitektur 

.  

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI : 

1-2 ÅR
oppleve ulike værtyper få erfaring med 
vann forskjellige former. Bli kjent med 
naturen i og utenfor barnehagen. 

3-4 ÅR
Barna er aktivt med på alle prosessene 
som skjer fra bearbeiding av jord og 
gjødsel, til såing og planting, vanning, 
stell og innhøsting. 
Få erfaring med kildesortering

5-6 ÅR 
Kunnskap om hvordan mennesket og 
naturen er avhengig av hverandre
Utforske og eksperimentere med 
teknologi og naturfenomener

.  



NÆRMILJØ OG SAMFUNN : 

. 1-2 ÅR
Øve på navn på barn og voksne. Tur i 
nærmiljø

3-4 ÅR
Få kjennskap til de ulike turstedene i 
nærmiljøet. 
Barna skal erfare at de har medvirkning og er 
en del av et demokratisk samfunn

5-6 ÅR 
Dra på lengre turer med kollektivtransport og 
få erfaring og kjennskap til trafikken
Barna skal erfare at de har medvirkning og er 
en del av et demokratisk samfunn
Få kjennskap til FNs barnekonvensjon 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI : 

1-2 ÅR
få kjennskap til jul og påske. Øve på å 
være gode mot hverandre

3-4 ÅR
Øve på å være greie og hyggelige mot 
andre, og trøste andre som er lei seg
Vi gir kjennskap til ulike høytider og 
tradisjoner representert i samfunnet

5-6 ÅR 
Bli kjent med ulike religioner og livssyn 
som er representert i barnehagen
Få kjennskap til samisk kultur og levesett. 
Vi skal undre oss sammen med barna om 
hvorfor vi trenger mangfold. 

PROGRESJONSPLAN

ANTALL, ROM OG FORM : 

1-2 ÅR
Høre enkle rim og regler med telling. Få 
kjennskap til plassering. 

3-4 ÅR
Få erfaring med sortering, antall, 
plassering og sammenligning

5-6 ÅR 
Få erfaring med  tallord, antall, par og 
mengder. 
Få kjennskap til formene sirkel, trekant, 
firkant, løkke og oval
Lære å orientere seg i enkle kart

.  



Personalet

Mobilnummer til avdelingene:  
Husmus:     
401 46 146     

Nøtteliten: 
917 68 248

Klatremus:  
401 46 136 
Skogmus: 
932 08 678 
401 46 135

Nøtteliten Husmus

Pragajini Kokuland
Barnehagelærer

Roumani Khamaeva
Barne – og ungdomsarbeider

Klatremus

Tove Brenne Bakke
Pedagogisk leder  og stedfortreder 
for styrer

Synnøve Bogen Eriksen
Pedagogisk leder 

Celina Kaland
Barne-og ungdomsarbeider
Dyreansvarlig

Ringevikarer

Skogmus

Vaktmester

Daglig leder

Amalie Fjellsøy 
Pedagogisk leder 

Sumitha Srirangan
Barneveileder 

Thea – Marie Aarseth
Pedagogisk leder og dyreansvarlig

Tonje Ingebretsen
Barneveileder
I barselpermisjon til april 2023

Lars Lothe Holm
Vaktmester og tusenkunster

Touba Elyasisarzeli
Barne og ungdomsarbeider

Elisabeth Steiro 
Pedagogisk leder Julia A Woljik

Lærling

Irene Midtskog Liland
Master i pedagogikk og 
Utdannet friluftspedagog

Priyanka Samanta
Anna Småhaug

Janne C Mathiesen
Nasjonal styrerutdannet
Daglig leder

Tsgerda Mehari Abay
Barne og ungdomsarbeider


