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Lov om barnehage

Barnehageloven regulerer barnehagene i 

Norge; 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 fikk et nytt kapittel om 

psykososialt barnehagemiljø (kap. 8) 

gjeldende fra 1 januar 2021. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-

06-17-64

Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens 

egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en 

god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er 

fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv 

deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et 

godt liv.

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

Kommuneplanens samfunnsdel

Barnehagene i Sør-Odal skal bidra til at barna 

utvikler et godt selvbilde, sosial kompetanse og 

faglige forutsetninger for skole og utdanning.

https://www.sor-odal.kommune.no

Årsplan for Tronbøl barnehage, 

med progresjonsplan

Årsplanen er et dokument med informasjon 

til både foreldre, tilsynsmyndighet og andre 

samarbeidspartnere. Den inneholder en 

presentasjon av barnehagen, og gir dere 

informasjon om vårt pedagogiske arbeid, 

samt info om vårt barnehagetilbud. Den er 

også et viktig arbeidsverktøy for personalet. 

Periodeplaner og månedsbrev utarbeides 

ut ifra våre styringsdokumenter.

Våre styringsdokumenter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.sor-odal.kommune.no/


Velkommen til oss:

I år har vi til sammen 43 barn fordelt på 3 avdelinger. 

Vårt hovedfokus er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor, og at de opplever tilhørighet i barnehagens fellesskap.

Dere foreldre er vår viktigste samarbeidspartner, og en god dialog mellom barnehage og foreldre/foresatte vektlegges. 

Derfor er det daglige samarbeidet som har barnets beste som mål, og kommunikasjonen med dere viktig, og det bygger 

på gjensidighet, åpenhet og tillit.

Ved hjelp av ulike møtearenaer ønsker vi at dere skal få god innsikt i barnehagens pedagogiske aktiviteter, slik at dere 

kan komme med innspill, medvirke og bidra til barnets beste.

I tillegg til de daglige møtene ved levering og henting, ønsker vi at dere bruker Visma barnehageappen som 

kommunikasjonsmiddel for å gi beskjeder, melde fravær o.l. Vi anbefaler at alle laster ned appen. Bildene og 

dagsrapportene som barnehagen deler med dere foreldre her, er en fin kilde til samtaler med barna om hvordan 

barnehagedagen har vært. 

Visma Min Barnehage foresatt app.

Dette er en tjeneste hvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage, 

samt enkelt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

Du kan:

•Motta og sende meldinger med barnehagen

•Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen

•Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av 

tekst og bildedeling

•Gi eller avslå samtykker

For foresatte og barnehagen kan det haste å fortelle hverandre noe, da er appen en 

perfekt kommunikasjonsplattform. Ditt barn kan ha blitt sykt og må hjem, eller kanskje du 

må fortelle barnehagen at barnet blir forsinket. Med appens innebygde meldingsfunksjon 

blir det raskere, lettere og sikrere å si ifra om spontane endringer.



Praktisk info

Åpningstid:

Barnehagen åpner 06.45 og stenger 17.00. 

Si ifra til en ansatt når du leverer/ henter barnet. Er det andre som skal hente barnet, gi beskjed til barnehagen.

Måltider:

Barnehagen serverer 3 måltider per dag: Frokost, formiddagsmat og ettermiddagsmat. Måltidene består som oftest av 

brød/knekkebrød/pålegg og frukt/grønnsaker. Når vi er ute på tur har vi muligheter til å lage mat på bål/stormkjøkken eller i grillhytta. På 

spesielle anledninger som for eksempel nissefest, luciadagen, aktivitetsdager, temafest,16. mai og sommeravslutning- kan vi kose oss litt 

ekstra med litt annen mat enn det vi spiser/drikker til daglig. 

Generell informasjon:

Klær/ utstyr: I barnehagen leker barnet ute uansett vær. Hensiktsmessige klær gir barnet en god uteopplevelse.. Merk barnas utstyr med 

navn. Ta med alt av barnas klær og utstyr hjem til hver helg, ski og sykler bør tas med hjem daglig, da vi ikke har plass til å ta det inn over 

natten.

Vogner til soving: Vi har et vognskur hvor vognene kan oppbevares. Se til at alt utstyr er på plass til enhver tid; vi tenker da insektsnett, 

regntrekk, teppe/vognpose og sele, samt luft i dekkene.

Bursdagsfeiring: 

• Vi viser barnet ekstra oppmerksomhet denne dagen. Det blir hengt opp flagg, vi synger bursdagssang, barnet får bursdagskrone og 

barnehagen serverer frukt.

• Vi ber om at evt. bursdagsinvitasjoner legges på hyllene, og at man inviterer enten hele avdelingen/gruppa/årskullet, eller bare

jentene/guttene. Inviter slik at det er logisk for barna å forstå.

Sykdom:

Når barnet er sykt, se i brosjyre «kan jeg gå i barnehagen i dag?»  som ligger under fellesinfo på kommunens hjemmeside. Legg inn fravær i 

Visma appen.



Avdelinger:

ØSTSIA:

Barn 1 – 2 år.

Pedagogisk leder: Aino Haursett

Fagarbeider Elisabeth Østby

Fagarbeider Gunhild Granli

Assistent Titti Andersen (1 dag i uka)

VESTKROKEN:

Barn 2 – 4 år.

Pedagogisk leder Kristine Johanna Hjelle

Fagarbeider Grethe R. Nilsen

Fagarbeider Tove Østerud

Lærling: Max Engebråten

NORDSTUN

Barn 4 – 6 år.

Pedagogisk leder Hilde Kværner

Pedagogisk leder Anita Arnesen (fra 19.9.)

Fagarbeider Guro H. Aas

Assistent Titti Andersen

Assistent Katarzyna Maciczak

Pedagogisk leder Rebekka Jørgensen har 

svangerskapsperm.

I tillegg har vi våre gode ringevikarer, samt studenter 

og skoleelever/praksiselever.

Kontaktopplysninger tlf./e-post

Hovednummer 62967530

Styrer/Wenche 48998080

Østsia 48951248

Vestkroken 47978378

Nordstun 48883416/48991152

E-post:

wenche.bunes@edu.sor-odal.kommune.no

aino.haursett@edu.sor-odal.kommune.no

hilde.nybo.kvaerner@edu.sor-odal.kommune.no

rebekka.jorgensen@edu.sor-odal.kommune.no

kristine.johanne.hjelle@edu.sor-odal.kommune.no

anita.hansen.arnesen@edu.sor-odal.kommune.no

mailto:wenche.bunes@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:aino.haursett@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:hilde.nybo.kvaerner@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:rebekka.jorgensen@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:kristine.johanne.hjelle@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Anita.hansen.arnesen@edu.sor-odal.kommune.no


Musikkbarnehage:

På tirsdager kl. 10.15 – 11.00 kommer Hilde Aanerud fra kulturskolen til oss, og 

har musikkskole med 2018 barna. Musikkskolen følger skoleruta. 

Foreldresamarbeid:

Det er viktig at barnehagen ved behov får tak i dere foreldre/foresatte. Sørg for 

at barnehagen har riktig kontaktinformasjon.

Samarbeidsformer: 

• SU (samarbeidsutvalg)

• FAU (foreldreråd)

• Foreldresamtaler/samtale ved oppstart i barnehagen

• Foreldremøter

• Sosiale tilstelninger

• Daglig samtale ved ankomst/avreise

• Evt. spørreundersøkelser

Overgang barnehage-skole:

Mål: Alle barn i Sør Odal skal få en god skolestart og oppleve overgangen 

mellom barnehage og skole som trygg og positiv.

Se egen plan på SOK’s hjemmeside.

Sør-Odal kommunes satsningsområder:

Alle barnehagebarn skal bli sett og oppleve glede over mestring basert på egne 

forutsetninger og gjennom individuell oppfølging, jmf. kommuneplanens 

samfunnsdel.

Felles satsningsområder: Språk ( med tegn som støtte til tale), relasjoner, tidlig 

innsats og flerkulturell kompetanse.



Litt mer om oss:

• Vi er en kommunal barnehage, som ligger innerst i Leikvegen på boligfeltet Tronbøl.  Det er en tidligere tradisjonelt 

bygd 3 avdelings barnehage som i dag har plass til 54 enheter. Det er nå vedtatt at Tronbøl barnehage skal bygges 

ut, -nærmere info kommer.

• For å legge grunnlaget for en trygg og god relasjon, vil vi møte barna med nærhet, innlevelse, lydhørhet og evne og 

vilje til samspill. Det vil si at personalet alltid har ansvar for kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksne, barn og 

barn og mellom voksne og voksne. 

• Vi arbeider bevisst med kommunikasjon og språk, da dette påvirker alle sider ved barnets utvikling. Barnehagen 

skal fremme barnas kommunikasjon og språk gjennom gode dialoger og samspill. Vi tar barnas 

kommunikasjonsuttrykk og språk på alvor, og de skal få støtte i det å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape 

mening.

• Vi har fokus på uteliv, og store deler av dagen vil barna være utendørs. Utelivet i barnehagen gir oss et mangfold av 

opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi har også en grillhytte rett utenfor gjerdet som vi 

bruker til måltider og som varmestue. 

• Vi har et fint uteområde med gapahuk, lavvo i sommerhalvåret, sykkelbane m.m. Nærmiljøet vårt med fine 

turområder til skøytebane om vinteren og fotballbane sommerstid, skog, tjern, gapahuk, speiderhytte m.m. blir flittig 

brukt. Vi har gåavstand til brannstasjon, Skarnes sentrum, med bl.a. rådhus med bibliotek, butikker og togstasjon.



• Barnehagens arbeid har basis i natur, miljø og fysisk aktivitet. Vi 

ønsker å bidra til at barna utvikler et positivt forhold til natur og 

uteliv gjennom gode uteopplevelser i barnehagehverdagen, og 

har fokus på de ulike årstidene, og endringene som skjer ute. 

Naturen gir oss unike muligheter for læring. Språk og 

språktrening er også en naturlig del av utelivet, vi snakker 

sammen og undrer oss gjennom ting vi gjør -og finner ute. Ved å 

bruke naturen som leke- og læringsarena, ønsker vi å nå målet om 

at barna skal utvikle interesse for- og kunnskap om naturen, lære å 

ta vare på seg selv, hverandre og omgivelsene, samt å få en 

begynnende forståelse for en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gi 

barna en forståelse av at det vi gjør i dag, påvirker framtiden. Dvs. 

barna skal oppmuntres til å ta vare på naturen og jorda vår, slik vi 

og barna kjenner den. 

• Barnehagehverdagen vil være preget av mange turer og 

uteaktiviteter gjennom hele året. Vi går ofte på turer i nærmiljøet, 

der barn og voksne sammen kan utforske og undre seg over 

naturen og dens egenart gjennom de ulike årstidene.  Ved å bruke 

naturen kan barna oppleve nye utfordringer og muligheter, de får 

bruke fantasien og utforske naturen i takt med forandringene ved 

de ulike årstidene. Vi vil vektlegge å ha tid til at barn og voksne 

undrer seg sammen, og ta vare på øyeblikkets verdi. 

• Å leke ute i variert natur og terreng, gir barna ulike motoriske 

utfordringer, der de får kjenne på sine egne grenser. Vi går på 

turer, sykler,  går på ski og skøyter, og bruker naturens egne 

hinderløype når vi er ute på turer og «ekspedisjoner». Fysisk 

aktivitet og mye god utetid er med på å bidra til/legger et godt 

grunnlag for god folkehelse framover i livet.



TIDLIG INNSATS

I Sør-Odal er det på tvers av tjenesteområdene utarbeidet en 

handlingsveileder/veiviser for tidlig innsats til barn og unge. 

Målsettingen med veilederen er å sikre at alle som jobber med 

barn, unge og deres familie, kan løse saker vi bekymrer oss for, på 

et tidligst mulig tidspunkt, og lavest mulig nivå.

Det å ha en løpende dialog med foresatte, barn og ungdom er det 

viktigste for å ha et godt utgangspunkt for samarbeidet. Like viktig 

er det å ha mot til å ta opp det vi undrer oss over eller bekymrer oss 

for. 

Handlingsveilederen er et produkt av tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeid, utarbeidet av arbeidsgruppa for kompetanse – og 

rådgivende team ( KORT). Arbeidsgruppa består av representanter 

fra skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPT, 

kommunepsykolog og administrasjon oppvekst. 

KORT, er et tverrfaglig team som kan gi råd og veiledning til 

ansatte, -og foreldre til barn og unge i Sør-Odal.

HELSESYKEPLEIER I BARNEHAGEN

Vi er så heldige at vi kan ha helsesykepleier tilgjengelig -og  

tilstede for barn, foreldre og personale i barnehagen ved behov.

VÅRE NÆRMESTE SAMARBEIDSPARTNERE

Foruten foreldrene, -samarbeider vi tett med Odal PPT, Odal 

barnevern, Helsestasjonen i Sør-Odal, kulturskolen og 

Glommasvingen Skole.

Trygghetssirkel/COS

Personalet bruker aktivt COS/trygghetssirkelen for 

å støtte barna i deres sosiale 

utvikling/samspill/relasjoner.

COS/trygghetssirkelen er en tilknytningsmodell som

lærer deg å se barnet innenfra og bedre forstå barnets  

behov og signaler.

Hendene i sirkelen, -på begynnelsen og slutten

representerer den voksne, som skal være større,

sterkere, klokere og god. 

Det vi voksne legger inn av omsorg, trøst, ømhet,

glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og 

mestring hos barna vi jobber med. 

Vi viser barna at vi klarer å være sammen med 

dem i ulike følelser, vi er modulatorer for barnet 

og kan skru barnets følelser opp eller ned; 

vi speiler barnets følelser. Ved hjelp av dette 

vil barnet kjenne hva det føler, og oppleve 

at den voksne tåler det barnet føler.





ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT 

BARNEHAGEMILJØ

1. januar 2021 fikk barnehagene et nytt regelverk for 

barnehagemiljøet, som beskrives i kapittel 8; Psykososialt 

barnehagemiljø. Tre nye paragrafer skal bidra til at alle 

barn får en trygg og god barnehagehverdag: § 41: 

Nulltoleranse og forebyggende arbeid, § 42: Plikt til å 

sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø og § 43: Skjerpet aktivitetsplikt dersom en 

som arbeider i barnehagen, krenker et barn. 

Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i 

samspill med omgivelsene. Forebygging av begynnende 

mobbeatferd i barnehagen er de voksnes ansvar. Ansatte 

og foreldre er rollemodeller og bidrar gjennom egen 

væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. 

Anerkjennelse og støttende relasjoner danner et godt 

grunnlag for barnas utvikling av sosial kompetanse. 

Barnehagene i SOK har utarbeidet en handlingsplan mot 

mobbing.

De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves, 

og alle barn og unge skal i sterke grad tilegne seg 

kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter 

(kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet, 

kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og 

medborgerskap).

Alle ansatte i barnehage og skole samt på kommunalt nivå 

skal øke sin kompetanse gjennom en kollektiv og 

samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle 

læringsfellesskap.

Ulike kartleggingsresultater og andre data brukes aktivt 

på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den 

pedagogiske praksis.

Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning 

og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer 

forpliktende samarbeid. Siktemålet for den felles 

satsingen er å forbedre

den samlede kompetansen og kapasiteten hos de ansatte.



Hvorfor er dette viktig?

Omsorg er viktig for å gi barna god selvfølelse, oppleve 

anerkjennelse og tilhørighet, og for å kunne yte omsorg for seg 

selv og andre. Det legger grunnlag for trygghet, trivsel, 

utvikling, empati og nestekjærlighet. 

Hva gjør vi? 

Vi skal legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i 

barnehagen. Vi bruker COS og pedagogisk analyse som 

verktøy samt veiledning for å utvikle god pedagogisk praksis. 

Vi skal være tilstedeværende, nære og sensitive voksne som 

ser barnet innenfra. Vi skal verdsette barnets 

omsorgshandlinger og legge til rette for mestringsopplevelser. 

Omsorg



Danning

Hvorfor er dette viktig?

Danning er viktig for at barnet skal utvikle seg til et 

kompetent menneske, for å kunne bidra i et demokratisk 

fellesskap. Det skal lære seg de felles verdier og normer 

som er viktige for fellesskapet. Danning er også viktig for å 

gi barnet evne til å tenke kritisk, yte motstand og ha en 

etisk vurderingsevne.

Hva gjør vi?

Vi er bevisste og profesjonelle på egne holdninger. Vi 

tilrettelegger for læring og fellesskap, og gir barna 

mulighet til å påvirke egen hverdag, ved at de medvirker i 

beslutningsprosesser- og utvikling av felles innhold. Vi 

bruker COS og møter barna der de er, -vi har gode 

rutinesituasjoner- og felles regler og holdninger hos 

personalet.



Vennskap og fellesskap

Hvorfor er dette viktig?

Vennskap/fellesskap er viktig for å oppleve trygghet og for å danne 

seg et godt selvbilde. Å etablere og opprettholde vennskap er en 

viktig faktor for å utvikle sosial kompetanse. At barn opplever å være 

betydningsfulle for fellesskapet kan bidra til å fremme 

livsmestring/er helsefremmende. 

Hva gjør vi?

Vi ser og forstår, anerkjenner og benevner barnas positive 

handlinger, og samtaler med barna om vennskap og felleskap. Vi 

støtter opp om og tilrettelegger for lek og aktiviteter i ulike grupper, 

verner om allerede gode relasjoner og tilrettelegger for å hjelpe 

barn inn i nye relasjoner /felleskapet.



Kommunikasjon og språk 

Hvorfor er dette viktig?

Kommunikasjon er viktig for det er grunnlaget for samhandling og 

relasjon mellom mennesker. Det er viktig for å tilegne seg kunnskap og 

få en forståelse om seg selv og verden.

Hva gjør vi? 

Vi skal være bevisst på hvordan de bruker språket i samhandling med 

barna i barnehagehverdagen. Vi legger til rette for at barna får tid og 

rom til å uttrykke seg, -og anerkjenner og verdsetter barnas 

kommunikasjonsuttrykk og språk/uttrykk. Vi leker med språket, rim, 

stavelser, ord og begreper. Vi bruker sanger, og  litteratur på varierte 

måter ved for eksempel å  bruke konkreter, dramatisere og 

gjenfortelle. Vi bruker ulike kartleggingsverktøy ved behov.



Hvorfor er dette viktig?

Leken er viktig for barnets trivsel, utvikling, og læring, og 

for å tilegne seg språklig og sosial kompetanse. Lek er 

frivillig, gøy og har egenverdi.

Hva gjør vi? 

Vi gir tid og rom for lek på barnas premisser. Vi skal ha 

kompetente, aktive og lekende voksne som støtter og 

beriker. De voksne legger til rette for lek i grupper og 

varierte lekemiljøer. Vi bruker COS for å inkludere, og for 

å stimulere barnas utvikling på alle områder.

Lek



Overganger

• Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at 

barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal 

tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å 

bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til 

andre barn. Vi har fokus på å bygge gode og sterke relasjoner 

mellom barn og voksne- og barn - barn, samt  sørge for tett 

oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og 

trygghet, noe som er en forutsetning for at barna skal trives, leke, 

utforske og lære.

• Overganger skjer også innad i barnehagen. Vi skal sørge for at 

barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 

personalet når de bytter barnegruppe, -barna besøker 

avdelingene på tvers av huset, og blir godt kjent med avdelingen 

før de overføres.

• Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette 

for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til 

skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen 

utveksler kunnskap og informasjon som utgangspunkt for 

samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, -deres 

overgang til og oppstart i skolen. Foreldrene må samtykke før vi 

deler opplysninger om enkeltbarn, med skolen.



Barns medvirkning

• Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge 

til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt 

syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 

og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen 

og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få 

erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

• Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og 

tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de 

yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn 

gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på 

egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns 

ulike uttrykk og behov.

• Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres 

alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke 

er rustet til å ta. (Udir.no/rammeplan 2017)



Samarbeid hjem 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, jf. 

barnehageloven § 1. Samarbeidet mellom hjemmet og 

barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar 

for barnets trivsel og utvikling.

• Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

• Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige 

for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til 

foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens 

årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag 

til budsjett eller driftsendringer. 



Folkehelse

Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave, og handler om å 

legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, 

og redusere de faktorene som har en negativ innvirkning. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi ønsker 

å bidra til at barn etablerer gode levevaner, ved at 

barnehagen har fokus på et sunt kosthold og en positiv 

holdning og god praksis når det gjelder fysisk aktivitet. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring 

og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og 

mobbing. 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der 

barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og 

vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Sammen med helsesykepleier bruker vi psykologisk 

førstehjelp/grønne tanker-glade barn, som metode for 

forståelse, refleksjon og bearbeidelse av følelser. 

Tenkebamsene Grønn og Rød skal hjelpe barn til å lære å 

forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som 

skaper vansker, kalles røde tanker. Tanker som skaper 

glede, trivsel og trygghet, kalles grønne tanker. 



Læring

Hvorfor er dette viktig?

Barn trenger læring for å leke, -og de skal få bruke hele 

kroppen og alle sanser i læringsprosessene.

Læring er viktig for å utvikle kompetente barn til å møte et 

demokratisk samfunn. Barna skal læres til å bidra i 

samfunnet, de skal lære seg å takle livets krav og 

forventninger. 

Hva gjør vi?

De voksne legger til rette for fellesskap, vi undrer oss 

sammen med barna, -og stimulerer til nysgjerrighet og 

vitebegjær. Vi balanserer planene- slik at det er rom for 

spontanitet- og å kunne følge barnas ønsker.



August

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

31 1 2 3 3 5

32 8

Planl.dag

Barnehag

en stengt

9

Planl.dag

Barnehag

en stengt

10 11 12

33 15 16 17 18 19

34 22 23 24 25 26

35 29 30 31

Velkommen til nytt barnehageår☺

Fokus: tilvenning

Fra oppstart i august vil vi ha fokus på tilknytning, 

relasjonsbygging og vennskap. 

Nye grupper skal dannes, og relasjoner og 

vennskap skal etableres og videreutvikles.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

35 1 2

36 5 6 7 8 9

37 12 13 14 15 16

38 19 20 21 22 23

39 26 27 28 29 30

September
Fokus: Brannvern

Brannvernuke – uke 38

Vi bruker brannvernbamsen Bjørnis for å vekke barnas interesse for 

forebyggende brannvernarbeid. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

40 3 4 5 6 7

41 10

Skolens 

høstferie

11 12 13 14

42 17 18 19 20 21

43 24 25 26 27 28

Oktober

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

44 1 2 3 4

45 7 8 9 10 11

46 14 15 16 17 18

47 21 22 23 24 25

Planl.dag

bhg er 

stengt

48 28 29 30

November
Fokus: innhøsting

Lørdag 5. november er det kunstutstilling på 

biblioteket i Sør-Odal. Tema: Kåre Tveter.

Fokus: forskerfrø.

dvs. vi vil forske på ulike fenomener i naturen, gjøre ulike 

forsøk, gå på oppdagelsesferd, lære litt om 

sammenhenger i naturen og få en begynnende forståelse 

for bærekraftig utvikling.

44 31



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

48 1 2
Nissemarsj

/ Grøtfest

49 5 6 7 8 9

50 12 13

LUCIA

14 15 16

51 19 20 21 22 23

52 26 I ROMJULA ER TRONBØL BARNEHAGE 

STENGT. KORSMO BARNEHAGE ER ÅPEN FOR 

DE SOM HAR BEHOV FOR PLASS.

Desember
Fokus: jul

Fredag 2. desember går vi rundt i 

nabolaget og synger julesanger. 

Etter endt nissemarsj, går vi tilbake 

til barnehagen og spiser nissegrøt. 

Kanskje får vi besøk av julenissen!

Tirsdag 13. desember feirer vi Lucia

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2 3 4 5 6

2 9 10 11 12 13

3 16 17 18 19 20

4 23 24 25 26 27

Januar 
Vi er så heldige at vi 

har en skøytebane som 

nærmeste nabo, som 

blir flittig brukt 

vinterstid☺ Fokus: eventyr.

Alle grupper har eventyr 

som tema etter jul, og 

avslutter det temaet med 

en fest☺ Barna 

lager/pynter sine egne 

kostymer ut ifra hvilket 

eventyr de har valgt

5 30 31



Februar

Fokus: Samefolkets dag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9 1
Skolens 

vinterferie

2 3

10 6 7 8 9 10

11 13 14 15 16 17

12 20 21 22 23 24

13 27 28 29 30 31

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

5 1 2 3

6 6 7 8 9 10

7 13 14 15 16 17

8 20 21 22 23 24

9 27
Skolens 

vinterferie

28

Mars 

Fokus: Påske og 

barnehagedagen

Vi markerer barnehagedagen 15. 

mars. Vi ønsker å vise fram 

barnehagens aktiviteter og 

mangfold. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 3

Korsmo 

bhg. åpen

Tronbøl 

stengt

4

Korsmo 

bhg. åpen

Tronbøl 

stengt

5

Korsmo 

bhg. åpen

Tronbøl 

stengt

6

Bhg. 

stengt

7

Bhg. 

stengt

15 10

Bhg. 

stengt

11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

17 24 25 26 27

Planl.dag

Bhg. 

stengt

28

Planl.dag

Bhg. 

stengt

April 
Fokus: Trafikksikkerhet, Naffen

og Arne

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

18 1

Bhg. 

stengt

2 3 4 5

19 8 9 10 11 12

20 15 16

Aktivitets-

dag

17

Bhg. 

stengt

18 19

21 22 23 24 25 26

22 29

2. 

Pinsedag 

bhg. 

stengt

30 31

Mai
Fokus: førstehjelp – Henry

17. Mai

Aktivitetsdag 16. mai

Vi innleder aktivitetsdagen med å gå i tog i barnehagen☺

Vi har tradisjonelle 17. mai leker, som potetløp, kaste på 

boks o.l. Det blir servert pølser og is.



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

22 1 2

23 5 6 7 8 9

24 12 13 14 15 16

25 19 20 21 22 23

26 26 27 28 29 30

Juni

I samarbeid med FAU har vi 

sommerfest i barnehagen en 

ettermiddag/kveld i juni. Alle bidrar 

med en matrett/knytkalas, vi dekker 

langbord, og koser oss sammen.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

27 3 4 5 6 7

28 10 11 12 13 14

29 17 18 19 20 21

30 24 25 26 27 28

31 31

Juli

God sommer!

Fokus: #grønnsuperdag, 

Mangfold/Pride



Progresjonsplan

Barnehagens arbeidsmåter
Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. 
Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet.

Progresjon 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon 
i barnehagens innhold, og barnehagens skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 
læringsmuligheter.

Barnehagens digitale praksis
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal 
dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. 
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke 
dominere som arbeidsmåte.
Vurdering
Vi vurderer daglig gjennom observasjoner og samtaler, samt under arbeidet med periodeplaner og årsplaner. Vi vurderer også 
arbeidet systematisk på de ulike møte- og planleggingsdagene, i tillegg bruker vi pedagogisk analyse som verktøy for å vurdere 
arbeidet og sette inn nødvendige tiltak

Barnehagens fagområder
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, skal bidra til å fremme trivsel, allsidig 
utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av 
barnehagens innhold.



Kommunikasjon, språk og tekst
1-2 år 3-4 år 5-6 år

• Benevne gjenstander og personer
• Se i pekebøker /les bøker med enkle 

tekster
• Bruke bilder og konkreter til eventyr
• Sette ord på det vi gjør, herme lyder- og 

oppmuntre til aktiv  bruk av språket
• Samtale om her-og-nå situasjoner
• Lære å forstå andre barns kroppsspråk
• Introdusere ulike følelser
• Bruke tekst og bilde med barnas navn
• Gjøre erfaringer med muntlig og skriftlig 

språk
• Knytte konkreter til begreper
• Lytte til sanger, rim og regler
• Få kjennskap til ulike farger, former og 

størrelser

• Delta aktivt i samling med sang, rim og regler
• Lese bøker
• Høre på og gjenkjenne eventyr, og øver på å tegne 

det du har hørt
• Aktivt bruk av språket
• Samtaler om turer/aktiviteter
• Samtale om fortid, nåtid og framtid
• Tyde andres blikk og kroppsspråk
• Jobbe med begreper i forhold til følelser
• Gjenkjenne bokstaver i navnet sitt
• Oppleve ulike dialekter og språk
• Sortere i kategorier ved hjelp av en voksen
• Delta i enkle lytteleker
• Jobbe med fargenavn, og begreper som angir form, 

størrelse og antall.

• Delta aktivt i samlinger og selv kunne 
rime og fortelle vitser

• Lage korte fortellinger
• Kunne gjenfortelle eventyr
• Selv kunne fortelle historier med en viss 

sammenheng
• Samtale og gjenfortelle om turer og 

aktiviteter
• Samtale om fortid, nåtid og framtid.
• Se, og hjelpe andre barn- ut fra blikk og 

kroppsspråk.
• Jobbe med begreper ifht. følelser og 

tanker
• Skrive navnet sitt, evt. lekeskrive
• Kjennskap til ulike dialekter og språk
• Sortere i kategorier på egenhånd
• Anvende enkle lytteleker
• Kunne ulike farger og tar i bruk begreper 

som angir form, størrelse og antall

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen 
skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og 
tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. 
Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. Rammeplan s. 47/48
Vi bruker tegn som støtte til tale, på alle aldersgrupper.



Kropp, bevegelse, mat og helse

1-2 år 3-4 år 5-6 år

• Være i fysisk aktivitet og utvikle 
kroppsbeherskelse

• Lære begreper om egen kropp
• Gjøre erfaringer med rytme i musikk og 

dans
• Tilrettelegge for påkledning
• Får erfaringer med ulike pålegg
• Opplever hvile og ro i hverdagen
• Tilbud om å benytte toalett
• Gjøre erfaringer med sansene
• Erfare å bruke blyant
• Kjennskap til ulike former
• Får erfaring med førstehjelpsutstyr- som 

plaser
• Oppleve at fysiske behov blir møtt

• Øve på kroppsbeherskelse, balanse- og 
koordinasjonsøvelser

• Lære om kroppsdelenes funksjoner
• Delta i musikkbarnehage (4 åringene)
• Øve på selvstendig påkledning
• Smøre på egen mat
• Oppleve ro og hvile i hverdagen ved hjelp av 

roligstunder
• Oppfordre og støtte barna til å benytte 

toalettet
• Lære om sansene våre
• Øve på blyantgrep
• Øve på å klippe etter strek og enkle former
• Tilegne seg begynnende kjennskap til 

førstehjelp
• Lære å forholde seg til andres grenser for 

behag/ubehag

• Være bevisst på egen kroppsbeherskelse, 

oppleve, vurdere og mestre risikofylt lek 

gjennom kroppslige utfordringer.

• Lære om livets gang

• Lage egne sanger og danser

• Får bevissthet om påkledning ifht. 

vær/årstider, og kle på seg selv.

• Lære om matens opprinnelse, og sunt 

kosthold

• Utvikle bevissthet mellom fysisk aktivitet 

og ro

• Trene på å bli selvstendig på toalettet

• Utvikle en forståelser for at sansene 

påvirker hverandre

• Lære seg korrekt blyantgrep

• Klippe etter strek og enkle former

• Får erfaringer med førstehjelp gjennom –

Dukken Henry.

• Ha en forståelse for andres grenser for 

behag/ubehag.

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle 
barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få 
være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen 
sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og 
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Rammeplanen s. 49.



Kunst, kultur og kreativitet
1-2 år 3-4 år 5-6 år

- Bli kjent med ulike formingsmaterialer.
- Får erfaring med primærfargene.
- Oppleve kunst
- Lytte og bevege seg til musikk
- Få kjennskap til ulike former
- Eksperimentere med maling
- Får kjennskap til ulike konkreter i arbeid med 

historier. 

- Tar i bruk ulike formingsmaterialer
- Lære seg primærfargene. 
- Får kjennskap til ulike kunstformer
- Få kjennskap til ulike musikkarter
- Bruke saks og klippe ut enkle former
- Bruker forskjellige redskaper for å uttrykke seg 

med maling
- Tar i bruk ulike konkreter for å fortelle en 

historie (f.eks. tre kongler fremfor tre bukker

- Bruke forskjellig type maling m/pensel på 
ulikt underlag.
- Klippe ut former med saks
- Bruke blyant og papir. 
- Finne materialer, inne og ute som vi kan 
bruke kreativt.
- Tyde naturens former. Hva ser vi?
- Tolke kunst, hva ser vi? 
- Finne kunst på internett
- Oppleve ulike former for musikk
-Få kjennskap til lokal kultur/kunst 
- Bruke hånddokker.
- Bibliotekbesøk

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer 
med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og 
skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve 
og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la 
barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere 
barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle 
barnas kreative prosesser og uttrykk. Rammeplanen s. 50/51.



Natur, miljø og teknologi

1-2 år 3-4 år 5-6 år

- Bli kjent med norske husdyr.
- Får en begynnende forståelse for hvor 

maten kommer fra.
- Lære om gruppas dyr: maur og mus
- Snakker rundt hvilke klær som trengs til 

hvilket vær.
- Får være med å kaste søppel.
- Oppleve og erfare elementene vann, 

jord og luft.
- Opplever årstidenes endringer
- Går på tur og navngir ting vi ser
- Gjøre erfaringer med PC/iPad - se på 

bilder/film

- Blir kjent med ulike dyr som bor i skog og vann. 
- Lære om hvor maten komme fra.
- Lære om gruppas dyr: hare og rev
- Gjøre erfaringer med klær ifht vær.
- Får kjennskap til avfallssortering og miljøvern.
- Eksperimentere med elementene vann, jord og 

luft
- Får kunnskap om årets ulike årstider
- Delta i planlegging av tur
- Gjøre erfaringer med PC/iPad (se på bilder/film 

etc.)

- Lære om sportegn til de ulike dyrene.
- Lære om stadier mellom fødsel og død.
- Lære om gruppas dyr: bjørn
- Har en forståelse for hvilke klær som trengs 

til ulike årstider.
- Har kunnskap om avfallssortering og 

miljøvern.
- Har kunnskap om og eksperimenterer med 

elementene vann, jord og luft (fordeler, 
ulemper, risiko)

- Bruker kunnskap om årets årstider
- Delta i planlegging av tur
- Bruke kamera  – se bilder på PC/iPad og 

skrive ut/bruke kopimaskin

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i 
naturen til ulike årstider. 
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette 
for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. 
Rammeplanen s. 52



Antall, rom og form
1-2 år 3-4 år 5-6 år

- Få kjennskap til tall og telling
- Erfaring med ulike geometriske                 

former (sirkel, kvadrat, rektangel 
og trekant)

- Bruke enkle puslespill
- Får kjennskap til ulike begreper for 

volum og lengde
- Får erfaringer med ulike begreper 

som sier noe om forholdet mellom 
ulike størrelser

- Får erfaringer med at materiale i 
naturen og nærmiljøet kan ligne 
geometriske former. 

- Vi teller gjenstander
- Få opplevelser med ulike typer 

rom

- Utvikle tall og mengdeforståelse
- Gjenkjenne og sortere ulike geometriske former
- Legge puslespill og spille enkle spill
- Måle og veie avstander og ulike gjenstander.
- Får kjennskap til ulike begreper som sier noe om 

forholdet mellom ulike størrelser
- Se etter former i naturen / nærmiljøet og 

sammenligne med geometriske.
- Kunne finne et gitt antall gjenstadener.
- Få opplevelser med ulike typer rom

- Innføring i regnemåter: legge til og trekke fra 
(bruke konkreter/ fingre).

- Konstruere figurer av ulike geometriske 
former.

- Bruke terning i spill og lek.
- Måle og eksperimentere med volum og 

lengde.
- Lære begrepene: Minst-størst, kortest-lengst,

flest- færrest
- Se etter former i naturen / nærmiljøet og 

sammenligne med geometriske.
- Utvikle forståelse mellom antall gjenstander og 

det faktiske tallet. 
- Kan lage seg ulike typer rom.

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal 
synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være 
kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Fagområdet omfatter lekende og 
undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler om å stille spørsmål, 
resonnere, argumentere og søke løsninger. Rammeplan s. 53



Etikk, religion og filosofi
1-2 år 3-4 år 5-6 år

- Gjøre erfaringer om ”meg selv” i møte med 
andre, og bli kjent med de andre

- Arbeide med temaet vennskap og relasjoner

- Øve på å tolke signaler og kroppsspråk, bli 
kjent med egne og andres grenser

- Gjøre erfaringer i forhold til konfliktløsning, og 
få hjelp til å finne løsninger

- Undre seg sammen

- Oppleve at vi er forskjellige

- Lære positiv samhandling og få forståelse for 
empati

- Få kjennskap til ulike tradisjoner i forbindelse 
med høytider

- Samtale om følelser og tanker og øve på å 
sette ord på årsak til konflikter

- Bygge vennskap

- Respektere andres grenser, signaler og 
kroppsspråk

- Gjøre erfaringer i konfliktløsning ved hjelp av 
veiledning

- Delta i filosofiske samtaler

- Lære om ulike religioner og levesett

- Rose hverandre og vise empati

- Samtale om de ulike tradisjonene i forbindelse 
med høytider

- Øve på å sette ord på årsak til konflikter

- Lære og holde på vennskap og gode 
relasjoner

- Opprettholde forståelsen og respekten 
for egne og andres grenser

- Få kjennskap til enkle konfliktsløsnings-
strategier

- Respektere andres synspunkter og 
undring

- Bli kjent med de ulike religionene, 
livssyn og levesett som er representert i 
samfunnet og barnehagen

- Utøve positive handlinger og sette seg 
inn i og respektere andres følelser

- Lære om de ulike tradisjonene i 
forbindelse med høytider

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig 
oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal la barna få kjennskap til ulike 
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre 
menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere 
spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Rammeplanen s. 54. Barn skal få 
en forståelse for at det er mange måter å forstå ting på, -og leve sammen på, og respektere hverandre  for den vi er. De skal lære seg- og forstå verdien av likheter 
og ulikheter i et fellesskap.



Nærmiljø og samfunn

1-2 år 3-4 år 5-6 år

- Bli kjent med barnehagen- og uteområdet
- Bli kjent med nærmiljøet
- Vi leser samiske eventr, ser på bilder, filmer og 

hører på joik og samisk musikk
- Presentere begrepet; mangfold (hudfarge, 

språk, øyefarge, fasong m.m)

- Gå turer i nærmiljøet, -besøke biblioteket 
- Vi leser samiske eventyr, ser på bilder, 

filmer og hører på joik o g samisk musikk.
- Vi snakker sammen om ulike 

familiesammensettinger, og presenterer 
mangfoldet i samfunnet. 

- Bli bedre kjent- og lære mer om 
nærmiljøet- besøke rådhuset, og få 
kjennskap til hva det er/inneholder.

- Vi besøker skolen
- Lære om samisk kultur, drakter, gamme, 

reinsdyr, joik, lavvo, komse, skaller m.m.
- Vi snakker om ulike 

familiesammensetninger, og bevisstgjør 
mangfoldet i samfunnet. 

- Bli kjent med barnekonvensjonen
- Avslutningstur/aktivitet

Eksempler på turer i nærmiljøet:  
- Tog- stasjonen, brannstasjonen, rådhuset, siloen, bilverksted, biblioteket, rådhuset, butikken, Skarnes 
sentrum, byggefeltet, skogen rundt Tronbøl, evt. byggeprosjekter i nærmiljøet

Felles:
- Arbeide med felles tema med fokus på verdiene: ”å hjelpe andre”, ”dele” og ”vi trenger ikke være like”.
- Arbeide med felles tema: ”Brannvern og trafikk”
- Markere tradisjonene: bursdagsmarkering med fokus på barnet, Lucia, aktivitetsdager, foreldrekaffe, julelunsj
- Bruke familiebilder i samtaler
- Barns medvirkning 
- Oppleve nysgjerrighet og få kunnskap om ulike kulturer og mangfold
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer 
skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner 
og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal 
barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og å begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og 
kjennskap til nasjonale minoriteter.  Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og 
romanifolk/tatere. Rammeplan s. 56



Kalender/årshjul

August Planleggingsdager

8. og 9. august

September Brannvernuke 

Oktober Skolens høstferie

November Utstilling biblioteket 

Frist for innlevering av juleferielapp

Planleggingsdag 25. november

Desember Grøtfest og nissemarsj Julelunsj (FAU)

Luciafeiring

Juleferie. 

Fellesbarnehage for kommunale bhg. i Sør odal i Korsmo barnehage i romjula

Januar

Februar Temafest med karneval/fastelaven -med selvlagde kostymer/rekvisitter fra 

barnehagen

Aktivitetsdag

Skolens vinterferie

Mars Barnehagedagen 

Frist for levering av påskeferielapp

Felles foreldremøte for alle barnehagene i Sør-Odal

April Påskeferie

Frist for innlevering av sommerferielapp

Planleggingsdager 27. og 28. april

Mai Dugnad (FAU)

Aktivitetsdag 16. mai – forberedelser til 17. mai

Barnehagen v/FAU deltar i barnetoget. Barnehagens fane står i barnehagen.

Juni Avslutning for bjørnegruppa

Sommerfest (FAU)

Juli Fellesbarnehage på Korsmo

Sommerstengt 2 siste hele ukene i juli


