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Barnehagens styringsdokumenter
• Lov om barnehager: 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. 

• Rammeplan for barnehager 2017 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.

• Kommuneplanens samfunnsdel: Barnehagene i Sør-Odal skal bidra til at barna utvikler et 

godt selvbilde, sosial kompetanse og faglige forutsetninger for skole og utdanning. 

• Årsplan «Barnehagen skal utarbeide en årsplan, Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 

dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til 

myndighetene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.» Rammeplan 2017, s. 37.

•
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Felles info. i Sør Odals barnehager:

Trygghetssirkelen/ COS ,Personalet bruker 

aktivt trygghetssirkelen for å støtte barna i 

deres sosiale utvikling/samspill/relasjoer.

Kultur For Læring : Alle barn og unge skal 

vokse opp i en kultur for læring, som motiverer 

til utdanning og deltagelse i utdanning og 

samfunnsliv. Barns språklige og sosiale 

kompetanse er satsningsområde. 

Vi bruker padagogisk analyse som redskap for å 

sørge for god kvalitet på omsorgstilbudet til 

barna. Dette gjør vi også i samarbeid med PPT 

som er veileder for barnehagene. 

Vi jobber med Tidlig innsats gjennom: 

Kort  - Kompetanse og rådgivende team 

Dette er et team som gir råd og veiledning til       

ansatte og foreldre til barn og unge i Sør –

Odal. 

OPPT- Odal Pedagogisk Psykologiske tjeneste 

samarbeider tett med barnehagene og 

veileder.

Helsesykepleier - Vi har fast helsesykepleier 

inn i barnehagen en gang i måneden. Her kan 

vi ta opp alt som har med helse og det er også 

mulighet for foreldre å be om en samtale.
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Praktisk info:

• Barnehagen åpner 06.45 og stenger 17.00. 

• Henvend deg til en ansatt når du ankommer 

med/ henter barnet.

• Sykdom: Når barnet er sykt, se i brosjyre «Kan 

jeg gå i barnehagen i dag?»  Ligger under 

fellesinfo på kommunens hjemmeside. Gi 

beskjed på Visma, når barnet er sykt eller fri.

• Er det andre som skal hente barnet, gi beskjed 

til barnehagen.

Måltider: 

• Barnehagen serverer 3 måltider per dag: 

Frokost, Lunsj og ettermiddagsmat. Måltidene 

består som oftest av brød/knekkebrød med 

variert pålegg og frukt/grønnsaker. En dag 

iblandt lager avdelingen  varmmat.

Bursdagsfeiring:

• Vi i ønsker at barnet blir vist ekstra 

oppmerksomhet denne dagen. Vi synger 

sanger, barnet har på bursdagskappe og 

krone.

• Bursdagsinvitasjoner:

Barnehagen ønsker ikke at 

invitasjoner skal leveres i barne-

hagen, med mindre en hel gruppe inviteres.

Klær/ utstyr: 

• I barnehagen leker barnet ute, uansett vær. 

Hensiktsmessige klær gir barnet en god 

uteopplevelse. MERK BARNAS KLÆR OG 

UTSTYR MED NAVN. 

• Vogner til soving: Vi har et vognrom hvor 

vognene kan oppbevares. Barna sover i 

hovedsak ute. Det er foreldrenes ansvar å 

påse at alt utstyr er på plass til enhver tid; vi 

tenker da insektsnett, regntrekk, 

teppe/vognpose og sele og at det er luft i 

dekkene.5



Foreldresamarbeid:

Det er viktig at barnehagen til enhver tid får tak i 

dere foreldre/foresatte. Sørg for at barnehagen har 

riktig kontaktinformasjon.

Samarbeidsformer: 

• SU (samarbeidsutvalg)/ FAU (foreldreråd)

• Foreldresamtaler

• Foreldremøter

• Sosiale tilstelninger: 

FN dagen, Kafè

Lucia- tog, 

FAU`s juletrefest

Felles sommerfest

• Dugnad: Hver vår arrangerer Fau dugnad på 

utelekeplassen. De pynter, fyller på bark, sand,  

forbereder grønnsakshagen, og annet i samråd med 

ansatte. 

Pedagogisk tilbud

Visjon for barnehagen: Sander barnehage: Et godt sted 

å være, leke og lære. Årsplan og progresjonsplan 

belyser dette videre. Se nærmere s. 9

Saatsningsområder: Språk, Sosial kompetanse, Tidlig 

innsats, Folkehelse

Musikkbarnehage:

En dag annen hver uke ( lik) kommer det en pedagog fra 

kulturskolen og har et opplegg med 3-6 åringene

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. 

Egen prosedyre kommer på kommunens hjemmeside.

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

Foreldrene pynter utelekeplassen på 

dugnad.6

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


Litt mer om  Sander Barnehage:

Sander barnehage er en av fire kommunale 

barnehager. Barnehagen ligger langs Rv. 175 

på Sander, midt i mellom Kongsvinger og 

Skarnes. I nærmiljøet finner vi tidligere 

Sander skole, elven Glomma, idrettsplass, 

togstasjon, og fine skog og jordbruksområder. 

Barnehagen har 3 avdelinger, med en utvidet 

småbarnsavdeling, det kan være 60 enheter, 

småbarn teller to plasser. Organiseringen kan 

variere, dette året er det organisert slik:

Avdelinger: 

Marihøna : Har 12 plasser som er for de 

minste barna. 1-2 åringer går her

Tusenbein: har 18 plasser, dette er en 

mellomavdeling, her går 2- 4 åringer.

I år er de 14 barn

Sommerfugl: har 18 plasser og her går de 

største barna. 

I år er det 19 barn

Kontaktopplysninger:

Telefonnummer:

Hovednummer : 62964480

Mobil styrer: 40433279

Mobil Marihøna: 40039412

Mobil Tusenbein: 40413471

Mobil Sommerfugl: 40039247

Visma foreldreapp: Hovedkilde for 

informasjon.Her melder foreldre fravær og mottar 

informasjon fra barnehagen. Last ned.

Mail: 

Kari.delviken@edu.sor.odal.kommune.no

Hjemmeside: www.sor-odal.kommune.no

Samarbeidsutvalg/ Foreldreutvalg( FAU): 

Kontaktopplysninger:

Stine Kvamme- Tel: 45674017

Celine Wergeland Nordquist- Tel: 93040762

Hanna Gjermundrød- leder Tel: 93656209
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Personalet : ( Bua= Barn og ungdomsarbeider, Ped. leder= Pedagogisk leder)

Marit Edvardsen, Bua.         Liv Rønningen, Bua.     Karen Nordskag, Ped. leder  Hilde Johnsen, Ped. leder

Lena Andersen, Bua.  Lotte Wiee Løvhaugen, Ped.leder Kajsa Gulli, Ped.leder Grethe Solveig Aanerud, Bua

Linda Hagen, Ped. leder       Kristin Larsen, Bua           Linn Terese Snekkerhaugen    Kristian Lyngås Jensen Kari Delviken

Ped.leder Lærling                                           Styrer

.
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Visjon: 
Sander Barnehage: Et godt sted å være, leke og lære: 

Være Lek Lære

Kommunikasjon

Omsorg

Trygghet

Glede

Anerkjenne

Sensitivt tilstedeværende 

voksne 

Gode Relasjoner

Barndommens egenverdi.

Oppleve å være en del av 

fellesskapet

Kommunikasjon

Sosial kompetanse:

• Empati og dele

• Samspill

• Konfliktløsning

• Barns medvirkning

Humor, glede, fantasi og 

kreativitet

Variert lek, ute og inne.

Mestring og 

anerkjennelse

Støtte barns 

nysgjerrighet

Språk:

• Samtaler

• Få kunnkap

• ¨Formelle og uformelle 

lærings

• situasjoner



Litt mer om satsningområder:
Sosial kompetanse: 

Mål: Alle skal ha noen å leke med. 

Vi har gode relasjoner og utvikling av sosial 

kompetanse som mål. Hver måned vil ha et 

«satsningsområde» eks., aug. 

Empati/rolletaking…se hver måned!

Språk: 

Mål: Barnas språklige kompetanse skal heves. 

Daglige samtaler.

Språkgrupper: Faste grupper til faste dager hvor 

språket er i fokus.( bøker, konkreter, spill m.m.)

Samlinger. Legger vekt på å bruke, sanger, rim og 

regler systematisk.

Tegn til støtte til tale.

Prosjekt: Bruker prosjekt som arbeidsmetode for å 

jobbe med tema. 

Kropp, bevelgelse og helse: 

Mål: Alle skal oppleve glede ved å bruke kroppen 

sin og utvikle gode vaner for kosthold og hygiene.

Vi har god erfaring med å være mer ute. 

Det er mere aktive barn, god og kreativ lek, og 

samtidig mindre konflikter. 

Faste turdager. 

Fysisk aktivitet i gymsal i deler av året.

Sykling, gå på ski, skøyter og aking

Flerkulturell barnehage:

Mål: Barna skal føle at de blir sett for den de er. 

Rammeplan -17, s.9

Det å ha flere kulturer representert ser vi på som en 

ressurs. 

Mål: Å synliggjør språklig og kulturelt mangfold, 

støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter, og 

fremme mangfold i  kommunikasjon, språk og andre 

uttrykksformer. Rammeplan-17

Har temadager om barnas/personalets 

ulike kulturelle tilknytning.

FORUT: VI bruker 

dette opplegget, i år

skal vi bli kjent Biswas , fra fjellandet Nepal

https://forut.no/barneaksjonen/historien-om-

indrani/
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Temaer i barnehageåret

Fra Rammeplan-2017
• Aug.-sept.: Nærmiljø og samfunn

• Okt.-nov.:   Kunst, kultur og kreativitet

• Desember: Etikk, religion og filosofi

• Jan.-febr.  : Antall, rom og form

• Mars:  Natur, miljø og teknologi        

• April-Etikk, religion og filosofi

• Mai:   Natur , miljø og teknologi.

Gjennomgående hele året:

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kropp, bevegelse og helse.

• Litteratur: Hakkebakkeskogen-Thorbjørn 

Egner

• Prosjekt: De fire elementene –

jord, ild, luft og vann… 

Skolestarterne: Kåre Tveter, 

eget prosjekt.
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Thorbjørn Egner (født 12. 

desember 1912 i Oslo, død 24. 

desember 1990 samme sted) var 

en norsk forfatter, illustratør, 

billedkunstner, reklametegner, 

visedikter, komponist og 

lesebokredaktør.

Han er kjent i flere land for sine 

fortellinger for barn, særlig de tre 

hovedverkene Karius og Baktus 

(1949), Klatremus og de andre 

dyrene i Hakkebakkeskogen 

(1953) og Folk og røvere i 

Kardemomme by (1955, ) som han 

selv bearbeidet og framførte i flere 

medier:



Det siste året i barnehagen:

Barna skal oppleve progresjon i barnehagen , så det 

siste året skjer det litt ekstra:

• Utvikling av sosial kompetanse og et godt selvbilde 

er kommunens overordnede strategi. 

• Skolestarterne får egen bok Trampoline, og bruker 

også tilhørende Salaby barnehage digitalt.

• De bruker digitale verktøy slik som I pad, pc og tar 

bilder med telefon.

• De har eget prosjekt i samarbeid med biblioteket, 

og utstilling i november.

• «Grønne tanker- glade barn» er et verktøy for å 

trene på å snakke om følelser. 

• I mai blir de Rosa-russ og får russelue fra Fau. De 

blir også døpt av den store russen og 

lager/gjennomfører russestreker  og har egen fest 

på kvelden. De får også en egen utflukt med buss. 

De siste årene har den gått til Gamle Hvam. 

• På sommerfesten får de

ekstra oppmerksomhet og 

sparkes ut av barnehagen. 

Skolestarterne prosjekt:

Kåre Tveter- Sør Odals store maler, 100 år-2022

Vi skal ha et prosjekt som ender opp i utstilling på 

biblioteket lørdag 5 november

• Øve på siste året:

• Selvstendighet( smøre mat, kle på, pakke sekk, 

ta vare på egne ting, mestre toalettbesøk)

• Hvordan være en god venn.

• Sette ord på og forstå mine egne og andres 

følelser

• Lese bøker sammen med barna

• Lytte, rime, klappe rytme, bruke lyd på 

bokstaver.

• Begreper også matematiske.

• Øve blyantgrep ( fargelegge, tegne, lekeskrive)

• Leke og utforske

• med tall og bok-

• staver ☺

Utarbeidet av OPPT

OPPT)

Sparkes ut av barnehagenTur til Glåmmasvingen.
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August  Tema fra rammeplan: Nærmiljø og samfunn

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 1 2 3 4 5 6 8

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

14

Plandager 8-9 -Stengt 

Sosial kompetanse: Vi trener på empati og rolletaking. 

Sette ord på hvordan andre har det 



Hvorfor er dette viktig?

tilhørighet, okkkg 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 

Omsorg:  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. 

Brannvernuka: i 

uke 38 skjer brannvernuka 

hvert år. 

Vi legger opp til å ha 

brannøvelse og lære om  

hvordan vi skal forebygge 

brann. Det kan hende det 

kommer «lekser» hjem til 

foreldre også. 

Er vi heldig, så får vi besøk av 

noen «brannfolk», i fjor kom 

selveste Bjørnis …

Sosial kompetanse: Vi trener på Empati 

og rolletaking,

Sette ord på hvordan andre har det
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September: Tema fra rammeplan: Nærmiljø og samfunn

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 2 28 29 30 1 2
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Lek

Hvorfor er dette viktig?

Lek er viktig for barnets trivsel, utvikling, og læring. Leken er viktig for å tilegne seg språklig og sosial 

kompetanse. Lek er 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 

stimulere barnas utvikling

Vurdering av arbeidet:

Vi vurderer daglig gjennom observasjoner og samtaler, samt under arbeidet med periodeplaner og årsplaner. 

Vi vurderer 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. ( Dette gjelder hele året)

Prososial adferd: Vi trener på å hjelpe, dele, vise omsorg 

og trøste.
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Oktober 

Tema fra Rammeplan:  Kunst kultur og kreativitet

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

39 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24

Forut  kafe

FN dagen

25 26 27 28 29 30

Skolens høstferie,  gi beskjed hvis barnet tar fri.
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Danning

Hvorfor er dette viktig?

Danning er viktig for at barnet skal utvikle seg til et kompetent menneske, slik at det kan bidra i et 

demokratisk fellesskap. Danning e 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. Bruker COS og møter barna der de er. Har gode rutinesituasjoner og 

felles regler og holdninger blant personalet.
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Egne notater:

November: Tema fra Rammeplan:  Kunst kultur og kreativitet

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44 31 1 2 3 4 5

Kunstutstil

ling på 

bibliotekt

et

6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25

Plandag 

barnehagen 

stengt!

26 27

48 28 29 30

Lever gave omvendt adventskalender!

Vi trener på Prososial adferd.: Ta hensyn til 

andre, være inkluderende, rose, støtte og 

oppmuntre andre.



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. De største 

barna får ta aktiv del i trivselskapende aktiviteter for alle 

barn.

Adventskalender: 

Vi praktiserer omvendt adventskalender. Det vil si at vi 

trener på å gi bort noe som vi allerede har, det kan være 

en leke/klær som er for lite. Sammen med foreldre kan 

barna finne noe, pakke det inn og gi til 

barnehagen. De åpner selv sin pakke som legges i den 

store sekken, og mottar gjerne en pepperkake som, 

anerkjennelse på god gjerning. Gavene går til 

Frelsesarmeen i Kongsvinger. 

21

Svart senker
natten seg..

Selvkontroll: Vi trener på å sette ord på andres behov, klare å 

vente, stå i kø.



Egne notater:

Desember, Rammeplan: Etikk, religion og filosofi

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13

Lucia 

feiring

14 15 16 17 18

51 19 20 Nissefest 21 22 23 24 25

2 26 27 28 29 30 31

Nyttårs-

aften
Julebarnehagen, påmelding til Korsmo bhg.
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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 vi bruker språket i samhandling med barna i 

barnehagehverdagen. Vi legger til rette for at barna får tid og rom til å uttrykke seg. De 

voksne legger vekt på å ha en likeverdig samtale. 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 Tras, ( kart- leggingsverktøy for språk) og 

pedagogisk analyse ved behov.
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Egne notater:

Januar  Rammeplan: Antall, rom og form

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31
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Læring

Hvorfor er dette viktig?

Barn trenger læring for å leke.

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. 

« Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til 

grunn for deres læringsprosesser» Rammeplan - 2017

Hva gjør vi?

De voksne legger til rette for fellesskap, det skal være balanse i planene, slik at det er rom for 

spontanitet og å kunne følge barnas ønsker. Se ellers Rammeplan-17 s. 2225



Egne notater:

Februar  Rammeplan: Antall, rom og form

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17

Karneval 

18 19

Fastelavens

søndag

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

Selvhevdelse: Vi trener på å hevde egne meninger, 

snakke i gruppe og sette ord på ting.

Skolens vinterferie
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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. Foreldrerådet skal bli forelagt 

saker som er viktige for foreldrenes forhold til 

barnehagen. Det kreves samtykke fra 

foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes 

høyere enn den fastsatte maksimalgrensen.

• Samarbeidsutvalget (SU) 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.

• https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeplan/samarbeid-hjem-barnehage/
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Mars  Rammeplan: Natur, miljø og teknologi

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25

Vaffeldagen

26

13 27 28 29 30 31

Selvhevdelse: Vi trener på være 

deltakende, ta initiativ, ta valg og forstå 

at man må vente.

Skolens vinterferie, gi beskjed hvis barnet tar fri
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Barns medbestemmelse,  Rammeplan: Natur, miljø og teknologi

• 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.

• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barns-medvirkning/
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April  Rammeplan: Etikk, religion og filosofi

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

13 1 2

Palme-

søndag

14 3 4 5 6

Skjærtorsdag

7

Langfredag

8

Påskeaften

9

1 Påskedag

15 10

2 Påskedag

11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27

Plandag

Barnehagen 

stengt

28

Plandag

Barnehage

n stengt

29 30

Påskebarnehagen, Korsmo, egen

påmelding

Lek, glede og humor: 

Vi trener på å kunne 

late som, vise glede og 

slappe av i leken.

30



Overganger:
• Når barnet begynner: 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. Når barnet begynner i 

barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging 

den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet 

og trygghet til å leke, utforske og lære.

• Overganger skjer også innad i barnehagen. 

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og 

rom til å bli kjent med barna og personalet når de 

bytter barnegruppe.

• Overgang skole: 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 

bør utveksle kunnskap og informasjon som 

utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste 

barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i 

skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene 

for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

• Felles prosjekt: Kunstutstilling på

Biblioteket 1 lørdag i nov.

Tema: Kåre Tveter

• Rosa russ: April-17 mai, alle er 

rosa russ,  får lue, gjør russe-

streker og er med i 17 mai tog, i

regi av foreldre og Fau

Vi sparker skolestarterne ut



Mai  Rammeplan: Natur, miljø og teknologi.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18 1

Off. 

høytidsdag

2 3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17

HURRA !!!

18

KR. 

Himmelfart

19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29

2 pinsedag

30 31

Lek, glede og humor: Vi 

trener på å tolke lekesignaler, 

glede seg over egen og andres 

mestring.
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Folkehelse

• Strategisk mål:

Barn og unge i Sør-Odal opplever mestring i hver-

Dagen innenfor egen helse, i barnehagen og i skolen.

• Sander barnehage legger vekt på: 

• Aktive barn og voksne både ute og inne

• Faste turdager

• Fysisk aktivitet med barna, høy puls.

• Er mye ute

• Fokus på hygiene og sunt kosthold

• Legge til rette for ro og hvile.

• Fokus på forebygging av mobbing/utestengelse.33



Juni

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8

Sommerfest

9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29

34

Tilvenningsuke på ny avdeling……….



Info om sommerbarnehagen
• De to siste ukene i juli er stengt.

• Alle må levere inn sommerferie skjema i 

løpet av april. ( bindende)

• Alle barn skal ha 5 uker ferie.

( inkludert plandagene) Vi anbefaler 3

uker sammenhengende  ferie.

• Det kan forekomme redusert åpningstid 

da personalet skal ha ferie. Uke 28 evt. 

sammen med Korsmo barnehage

• Alle må smøre seg med solkrem på 

morgenen, ta med navnet solkrem, de 

blir smurt etter behov.

• En uke før ferien vil det være tilvenning 

innad på huset, skolestarterne blir da en 

utegruppe.(ca. uke 26)

• Juli er betalingsfri måned.
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Juli 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

36

Tilvenningsuke for overflytting innad i barnehagen…..



Bilder fra barnehagen:



August 2022

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31
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Årshjul:
Måned Uke/dato Hva skjer?

August Man. 1august Barnehageåret starter

8-9 august plandag

Innkjøring starter

Barnehagen stengt

September Uke38 Brannvernuke Brannvernøvelser og brannvern

Oktober Mandag 24,  Forut kafe, i forbindelse 

med FN dagen

Foreldrekaffe med utsalg. 

November Fre. 25 november plandag Barnehagen stengt

Desember 13 des. Luciatog i barenhagen

20 desember Nissefest

27-30 des. julebarnehage

Skolestarterne går i tog kl 8:00

Kanskje kommer nissen

Påmelding

Januar

Februar 6 februar Samefolkets dag

17  februar Karneval

Vi markerer samefolkets dag

Vi feirer fastelaven

Mars Skolens vinterferie uke 9

April Påskebarnehagen 3,4 og 5 april

Plandager 27 og 28 april

Påmelding

Barnehagen stengt

Mai Fotografering , dato kommer

Juni

Juli

Torsdag 8 juni Sommerfest

Uke 27-28-31 Ferieavvikling

Feriestengt 

Fest for alle, ta med mat.

Åpningstiden kan reduseres

Uke 29 + 30
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