
Korsmo Barnehage

Årsplan 2022/23



Våre styringsdokumenter

Lov om barnehage
Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehageloven fikk ett nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø(kap8) gjeldene fra 1.januar 2021. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_8

Kommuneplanenes 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/getfile.php/13453604-1560503561/Bilder/S%C3%B8r-Odal/samfunnsdel.pdf

Rammeplan for barnehagen
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, sår en 
god barndom preget av trivsel, vennskap og lek er grunnleggende. 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-
for-barnehagen/

Årsplan
Årsplan 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. Den er og et viktig 
arbeidsverktøy for personalet, og utfra dette utarbeides periodeplaner.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_8
https://www.sor-odal.kommune.no/getfile.php/13453604-1560503561/Bilder/S%C3%B8r-Odal/samfunnsdel.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/


Trygt og godt i barnehagen

1.Januar 2021 kom det et tillegg i barnehageloven som omhandler det med inkludering i barnehagen. Alle ansatte har en 
plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette 
kan være for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering. Det er blitt enda tydeligere 
og enda mer forpliktende enn det var før. Barna skal møte trygge og gode voksne som ser og følger med. Barna og skal 
trygges i seg selv, og vi skal gi de gode verktøy for å bli gode medmennesker.

Våre samarbeidspartnere
I Sør-Odal kommune samarbeider vi mye på tvers. Her er de vi samarbeider oftest med:
- De andre barnehagene, både private og kommunale
- Glommasvingen skole
- Odal Ppt
- Odal Barnevern
- Helsestasjonen – vi har jevnlig helsesykepleier innom.
- Kulturskolen
- KORT – kompetanse og rådgivende team
- Integreringsenheten



COS: 
Personalet bruker aktivt COS 
trygghetssirkelen for å 
støtte barna i deres sosiale 
utvikling, samspill og relasjoner.

KFL: 
Hovedmålet er at alle barn skal vokse opp i 
en kultur for læring som motiverer til 
utdanning og til deltakelse i samfunns og 
arbeidsliv. Barns språklige og sosiale 
kompetanse skal heves. 
Sammen skal vi sørge for at barn og ungdom 
i Innlandet vokser opp i en så optimal kultur 
for læring som mulig, der de utvikler 
kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik 
at de kan bidra i samfunnet på en 
selvstendig og ansvarsfull måte. Kultur for 
læring skal prege alle som arbeider med og 
i barnehage og skole, fra 
skoleeiere/barnehagemyndighet ut til den 
enkelte ansatte i barnehagen og lærere i 
skolen. Prosjektet er planlagt slik at 
pedagogisk praksis forbedres kollektivt i 
alle barnehager og skoler. I Kultur for 
læring skal alle delta sammen slik at den 
samlede kompetansen og kapasiteten 
forbedres. Les mer på 
https://www.statsforvalteren.no/nb/innla
ndet/barnehage-og-opplaring/kultur-for-
laring/

Tidlig innsats
Vi har fokus på tidlig innsats. Vi har kompetente 
medarbeidere som ser barna. Barnehagene har 
jevnlig besøk av helsesykepleier, og kommunen 
har et eget kompetanse og rådgivende team 
(kort). Det er tverrfaglig team, som 
barnehagene og skolene kan søke råd i. 



Praktisk info

Korsmo barnehage er en barnehage med 6 
avdelinger

Barnehagen ligger på boligfeltet  Korsmo, og 
har gangavstand til skogen, Glommasvingen 
skole og Skarnes sentrum.

Åpningstid
Barnehagen åpner kl 06.45 og stenger kl
17.00.
Ta kontakt med en ansatt når du kommer med 
eller henter barnet. Barnehagen må ha 
beskjed hvis andre skal hente. 

Måltider
Barnehagen serverer tre måltider per dag: 
Frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Måltidene 
består som oftest av brød/knekkebrød med 
variert pålegg og frukt/grønnsaker. En dag i 
uka lager hver avdeling varmmat.

Klær/ utstyr
Klær etter vær. Snakk gjerne med de ansatte 
om råd. Barna har en egen plass til klær og 
her skal det til en hver tid være nok 
skiftetøy. MERK BARNAS KLÆR OG UTSTYR 
MED NAVN. 

Vogner til soving
Vi har et vognrom hvor vognene kan 
oppbevares. Barna sover i hovedsak ute. Vi 
har alltid en ansatt som passer på de som 
sover. 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.

Bursdagsfeiring: 
Vi synger sanger, barnet sitter på 
bursdagsstol og får bursdagskrone. Vi 
ønsker ikke medbragt kake eller is.



Sykdom:
Når barnet er sykt, se i brosjyre «Kan jeg gå i 
barnehagen i dag?»  Ligger under fellesinfo på 
kommunens hjemmeside. Barnehagen vil ha beskjed 
om barnet ikke kommer i barnehagen pga. sykdom.

Foreldresamarbeid
Det er viktig for oss med godt foreldresamarbeid.
Vi bruker Visma Flyt Barnehage som 
kommunikasjonsplattform. Her registreres inn og 
utsjekk, fravær, og det legges ut periodeplaner, 
dagsrapporter, fellesbeskjeder og direkte meldinger 
mellom bhg og foresatte. Her ligger og en flik på 
samtykker som dere kan godta eller avslå.

Ønskes det mer info om barnets generelle trivsel og 
utvikling er det når som helst mulig å be om en 
samtale. Ellers tilbyr vi fast samtale høst og vår, hvor 
det snakkes om dette.

Det er viktig at barnehagen til enhver tid får tak i 
dere foreldre/foresatte. Sørg for at barnehagen har 
riktig kontaktinformasjon.

Er det andre enn foreldrene som henter må 
barnehagen ha beskjed om dette. Er det søsken som 
er under 18 år så er det foreldrene selv som er 
ansvarlige for hentingen.

Pedagogisk tilbud
Barnehagen har delt barnehageåret inn i 
temaperioder med fokus på ulike fagområder fra 
rammeplanen. Årsplan og periodeplaner belyser 
dette.
Hverdagen kan vike fra planene, hvis vi ser det går 
greit. Vi kan f.eks ta spontanaktiviteter utifra
barnas ønsker. Barns medvirkning i egen hverdag 
er et viktug fokusområde. 
Hver avdeling har tur/utedag en dag i uka. 

Vannlek: 
Barn født 2018-2021 har vannlek i vannlekerommet 
i smågrupper med jevne mellomrom. 2017 barna 
går til svømmehallen og har vanntilvenning der.

Musikkbarnehage: 
En dag i uka kommer det en pedagog fra 
kulturskolen og har et opplegg med grønn gruppe 
(2018 barna).

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. Her har vi en egen 
prosedyre som ligger på kommunens hjemmeside.



Personalet og kontaktinfo

Bjørn 3-6 år
Pedagogisk leder: Linda Valsgård
Fagarbeider: Elin Løkken
Fagarbeider: Bente Nesset
Fagarbeider: Anita O Kristoffersen
Lærling: Linn Renate Hovland

Gaupe 3-6 år
Pedagogisk leder: Yvonne M Halvorsen
Pedagogisk leder: Lotte Verhaug
Fagarbeider: Solveig Skarderud
Lærling: Julie Johnsen (til 9.9.22)

Ulv 3-6 år
Pedagogisk leder: Elisabeth Rudolfsen
Pedagogisk leder: Kristin Hellerud
Fagarbeider: Nasrin Nafari
Lærling Kamran Maroofkhel

Hare 1 år
Pedagogisk leder: Tonje Skarshaug
Fagarbeider: Bente Martinsen
Assistent: Jeanett Sløtte

Ekorn 1-2 år
Pedagogisk leder: Birgit Gulbrandsen
Fagarbeider: Guro A Rognhaug
Assistent: Åse Berit Spigseth
Fagarbeider: Anita O Kristoffersen 

Rev 2 år
Pedagogisk leder: Ida-Lill Holmen
Fagarbeider: Linda B Sørensen
Assistent: Beate Nordby
Fagarbeider: Anita O Kristoffersen



Personalet og kontaktinfo

Tlf nr:
Bjørn: 47452117
Gaupe: 47452119
Ulv: 47452118
Hare: 47452116
Ekorn: 45638034
Rev: 97791047
Styrer: 48998208

Mail til styrer og ped.lederne:
Anne-Marie.Holmen@edu.sor-odal.kommune.no
Linda.Valsgård@edu.sor-odal.kommune.no
Yvonne.Moseng.Halvorsen@edu.sor-odal.kommune.no
Lotte.Verhaug@edu.sor-odal.kommune.no
Kristin.Hellerud@edu.sor-odal.kommune.no
Birgit.Gulbrandsen@edu.sor-odal.kommune.no
Tonje.Skarshaug@edu.sor-odal.kommune.no
Ida-Lill.Holmen@edu.sor-odal.kommune.no

I tillegg til våre ansatte har vi noen faste ringevikarer. Vi 
har elever fra videregående og ungdomsskolen. Vi tar imot 
barnehagelærerstudenter fra høyskolen.

mailto:Anne-Marie.Holmen@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Linda.Valsg%C3%A5rd@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Yvonne.Moseng.Halvorsen@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Lotte.Verhaug@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Kristin.Hellerud@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Birgit.Gulbrandsen@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Tonje.Skarshaug@edu.sor-odal.kommune.no
mailto:Ida-Lill.Holmen@edu.sor-odal.kommune.no


Barnehagens satsningsområde

Vi har i år valgt lek og samspill som hovedtema.

Det er gjennom lek barna utforsker og utvikler seg. De lærer de sosiale spillereglene og lærer seg selv å kjenne. De 
bearbeider følelser og opplevelser de har hatt.

Rammeplanen for barnehagene sier at Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og 
læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. 
Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen 
med andre. 

Her hos oss i Korsmo skal alle voksne være aktive – det vil si at vi skal være der barna er, vi skal følge med på det som 
skjer, være med i leken hvis det trengs – eller holde oss litt på avstand og verne om det som skjer. Vi som voksne skal 
berike leken, vi skal komme med nye elementer – vi skal utfordre for at barna skal utvikle sin lek. Vi skal ha lekevalg, 
avdelingene skal inspirere til forskjellig typer lek. Vi skal jobbe for at alle føler seg som en del av fellesskapet og føler
tilhørighet. Den voksne skal være en god og trygg voksen. Vi skal være gode rollemodeller, vi skal se hvert barn for det 
det er.
Vi skal ha det gøy!



August



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. 



September



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



Oktober

FN dag



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 et 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.



November



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.



Desember

Julaften 1.juledag

2.juledag Romjulsbarnehage



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. 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 og 
pedagogisk analyse ved behov.



Januar 



Læring
Hvorfor er dette viktig?
Barn leker for å lære.
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, det skal være 
balanse i planene, slik at det er rom for spontanitet og å 
kunne følge barnas ønsker.



Februar 

Tema: Kunst kultur og kreativitet



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.

(Rammeplanen kap 5)



Mars 

Kulturuker

Påskefrokost



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. (Rammeplanen kap 4)



April 

Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag

2.påskedag

Husk å melde inn når ditt 
barn skal ha sommerferie –
frist 21.4.23



Overganger
Når barnet begynner i barnehagen
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 innad i barnehagen
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.

Overgangen mellom barnehage og 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.



Mai

Tema: Natur, miljø og teknologi

Bhg stengt

Pinseaften 1.pinsedag

2.pinsedag

17.Mai aktiviteter



Folkehelse

Sør-Odal kommune har folkehelse som et 
satsningsområde i inneværende 
kommunestyreperiode. Det betyr at vi i barnehagene 
og skal ha dette fokuset. Folkehelse er et vidt begrep, 
og rommer mye. Et viktig fokus for oss er at barna skal 
ha en trygg og god hverdag, og ha kompetente voksne 
rundt seg som ser barnas behov, og legger til rette for 
at de får en god hverdag. 
Det og oppleve mestring, og bli møtt med forståelse av 
hvem du er et bidrag til god helse.
Folkehelse i Korsmo barnehage er:

Fast turdag på avdelingene, vil serverer sunn mat hver 
dag, frukt, grønnsaker og variert pålegg. Vi jobber 
med å være gode med hverandre og føle seg inkludert 
og at alle skal oppleve mestring. 



Juni

Sommerfest for hele 
barnehagen er i uke 23, 
avslutningsfest for 
Gullgruppa er i uke 24.



Info om sommerbarnehagen

Innen 1.mai skal dere foreldre melde hvilke uker barna skal 
avvikle ferie. Barna skal i løpet av barnehageåret ha 5uker 
ferie, den ene er planleggingsdagene, 2 av de er når 
barnehagen er stengt, de to siste hele ukene i juli. De to siste 
ukene bestemmer dere.

I sommerukene legger vi bort de vanlige periodeplanene og 
har en ukeplan som er litt løsere. Det er færre barn og 
voksne og gruppene vil bli slått sammen litt annerledes.



Juli



August



Progresjonsplan
Progresjon
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 i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal 
kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 
aldersgrupper/utviklingsnivåer 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.

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.



Nærmiljø og samfunn

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 få 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. Rammeplanen s 36

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla/ Grønn 5-6 Gull
Meg selv og barnehagen Meg selv og familien, venner Meg selv, familien, venner og 

nærmiljø

Tilvenning – vi bruker god tid på å bli kjent med nye 
barn og foreldre.

Turer i nærmiljøet Tur til skolen, nærmiljøet

Skape fellesskapsfølelse gjennom fellesaktiviteter 
som samlinger, forming ol.

Har felles avslutningsaktivitet i 
juni

Tur til Kongsvinger

Bli kjent med nærmiljøet gjennom turer, bilder og 
forming
Hare tar turer om våren
Brannvernuke Brannvernuke Brannvernuke



Kropp, bevegelse, mat og helse

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 31

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla / Grønn 5-6 Gull
Øve på påkledning Kle på seg selv

Vannlekerommet Vannlekerommet Vanntilvenning
Måltider preget av positiv atmosfære, 
sunn kost og selvstendighetstrening

Kroppens funksjoner Kroppens indre funksjoner

Begreper om maten, kroppen, og 
følelser

Bli kjent med våre ulike sanser Måltider preget av positiv 
atmosfære

Sanger, rim og regler om kroppen Motorisk utvikling Motorisk utvikling

Hygienerutinene innarbeides Måltider preget av positiv 
atmosfære

Måltider preget av positiv 
atmosfære

Barna er med og tilberede egen 
mat

Barna er med og tilberede egen 
mat



Etikk, religion og filosofi

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 fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i 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 35

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla / Grønn 5-6 Gull
Markere aktuelle høytider og 
merkedager, som f.eks jul, påske og 
samefolkets dag

Markere aktuelle høytider og 
merkedager

Markere aktuelle høytider og 
merkedager

Skape rom for opplevelser og undring Hvordan behandler vi hverandre 
med respekt og toleranse

Hvordan behandler vi hverandre 
med respekt og toleranse

Vise og gjennomføre tradisjonelle 
aktiviteter knyttet til bl.a. jul, påske og 
eid i forming, mat, musikk og litteratur

Skape rom for opplevelser og 
undring

Skape rom for opplevelser og 
undring

Markere tema avslutninger sammen Vennskapsuker Vennskapsuker

Å være en god venn, og å ha gode 
hender

STOPP – sette grenser for seg selv og 
akseptere andres grenser

Vise og gjennomføre tradisjonelle 
aktiviteter knyttet til bl.a. jul og 
påske i forming, musikk og litteratur

Vise og gjennomføre tradisjonelle 
aktiviteter knyttet til bl.a. jul og 
påske i forming, musikk og litteratur

Filosofere utfra et felles 
utgangspunkt



Kommunikasjon, språk og tekst

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. Rammeplanen s 30

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla / Grønn 5-6 Gull
Rim, regler og sanger Rim, regler og sanger Rim, regler og sanger

Bruke konkreter, fotografier og 
bilder, digitale verktøy

Språklek Kjenne igjen ord/navn

Sette ord på handlinger og 
følelser

Bokstavlek Språklek

Billedbøker, lydbøker og samtaler Pseudoskriving, pseudolesing Bokstavlek

Kjenne igjen navnet sitt Lytte til tekstbøker og gjenfortelle

Høytlesning og samtaler om bøker Biblioteket

Velge et eventyr eller en 
fortelling som barna er opptatt av 
å fordype oss i

Lydbøker Lydbøker

Snakkepakken/Språkkista Snakkepakken/Språkkista

Tegn til støtte Tegn til støtte Trampolinebok



Kunst, kultur og kreativitet

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 32

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla / Grønn 5-6 Gull
Ulike former av musikk, fra barnesang til 
klassisk musikk.
Sanger med bevegelser

Delta på forestilling i kulturuka Delta på forestillingen i 
kulturuka

Erfaringer med ulike formings materialer Sangleker Instrumenttrening og estetikk

Bli kjent med et ”verk” av en barnebok 
forfatter/ kunstner
Bli kjent med figur fra barnebok etc

Dramatisering Fotokunst

Lek med instrumenter, lage instrumenter Musikkskole for Grønn gruppe Sangleker

Beskrivende begreper (adjektiver) Bli kjent med ulikt 
formingsmateriell

Rim og regler

Fordype seg i en farge for hvert tema Fordype seg i en 
barnebokforfatter, bok eller 
eventyr

Fordype seg i en 
barnebokforfatter, bok eller 
eventyr



Natur, miljø og teknologi

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 33

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla / Grønn 5-6 Gull
Bli kjent ned norske husdyr, velge 
en å fordype seg i.

Bli kjent med norske skogsdyr Bli kjent med eksotiske dyr

Lære om vårblomstene og noen av 
småfuglene/ humler

Bli kjent med ulike vårblomster Bli kjent med gran, furu og bjørk

Så frø eller løk Så frø eller løk 
Viser været daglig Gå på tur Gå på tur
Sanger, eventyr, rim, begreper, 
regler om husdyr og været

Følge med på årstidene Studere dag/natt

Turer i skogen og nærmiljøet Benytte kamera og andre 
digitale verktøy

Spikke med kniv 

Forming med naturmateriale Følge med på årstidene
Ta bilder med kamera, skrive ut
Benytte PC

Kildesortering og 
søppelplukking

Kildesortering og søppelplukking

Forskerdag



Antall, rom og form
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 også om å stille spørsmål, 
resonnere, argumentere og søke løsninger. Rammeplanen s 34

1-2 år Rød / Blå 3-4 Lilla / Grønn 5-6 Gull
Matematiske aktiviteter Mattepakken Mattepakken

Sang, rim og regler med – tallord
og telling

Sang, rim og regler med –
tallord
rim og telling

Sang, rim og regler med –tallord
og telling

Aktiv bruk av konstruksjonslek, 
puslespill, memoryspill og 
puttekasser

Puslespill Puslespill

Systematisere, bl.a. like-ulike Spill Systematisere
Bevisst og aktivt begrepsbruk fra 
voksne på form og preposisjoner

Lek med gjenstander som kan 
sorteres etter form, farge og 
størrelse

Lek med gjenstander som kan 
sorteres etter form, farge og 
størrelse

Formingsaktiviteter knyttet til 
sirkel, trekant og firkant

Finne frem i nærmiljøet på tur Finne frem i nærmiljøet på tur

Trampolinebok
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