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Forord av Oppvekstsjef  
Du har nå åpnet vår nye årsplan for barnehagene i Åmot kommune. Årsplanen er både et 
arbeidsverktøy for personalet og et dokument for foresatte og andre.  Denne malen er et ledd i vår 
satsning om å arbeide mer faglig samlet sett i våre kommunale barnehager. Vi arbeider ut i fra noen 
felles standarder, selv om det alltid vil være noen ulikheter med bakgrunn i barnehagens pedagogikk. 
Den er, i noen grad basert på skjønn og er innholdsmessig, noe mer fri enn i grunnskolen. Mer 
detaljerte planer inngår i periodeplaner, månedsplaner, ukeplaner, dagsplaner osv i hver enkelt 
barnehage/avdeling. 

Når det er sagt, barnehagenes ansatte følger Barnehageloven, som blant annet sier at vi skal i 
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. (§1) 

Vi har også tydelige retningslinjer og føringer fra statlig hold, rammeplanen er styrende for alt arbeid 
i barnehagen. Denne årsplanen er basert på innholdet i den.  

Alle våre medarbeidere leverer politiattest ved tiltredelse og har selvfølgelig taushetsplikt. 

Vi har egne lokale utviklingsarbeid og kompetanseløft, både kommunalt og regionalt.  Det å være 
faglig oppdatert, reflektere over egen praksis, og hele tiden være utviklingsorientert, er noe vi 
etterstreber i alle våre barnehager.  

Barnehagene har fått noe større plass i vårt samfunn enn tidligere. Nesten alle barn i alderen 1-6 år 
går i barnehage. Samfunnsmandatet og vårt ansvar har blitt utvidet, barnehagen er den første 
arenaen i læringsforløpet. Det er viktig for meg å understreke at læring i barnehage ikke er det 
samme som i skolen. Den viktigste læringen er alt som omhandler det å være et menneske, sosialt, 
synet på seg selv og andre, evne til empati, vennskap, kommunikasjon og samarbeid. Dette krever 
mye av de ansatte. De ansatte i våre barnehager har et stort ansvar for å tilrettelegge og skape gode 
hverdager sammen med barna. Dette for å etablerer gode spor i barnehjernen slik at hvert barn 
utvikler et positivt selvbilde og opplever en tidlig barndom tuftet på gode relasjoner, profesjonell 
omsorg og tilstedeværelse. Framtida er her og nå. 

 Visjonen vår, vilje til vekst, innebærer at alle skal bli sett, hørt og møtt. De skal oppleve tilhørighet i 
fellesskapet, få anerkjennelse for den det er ut i fra sine egne forutsetninger. Ingen barn skal oppleve 
krenkelser, utenforskap eller mobbing. 

Lykke til med det gode samspillet med de yngste barna våre, enten du er ansatt eller foresatt. 
Barnehagealderen er grunnmuren til livet. 

 

Vennlig hilsen 

Tord Arnesen 

Oppvekstsjef 
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Innledning   
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter.   

Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte,   

barn og foreldre og danner grunnlag for samhandling gjennom året.  

Årsplanen bygger på barnehagens formål og innhold (bhg loven §1) og rammeplanen. 

Årsplanen gir informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek, 

læring og fagområdene for å fremme barns allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med 

barns hjem. Den beskriver målene for fokusområder og gir informasjon om hvordan disse 

følges opp, dokumenteres og evalueres.  

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument.                 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider 

med målene som er fastsatt i årsplanen.  

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 

sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.  

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

  

Barnehagens samfunnsmandat  
 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 

2021). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta 

barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.  

Kommunens mål og satsninger for Åmot barnehagene 

Barnehagen jobber hele tiden etter kommunens visjon «Vilje til vekst» 

Barnehagene og skolene samarbeider om framtidsrettet og helhetlig utvikling for barn og 
unge. Samhandler om overgangen mellom barnehage og skole. 

Barnehagetilbudet skal oppleves som kvalitativt godt og evalueres jevnlig. 

Barnehagens ansatte deltar i prosjektet «Kultur for læring» 2017 – 2022. 
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Barnehagene i Åmot. 
 
Det er både private og kommunale barnehager i Åmot. 3 kommunale, 3 private og et 
oppvekstsenter. 

Styrerne har felles treffpunkter slik som styrermøter, felles planleggingsdager, 
fagdager og felles aktiviteter med barna.  

Barnehagene deltar på ulike kompetanseløft og utviklingsarbeid som pågår jevnlig. I 
årene 2017 – 2022 deltar barnehagene på FOU-prosjektet «Kultur for læring» i regi 
SEPU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning). Dette er et forsknings og 
utviklingsarbeid som pågår i hele Hedmark, for både barnehager og skoler. Her er 
hovedfokuset og faglig utvikling: relasjoner, trivsel, vennskap, leke- og læringsmiljø, 
etter kartlegginger gjort av både barn, foresatte, personal og ledere.  

Åmotbarnehagene ser på alle barn som kompetente og er opptatt av at den tidlige 
barndom skal gi trygghet, moro og gode hverdager som gir mestringsfølelse og god 
utvikling. Det er derfor viktig at det blir en god start på barnehagelivet. Når 
barnehagetiden nærmer seg slutten, står skolen klare til å ta imot alle skolestarterne. 
Det er utarbeidet en overgangsmodell for Åmot. Vi jobber for at barnehage og 
skole/SFO skal ha et godt samarbeid, slik at overgangen er godt forberedt og blir 
best mulig for hvert enkelt barn.  

 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. (Rammeplan, 2017) 
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Velkommen til oss 
 

Trollhaugen barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger ved siden av Rena 
barneskole, med skogen og skiløypa rett utenfor gjerde. Barnehagen har pr i dag 45 
plasser og 10 årsverk. 

Det å velge barnehage er en tillitssak. Dere foreldre skal «låne bort» det kjæreste 
dere har, og forventer trygghet, omsorg, gode leke og utviklingsmuligheter for barna 
deres. Vi i Trollhaugen skal gjøre hva vi kan for å vise oss tilliten verdig. Vi håper du 
vil fornemme en positiv atmosfære straks du kommer innenfor porten her. At barn og 
voksne blir møtt med interesse for hvem de er og at de møtes med et smil  

Alle ansatte skal jobbe for å skape gode relasjoner med hvert enkelt barn. Trygghet, 
trivsel og tilhørighet for alle barna er et viktig mål for oss.  

Et kompetent og motivert personale er viktig for å gi et godt pedagogisk tilbud. Vi har 
50% pedagogisk personale, 40% fagarbeidere og 10% assistenter med lang erfaring. 
Vi som arbeider her skal jobbe for god kvalitet og følge lover og regler som gjelder for 
barnehagen. Vi deltar på videre- og etterutdanning, prosjekter og kurs for å øke vår 
kompetanse. 

Vi er glade for engasjementet og interessen dere foreldre viser. Ansatte og foresatte 
samarbeider for å skape et godt barnehagetilbud med god kvalitet.  

Vi gleder oss til å bli kjent med dere.  

 

- Jannicke - 
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Barnehagens visjon «Barnet først» 
 

En visjon er «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape». Visjonen vi 
lager er førende for alt arbeidet vi gjør. I Trollhaugen barnehage setter vi 
barnets individuelle behov og barnet som en del av gruppen først. Det 
betyr at barnets behov er styrende i hverdagen og alltid i fokus. Vi jobber 
med å fremme den gode barndommen. I dette arbeidet er dette viktige 
områder;  

 
 
 
 
 
 
 

 

Visjonen «Barnet først» rommer mye, og er forankret i 
Menneskerettighetene og FNs Barnekonvensjon. Barndommen har en 
egenverdi i livsløpet, og hvert barn skal ses på som et subjekt som har 
rett til egne tanker og følelser. Barnet skal møtes med respekt og 
likeverd. Barn er kompetente og har rett til å bli sett, hørt og anerkjent, 
og til å medvirke til egne hverdag. Alle barn skal være en del av 
samhandling og gode, likeverdige relasjoner. Det vil skape trygghet, 
trivsel og utvikling.  

Åmot kommune sin visjon «Vilje til vekst» skal være med oss i arbeidet. 
Åmot står for 

Åpen 

Motivert 

Offensiv 

Tillitsskapende 

Barnehagen inkluderer dette i sitt arbeid og det skal være synlig i 
hverdagen.  
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Planlegging, vurdering og dokumentasjon 
 

 

 

SLIK GJØR VI DET:  

Barnehagen planlegger aktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser, 
engasjement og alder, enten individuelt eller i gruppe. Noen aktiviteter 
bygger på tradisjoner, årstider og tidligere erfaringer. Noen aktiviteter tar 
utgangspunkt i barna her og nå, i tråd med barns medvirkning. Andre 
aktiviteter tar utgangspunkt i ansattes interesser og hva de ønsker å 
presentere/introdusere for barna. Alle aktiviteter skal være tilrettelagt for 
barna med tanke på alder, utvikling og progresjon.  

 

Barnehagen vurderer sitt arbeid regelmessig, både avdelingsvis og i 
plenum. Vi bruker refleksjon, tilbakemeldinger, 
medarbeiderundersøkelser og foreldreundersøkelser i 
vurderingsarbeidet. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i dette 
vurderingsarbeidet.  

 

Den pedagogiske dokumentasjonen skal synliggjøre hvordan personalet 
arbeider, og at det er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. All 
dokumentasjon skal legges fram med et etisk perspektiv til grunn.  
 

 

 

 

 

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 
vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet 
med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud 
i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal 
barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal 
være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. (Rammeplan, 2017) 
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LEK 
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. 
(Rammeplan, 2017) 

 

SLIK GJØR VI DET:  

Leken er barnas «jobb» og hverdag. Gjennom leken gjør de erfaringer, 
lærer, mestrer, får venner, beholder venner, utvikler seg, skaper 
relasjoner, lærer samarbeid, kvitter seg med stress, bruker humor, 
uttrykker og kjenner på følelser, bearbeider opplevelser, gir og tar, 
opplever og erfarer. Leken er unik og helt essensielt i et barns liv. Leken 
er livsnødvendig for alle barn.  

På bakgrunn av dette har leken den største plassen i 
barnehagehverdagen. Ansatte skal være tilstede både i og utenfor leken 
som lekestartere, lekevenner, veiledere, problemløsere ved behov, være 
trygg base og ladestasjon, observatører, tilretteleggere og ellers det som 
barna vil vi skal være. Ansatte skal gi av seg selv, og dele lekenheten sin 
med barna.  

Ansatte skal lage spennende og gode lekemiljøer som skaper 
nysgjerrighet, kreativitet og engasjement hos barna. og som gir barna 
mulighet til å oppleve glede og mestring gjennom lek, og som støtter 
barns sosiale og språklige utvikling.  

I arbeidet med å lage gode lekemiljøer tilfører vi udefinerte lekemateriell, 
slik at vi utfordrer barnas fantasi og at de selv kan få definere sin lek.  
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LÆRING  
 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til 
å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 
fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 
for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå 
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen 
og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der 
barna skal få bidra i egen og andres læring. (Rammeplan, 2017)  

  
SLIK GJØR VI DET:   
Læring skjer i lek. I lek skjer det læring. Barn lærer best i lek. Derfor må 
barn leke og erfare for å lære.  
 
I vår barnehage skal barn lære gjennom lek og samspill med andre. De 
skal bli møtt av voksne som møter dem og hjelper dem til å lære mer når 
de etterspør det, for eksempel når de ønsker å vite mer om tall, 
bokstaver, dyr, spill ol. De voksne skal møte barna i det som opptar 
barna og spille videre på dette og utvide aktiviteten for å skape flere 
erfaringer.    
 
Voksne tilbyr varierte aktiviteter og felles opplevelser både i små og store 
grupper, som fremmer nysgjerrighet og lærelyst. Barnehagen gir rom for 
å leke opplevelsene ut i ettertid. Barna tar også med seg opplevelser 
hjemmefra og leker det ut i barnehagen. Barna kan bearbeide 
opplevelser og følelser i leken, både på godt og vondt. Voksne skal 
undre seg sammen med barna, og finne løsninger sammen. 
 
Barnehagen skal tilby et variert spekter av aktiviteter både ute og inne.  
Vi skal legge til rette aktiviteter som ikke henvender seg til et kjønn, men 
til en barnegruppe. Uansett kjønn, barna skal selv få velge å leke leker 
de har lyst til å leke. Vi har ingen gutte eller jente leker, aktiviteter, 
klær eller farger. Vi har leker, klær og farger for barn/mennesker. Ansatte 
skal legge til rette for en stor variasjon av aktiviteter barna kan gjøre for 
eksempel: utkledning, lego, biler, tog, dukker, perling, puzlespill, tegne 
og male saker, bøker, konstruksjon og musikk/dans.  
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OMSORG  
 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv 
og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få 
den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette 
for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som 
ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter 
barnas egne omsorgshandlinger. (Rammeplan, 2017)  

  
SLIK GJØR VI DET:  
Hvert barn blir møtt av rolige, balanserte og trygge voksne, som er 
opptatt av å gi omsorg til hvert enkelt barn utfra behovet til barnet. 
Ansatte møter med interesse og respekt for barnets følelser og 
individuelle behov, for å skape gode relasjoner. Barnehagen skal tilpasse 
seg hvert enkelt barn, slik at de får en hverdag med utgangspunkt i 
barnets beste. Barnet skal integreres i gruppen i eget tempo.   
 
Barns medvirkning er en stor del av den omsorgen ansatte gir til hvert 
enkelt barn. Gjennom dette «ser» vi hvert barn, forstår det og respekter 
det. Når barna selv får god omsorg, vil dette påvirke hvordan de gir 
omsorg til andre. Barna lærer ikke bare gjennom det de voksne sier, men 
også gjennom det de gjør. Ansattes handlinger har stor betydning for 
læring hos barn.   
 
Ansatte skal også kjærlig veilede barna til selv å skape og beholde gode 
relasjoner og vennskap.  
 
Alle barn hos oss skal oppleve å få sitte på fanget, få en klem, sitte i 
armkroken som en naturlig del av hverdagen. De skal føle seg sett, hørt, 
forstått, respektert og likt for den de er.  De skal oppleve og få den hjelp 
og støtte de har behov for. Barnehagen skal jobbe for å forebygge og 
avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.  
 
«Vi skal gjøre en forskjell»   
  

Her er jeg! 

Der er du!  

Her er vi!  
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 DANNING  

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i 
demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som 
individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra 
til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for 
fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til   
 samfunnet, natur og kultur. (Rammeplan, 2017)  

 
   
SLIK GJØR VI DET:  
Vi som barnehage skal møte hvert enkelt barn med åpenhet og 
nysgjerrighet på hvem du er, og hva du er opptatt av. Vi skal ta alle barn 
på alvor og vise respekt i møte med dem. Ansatte anerkjenner alle 
barnets følelser både gode og vanskelige, og hjelper barnet å takle sinne 
og frustrasjon. De ansatte er med barnet gjennom følelsen. Vi støtter 
barnas utvikling av egen identitet og bidrar til at barna utvikler en positiv 
selvfølelse. 
 
Barna skal få en tilhørighet til egen avdeling, men også til felleskapet i 
hele barnehagen.    
 
Barnehagen har felles aktiviteter slik at hvert enkelt barn blir godt kjent 
med alle ansatte og barna på de andre avdelingene. Vi skaper et 
felleskap for hele barnehagen, som igjen skaper trygghet. For at barna 
skal kunne utvikle kritisk tenkning, bli selvstendige og vokse inn i et 
felleskap, jobber vi for at barna skal kunne sette egne behov på vent når 
det for eksempel skal tas demokratiske valg i barnegruppen.   
 
Barna blir møtt av ansatte som ønsker deg velkommen, og som hjelper 
deg inn i leken. Ansatte skal lære å kjenne hvert enkelt barn så godt at 
de vet hva barnet trenger hjelp og støtte til i starten av en barnehagedag 
for å skape en god dag.  
Videre tar vi med dette arbeidet ut i samfunnet, gjennom deltakelse på 
arrangementer som tilbys i kommunen og nærmiljøet. Vi jobber sammen 
med dere foresatte, for å forberede dem for voksenlivet og samfunnet.   
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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. (Rammeplan, 2017)  
 

 
 
SLIK GJØR VI DET:  
Barna kommer i barnehagen med interesser eller opplevde hendelser. 
De ansatte hekter seg på og spiller videre på barnets innspill og kan lage 
prosjekter og aktiviteter som bygger på innspillene. Dette skaper korte og 
lengere temaer.   
 
Ansatte legger frem materialer og løse gjenstander som 
inspirerer barnet i fantasien og kreativiteten.  
 
Ansatte skal være observante ovenfor de minste barna uten verbalt 
språk, slik at vi «leser» hva barnet prøver og formidle. Noen ganger må 
den voksne jobbe hardt for å forstå hva barnet prøver å formidle, og det 
skal vi gjøre.  
De ansatte skal være bevisste på dialogen med barna, slik at vi får med 
oss svaret som barnet gir. Dette er viktig for å skape en god dialog og at 
man ikke skal gå glipp av viktig informasjon som barnet gir som 
svar. Fokus på den gode samtalen, og relasjonen til barnet.  
 
Med de minste barna må ansatte bruke barnets tause språk for å forstå, 
som for eksempel gråt, glede, taushet, ansiktsuttrykk, tilbaketrekking, 
men også ansatte selv må bruke alle språkets former tilbake til barnet for 
å forsterke uttrykket, slik at vi får dannet gode relasjoner og god 
kommunikasjon.  
 
Ansatte skal være i dialoger med barna hvor annerkjennelse, turtaking 
og respekt står i fokus. Ansatte skal ikke avbryte eller la seg avbryte i 
samtaler med barn.   
 
Barna skal få ha medbestemmelse i egen hverdag. Vi har ordensbarn 
som er den voksnes medhjelper, delta i rutinene og hvor de kan få 
komme med egne ønsker og synspunkter.  
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LIVSMESTRING OG HELSE   
 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller.  Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen.  Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.  Om et barn opplever krenkelser eller 
mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Barnehagen skal 
fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion 
og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme 
nestekjærlighet. Barnehagen skal være en arena for fysisk aktivitet og hvile, og bidra til 
at barn utvikler matglede og sunne helsevaner. (Rammeplan, 2017)  
 

 
SLIK GJØR VI DET:   
Barnehagen skal dekke barnas grunnleggende behov både når det 
gjelder fysisk aktivitet, ernæring, søvn og hvile. Ansatte skal tilby variert 
kosthold, med fokus på å tørre å smake nye ting. Vi serverer både kalde 
og varme retter. Barna skal få mulighet til å delta på tilberedning 
av måltidet, og vi har fokus på sunne og næringsrike produkter. Vi 
skaper gode måltider med fokus på maten, harmoni, koselig samvær 
og den gode samtalen.   
 
Ansatte skal jobbe forebyggende mot mobbing og krenkelser, og sette 
inn tiltak med en gang det oppdages. Vi skal øke barnas empati og 
omsorg for hverandre, og hjelpe dem å sette ord på følelser. Vi skal få 
alle barna til å føle seg inkludert. Ansatte skal hele tiden legge til rette for 
å skape humor, glede og vennskap.  

Psykisk helse har det blitt mere fokus på, og livsmestring er et område 
som er veldig viktig i barns utvikling. Vi skal gjøre barn kompetente til å 
mestre sitt eget liv. Det vil si at vi skal veilede dem, reflektere sammen 
og vise dem alternative løsninger. Vi skal hjelpe dem til selv å mestre 
oppgaver. Vi skal gi dem erfaringer på at samarbeid er verdifullt, gi dem 
trygghet på å tørre å prøve selv, gi dem mestringsfølelse, lære 
dem å tåle nederlag og finne veien videre og gjøre dem kompetente til å 
takle livets opp og nedturer.   

Vi skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og 
finne løsninger i konfliktsituasjoner.  

Vi skal bruke grupper som metode for å styrke relasjoner. De ansatte er 
tilstede i samspillet med og for barna. 
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Forskning viser at det å unngå konflikter med barn, kan gjøre barna 
utrygge, mindre empatiske og mindre sosialt intelligente, som igjen 
kan gjøre barna ensomme, og mindre robuste til å takle utfordringer 
i voksen alder.    
 
Alle ansatte har taushetsplikt om barnet og familieforhold. Hver ansatte 
er også pålagt en individuell opplysningsplikt til barnevernet 
jf. barnehageloven §22. Dette gjelder forhold som vold, grov 
omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Alle slike mistanker vil bli meldt 
til barneverntjenesten, som foretar en vurdering av saken. Ansatte skal 
ivareta alle barn, tørre å se, og oppdage forhold som ikke er til det beste 
for barnet.   
For at barn og foresatte skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for 
barnas oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen 
samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. 
Tverrfaglighet og helhetlig tenkning står derfor sentralt. Både foresatte 
og barnehagen kan ha behov for å samarbeide med ulike 
hjelpeinstanser.   
 
Vi jobber etter Åmots kommunal plan for Psykososialt miljø i 
barnehagene (2021-2026).  
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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 
barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, 
aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas 
interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til 
rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, 
materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine 
erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Rammeplan, 2017)  

 
  
                                             

           
 
 
 

 
 
 
Eks på progresjon i turopplevelser og selvstendighet:  
1.steg: Finne sko selv, korte turer i nærmiljøet, bli kjent med ulikt 
underlag.  
2.steg: Trene på å ta på sko, dress, lue, osv selv. Litt lengre turer med 
større utfordringer, trene på å leie. Undre seg, språkstimuli.  
3.steg: Delta aktivt i påkledningen, bære egen sekk, lære turregler, undre 
seg, vokabular utvikles.  
4.steg: Pakke sekk, kle på med stadig mindre hjelp, leke, klatre, bygge, 
undre, forske, få kunnskap om naturen.  
5.steg: Hva slags klær til hva slags vær? Hjelpe andre, vise hensyn, 
følge turregler, øke kunnskap og vokalubar, undre og forske.   
Barna opplever en naturlig progresjon fra de begynner på Småtrolla til de 
er i skoleklubben.  
 
Dette gjelder både aktiviteter, opplevelser og hvordan vi deler inn i 
grupper. Vi tar hensyn til alder, modenhet og utvikling.   
Barna skal få utfordringer som er tilpasset eget nivå og som skaper 
mestringsfølelse hos barnet.   
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ARBEID MED FAGOMRÅDENE  
  
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder, og 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. Barnehagens verdigrunnlag og 
formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til 
medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med 
fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag 
slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del 
av barnas hverdag. (Rammeplan, 2017)   
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SLIK GJØR VI DET:  

• Vi bruker aktivt sammenligning, sortering, plassering, orientering, 
visualisering, former, mønstre, tall, telling, måling. (pådekking, 
matlaging)  
• Ulike spill og puslespill med forskjellige vanskelighetsgrader tilbys.  
• Voksne skal bruke riktige begreper i samtale med barna (sirkel, 
rektangel osv).   
• Vi skal gi barna mulighet til å finne svaret selv, reflektere og 
undersøke med støtte fra voksne.   
• Legge til rette for konstruksjonslek med ulike materialer 
(lego, jovo, klosser, sand, steiner, kongler)  
• Vi skal støtte, engasjere og legge til rette for allsidige aktiviteter 
innenfor dette tema.   
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SLIK GJØR VI DET:  

• Vi skal la barna lage sine egne uttrykk.  
• Vi skal presentere verkene på en respektfull måte som gir barna 

stolthet av prosessen de har vært i og det de har skapt.  
• Vi sier JA til barnas kreative innspill i leken både ute og inne.  
• Vi deltar på arrangementer utenfor barnehagen tilpasset alder.  
• Vi bruker rytmeinstrumenter, sang og musikk i det daglige arbeidet  
• Vi bruker ansattes musikalitet, for eksempel gitar, ukulele, sang og 

dans, dramatisering, litteratur.  
• Vi gir barna kjennskap til ulike materialer som brukes kreativt.  
• Vi har fokus på prosessen og ikke produktet.  
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SLIK GJØR VI DET:  

• Vi serverer sunn og næringsrik mat, servert på en innbydende og  
hyggelig måte.  

• Vi prøver å lage mat på bål, og kan spise maten vår ute, både i 
barnehagen og på tur.   

• Tilrettelegger for felles måltider som skaper rom for gode samtaler 
og matlyst.  

• Vi bruker naturen og området rundt barnehagen til fysisk aktivitet i  
alle årstider.  

• Vi ønsker at barna skal bli glad i å være ute. Viktig at vi tilpasser 
det til alder, vær og temperatur.   

• Vi har grønnsaks-hage som vi planter på våren og høster etter 
sommerferien. Barna lærer hvor maten kommer fra.  

• Vi skaper balanse mellom fysisk aktivitet, ro og hvile.   
• Vi oppfordrer barna til å klatre, krype, hoppe og utfordre kroppen 

sin, og hjelper dem slik at de føler mestring.   
• Mulighet til å vurdere egen risiko og konsekvens ved fysisk  

utfoldelse. 
• Få erfaring med egne og andres grenser i forhold til kropp og 

intimsone.  
• Vi oppfordrer foresatte til å velge sunne alternativer til bursdager.  
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SLIK GJØR VI DET:  
 
Vi gir barna kjennskap til, og forståelse for verdier, høytider og 
tradisjoner i egen og andres religioner.  
 
Vi lærer barna å «gjøre unnskyld» og ikke bare si det. For eksempel gi 
en klem eller finne en annen leke. Handlingen vi gjør er viktigst. Barna 
skal lære om rettferdighet, omsorg og empati.  
 
Voksne undrer seg sammen med barna om filosofiske spørsmål, og alt 
annet som opptar barna.  
 
Barna får erfaringer i at mennesker er både like og ulike, og at vi alle har 
stor verdi i felleskapet uansett.  
 
Lære å ha respekt for andre kulturer og andres meninger.  
 
Alle kan ta egne valg og få være seg selv.  
  
  
  
  

     

 
  

      Ta meg på alvor! 

        Jeg har noe å si! 
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  SLIK GJØR VI DET:  
 
Litteraturformidling til barn er et område som vi skal jobbe mye med. Det 
skal mye til for at vi sier nei til å lese en bok når barnet ønsker å bli lest 
for. Bøker brukes gjennom hele dagen, både ute og inne. Vi kan lese 
under måltidet, lese til hele gruppen, små grupper eller bare til et barn. 
Barn leser sammen og til hverandre. Bøkene brukes aktivt. Konkreter er 
fint å bruke i litteraturformidling. 
 
 
Barnehagen tilbyr stor variasjon i litteratur for barn. Vi kjøper inn bøker 
og bruker kommunens bibliotek aktivt. Det går i helt nye bøker, gamle 
bøker, tradisjons bøker, populære serier, bøker vi har lest til egne barn, 
bøker som ble lest til oss når vi var barn, anbefalte bøker og alt vi kan 
finne med god kvalitet i kassene og hyllene på biblioteket. Å tilby et bredt 
spekter er viktig. Barna som går hos oss skal bli glade i å lese bøker.  
 
Ansatte verdsetter samtalene med barna høyt. Vi svarer med 
gode setninger som utfyller det barnet har uttrykt. Vi leker med ord 
gjennom rim og regler, sanger og fortellinger.   
Bokstaver og symboler skal være en naturlig del av hverdagen og vises 
tydelig i rommet.   
Interessen for bokstaver skal møtes og følges opp når barnet selv er klar 
for dette.   
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og 
bli møtt i sin verbale og non-verbale uttrykk. 

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og 
gi uttrykk for egne meninger og følelser 

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin 
språkutvikling. Flerspråklige barn blir støttet i bruk av sitt morsmål.  

                               A  B C  D  E  F  G  H   I   J   K  L 
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SLIK GJØR VI DET:  
 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig 
utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold. Barnehagen har en 
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftige samfunn.  

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi 
omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få 
naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. 

Å være en del av samfunnet forplikter oss til å være en aktiv deltaker for 
å hjelpe til å bevare miljøet.  
 
Vi skal kildesortere og lære barna hvor de forskjellige tingene skal 
kastes. Vi reparere leker og utstyr som kan repareres. Vi gjenbruker 
leker og materialer som vi kan bruke på nytt. Vi jobber aktivt for å 
minimere bruken av plast og papir.  
 
Vi bruker nærmiljø og naturen aktivt og skaper en bevissthet hos barna 
at vi alltid rydder etter oss når vi er på tur. Vi kaster ikke ting i naturen, 
men tar det med tilbake. Vi plukker opp og tar med oss søppel, som vi 
kaster i søppelkassa. Vi har «Rusken dag». Vi bruker naturen hele året 
slik at barna får erfaringer fra uteliv og påkledning til alle årstider. Vi 
bruker nærmiljøet og byen vår aktivt slik at barna blir kjent med og glad i 
«byen sin». Gjennom samtaler, temaer og uteliv, lærer barna om dyreliv, 
planteliv, miljøvern og årstider.   
 
Vi planter og høster.  
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SLIK GJØR VI DET:  
 
Gjennom aktiviteter/spill og å ferdes ute i nærmiljøet lærer barna å 
ferdes trygt i trafikken.   
 
Gjennom medvirkning, å vente på tur, spille spill, leke, forhandle, følge 
regler både i hverdag og i lek, samspill med voksne og barn, får barna 
erfaringer i hvordan man forholder seg i andre mennesker, både i en-en 
relasjon og i samspill med en hel gruppe.   
 
Gi barna erfaringer med hvorfor vi må forholde oss til regler og normer 
innad i barnehagen og ute i samfunnet, for å legge grunnlaget for 
oppvekst og voksenlivet. Barna tar valg og erfarer å stå for egne 
avgjørelser.  
 
Vi gjør barna kjent med alle land som er representert i barnehagen, og 
gjør barna kjent med land andre barn kommer fra. Det skal være helt 
naturlig for barn at vi kommer fra forskjellige deler av verden og at vi er 
forskjellig både utenpå og inni. Respekt og likeverd skal fremmes.  
 
Vi markere Samefolkets dag 6. februar, lager flagg, hører historier, sang 
og smaker på lokal mat.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
      

       Alt liv har verdi! 
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 DIGITAL 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. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til 
at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale 
medier. (Rammeplan, 2017)  

 
 
SLIK GJØR VI DET:  
Vi bruker nettbrett og mobiltelefoner til å ta bilder, lytte 
til sanger og se filmer innen temaene vi har. Vi bruker det også som et 
leksikon. Barna stiller spørsmål og vi finner det ut sammen.   
Vi bruker Prowise skjermen på forskjellige temaer, for å vise bilder, filmer 
og lignende, og som støtte i barnas læringsprosesser. 
Interaktive App`er er fint å bruke med de minste barna. 

Ansatte er bevisste på å ikke ta bilder av barn som ikke ønsker å bli 
fotografert. 
De ansatte skal utvikle seg innen det digitale, ved at de skal utfordre seg 
selv og prøve nye metoder. 
Barna skal utforske, leke, lære og skape gjennom digitale uttrykksformer. 
 
Viktig!!! Det er ikke lov for ansatte, foresatte eller andre å legge ut 
bilder med ansikter som er tatt i barnehagen eller på aktiviteter knyttet til 
barnehagen, uten samtykke fra alle som er på bilde (foresatte samtykker 
for barna) hver gang det legges ut et bilde.   
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SAMARBEID MED HJEMMET  
 
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. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også 
andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide 
i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. 
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. (Rammeplan, 2017)  
 

 
SLIK GJØR VI DET:  
Samarbeid med foresatte er kjempeviktig. Gjennom foresatte skal 
ansatte bli kjent med barnet og familien. Barnehagen har forskjellige 
arenaer for dette. Oppstartsamtale, tilvenning, foreldremøter, 
foreldresamtaler, arrangementer og den daglig kontakten.   
 
Vi foretar undersøkelser og kan ha små oppgaver på foreldremøter som 
gir foresatte mulighet for deltakelse og medbestemmelse i barnas 
hverdag i barnehagen.  
SU representantene er bindeleddet mellom foresatte og barnehagen, og 
skal bringe henvendelser videre til styrer.   
 
Det er viktig at foresatte kommer til avdelingsleder når barnet forteller 
ting hjemme om at det ikke har det greit. Slik kan vi tidlig oppdage og 
stanse uønsket atferd. Barnehagen og ansatte er helt avhengig av en 
åpen og ærlig kommunikasjon med foresatte. Vi jobber sammen for 
barnets beste.   
 
Vi bruker VISMA barnehage som informasjon og kommunikasjons 
kanal.  
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 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 
 
Åmotsbarnehagene har samarbeid med ulike aktører, 
som f.eks helsestasjon, barneverntjeneste, BUP (barne-
og ungdomspsykiatrien), PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), HINN 
(høgskolen), ELVIS (Elverum videregåendeskole, barne-og  ungdomsarbeider), 
Grunnskolene, kommunen, kirken, og andre.   
 
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for 
barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med 
andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og 
helhetlig tenkning står derfor sentralt. Både foresatte og barnehagen kan 
ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid 
må bestemmelsene om samtykke, taushets- og opplysningsplikt i 
barnehageloven og annet regelverk overholdes.  
Foresatte må nesten alltid underskrive samtykkeerklæringen før 
barnehagen kontakter eksterne instanser.  
 
Det som er unntaket er ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.   
Barnas beste er alltid i fokus for barnehagen.  
  
 
 
OVERGANGER  –  samarbeid og sammenheng  
 
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. (Rammeplan, 2017)  

 
  
Stikkord fra barnehageoppstarten:  

• Samtaler for nye familier   
• Minimum 3 dager med foresatte/nær relasjon tilstede  
• Oppstarts dialog hjem/barnehage  
• Trygghet, tillit, trivsel og tilknytning  

  
  
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. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal ha 
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barnets beste som mål.  Foreldresamarbeidet skal skje både på 
individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, 
gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 
foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. 
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; i henhold til Åmot 
kommune sin plan for overgang barnehage –skole 

Barnehagen skal ha rutiner for tilvenning og overganger internt i 
barnehagen. 
   
Når barnet skal begynne på en annen avdeling.      
 
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. (Rammeplan, 2017)  

 
Det kan være forskjellige årsaker og tidspunkt for at barnet skal flytte fra 
liten til stor avdeling. Ingen flyttinger skjer uten samtaler med foresatte. 
Vi har en barnehagehverdag som gjøre at barna er godt kjent med alle 
ansatte i barnehagen, alle barna og avdelingene, slik at det vil ikke være 
så mye nytt i overgangen. Barna tilvennes over en «lang periode».   
 
 
Når barnet skal begynne på skolen  
 
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. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å 
begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom   
barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på 
egne evner. (Rammeplan, 2017)  
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 SKOLESTARTERGRUPPA 
  
Vi har egen gruppe for de som skal begynne på skolen. Det er 
gruppemøter en gang pr uke i perioden september- juni.  
Vi legger opp til å besøke skolen flere ganger slik at de skal bli godt 
kjent. Vi avtaler også at vi får omvisning på skolen og SFO, og er vi 
heldige får vi komme inn i 1. klasse og se hvordan de har 
det. Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for å begynne 
på skolen. Gruppa har vanntilvenning/svømming gjennom året. 

Klubben skal ha fokus på samhandling med andre, vente på tur, 
samarbeid, skape interesse for bokstaver og kunne klare seg selv når 
det gjelder hygiene og påkledning. Vi skal ha fokus på å ha det fint 
sammen, og gjøre aktiviteter som bare er for de største. Vi kan også 
samarbeide med andre barnehager gjennom året.   
  
Telefonnummer                                                                        
                    
Askeladden: 48 88 43 67 
Tusseladden: 48 88 43 81 
Småtrolla: 48 88 43 66 
 
Styrer: 99 54 77 94  
Jannicke.holtekjolen@amot.kommune.no   
 
Personalet:  
Styrer: Jannicke Holtekjølen 100%  
 
Askeladden:  
Ped.leder: Mette Emilsen Kruse 75%  
Ped.leder:  Gunn Elisabeth Engemoen 25 %  
Fagarbeider: Malin Svendsberget 100%  
Assistent: Kent Nordseth 100% (Vikar Harald Halvorsen) 
Assistent: Andrea B. Silkoseth 66,66 % 
Lærling: Iselin Røsjø Almaas 100%  
 
Tusseladden:  
Ped.leder: Ann Helen Frantsen 100% 
Fagarbeider: Elise Sørmo 100% 
Fagarbeider: Jan Egil Pedersen 100% 
 
Småtrolla: 
Ped.leder: Ann Kristin Bjørkholen 70% 
Ped.leder: Gunn Elisabeth Engemoen 30% 
Barnehagelærer: Louise Schønemann Krohn 100% 
Fagarbeider: Ann Mari Granbakken 80% 
Assistent: Vibeke Lohmann 20% 
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SU (Barnehagens Samarbeids Utvalg):  
 
Småtrolla: Marta Sørensen (mor Nora) 97195204 
 
Tusseladden: Renate Haugen (mor Tiril) 41472751 
 
Askeladden: Marte Skånvik (mor Pernille) 41146388 

  
                                                                                                                                                               

Ansatte i Trollhaugen barnehage:  
Som ansatt i Trollhaugen barnehage skal du følge de lover og regler som gjelder.   

Du ønsker å jobbe med barn og er engasjert i hvert enkelt barn og barns utvikling.   

Du elsker å få klem av alle når du kommer på jobb hver morgen.   

Du har god omsorgsevne og tørr og se de som ikke har det bra, og handle til barnets beste.   

Du har humor og glede i jobben din.   

Du oppdaterer deg faglig, og ser på endringer som spennende og utviklende.  

Du oppdaterer deg på det siste innen forskning på barn.  

Du liker virkelig jobben din og er fleksibel på alle områder.   

Du kan jobbe alene og i team.   

Du kan trøste og bære barn, og har blekksprutarmer.  

Du tåler at planene dine ikke funker, og at du ofte må endre planene dine i siste sekund.   

Du håndtere snørr på genseren sammen med fisk, kaviar og skinke ost – med et smil.    

Du håndterer helt fint å gjøre «1000 ting» på en gang.  

Du liker å høre navnet ditt om igjen og om igjen hele dagen.   

Du skjønner at det som står skrevet over, bare er en bitte, bitte liten del av hverdagen din.  

Da vet du også at du har «VERDENS BESTE JOBB»  

 

  Lag deg en fin dag  

          

Blikk for alle! 

Hjerte for den  

enkelte! 
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