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1. OVERORDNEDE MÅL
Innledningsvis presenterer vi det som er lagt til grunn for vår årsplan i
Birkebeineren barnehage.

Barnehageloven
Barnehagens virksomhet reguleres av Barnehageloven fra 17.06.05 med
endringer fra 01.01.11. Med hjemmel i loven har
Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om Rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver.

Rammeplanen
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og
oppgaver. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert. Hvert enkelt
barn skal få opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Barnehagen skal se omsorg og
oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng.
Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av sin
egen kultur.
Rammeplanen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper
og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et
demokratisk samfunn.
Planen har både et her- og nå- og et framtidsperspektiv.

Kommuneplanen
I Åmot skal skole og barnehage samarbeide om framtidsrettet - helhetlig
utvikling for barn og unge.
I kommuneplanen for Åmot er visjonen «Vilje til vekst». I samfunnsdelen
står det at vi skal ha tidlig innsats for oppvekst på ulike arenaer.
Birkebeineren barnehage har arenaer hvor alle barn opplever mestring
gjennom et godt pedagogisk tilbud. Læring skjer gjennom arbeid med
fagområdene i Rammeplanen. Det er pedagogiske arenaer både gjennom
tilrettelagt aktivitet og egenstyrte aktiviteter.
Gjennom tidlig innsats tilrettelegger vi for enkeltindividet ved behov.
I Birkebeineren barnehage tilrettelegger vi for fysisk aktivitet i hverdagen
og vi ser til at alle barna får tilbud om et sunt kosthold.
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Pedagogisk profil - kunst og kultur
Vi er en kunst og kultur barnehage som setter fokus på at alle barn skal få
være med på å skape seg sin egen kultur og identitet. Vi skal gi rom for
barnas egen kulturskaping. Barnas egen kulturskaping og estetiske
uttrykk gir opplevelse av glede og mestring. Gjennom barnehageåret
møter barna ulike formingsteknikker og barnas kunstneriske uttrykk vises
frem i en egen kunstutstilling på våren. Barnehagens formidling av kunst
og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle
uttrykksformer. Gjennom felles opplevelser skal vi skape vår egen kultur
og et trygt og godt fellesskap.
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2.

VISJON FOR BIRKEBEINEREN BARNEHAGE:

GLEDE OG MESTRING I ET SOSIALT
OG KULTURELT FELLESSKAP

Birkebeineren barnehage skal være et sted hvor barna trives og utvikler seg.
Vi skal skape åpenhet, tillit og trygghet for barna.

Hvert enkelt barn skal etablere vennskap og lekekompetanse. Vi vet at
god lekekompetanse og evnen til å etablere gode relasjoner er viktig for
at barna skal kunne utvikle seg til å kunne ta del i et fellesskap og
sammen skape gode opplevelser. Vi legger vekt på at det sosiale
samspillet i barnehagen skal preges av respekt og en positiv holdning til
den enkelte, godt humør og livsglede.
Vi skal være åpne og inkluderende for alle barn og familier uavhengig av
funksjonsnivå, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.
Gjennom lek får barna ulike oppgaver tilpasset sitt modningsnivå. Barna
får oppleve følelsen av å få til noe, en følelse av å mestre!
Når barna opplever at de mestrer, øker selvtilliten og de får lyst til å prøve
flere nye ting. Det er viktig at de får noe å strekke seg etter. Voksne og
andre barn oppmuntrer og roser, og dermed gis barna mulighet til å glede
seg over egen og andres mestring.
Barnehagen har en viktig rolle som kulturformidler. For mange barn kan
barnehagen være en døråpner i møte med ulike kulturelle uttrykksformer.
Vi voksne skal eksponere barna for et variert utvalg av kunst- og
kulturuttrykk fra fortid og nåtid. Vi skal være lyttende og vise evne til å
reflektere sammen med barn i dialogen som oppstår i møte med kunst.
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3. SATSINGSOMRÅDENE 2020/2021
Gjennomgående prosjekt for hele året
EVENTYR
Dette året har vi valgt å jobbe med eventyr som gjennomgående tema.
Eventyr er fantasifulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige
vesener. Fortellingene inneholder gjerne faste stilmessige trekk, som
barna lett lærer seg å kjenne og elske.
Barna skal få bli kjent med ulike eventyr gjennom forskjellige
uttrykksformer som høytlesning, flanellograf, eventyrkofferter, sang og
musikk, bevegelsesleker, dramatisering, formingsaktiviteter osv.
Vi skal også styrke barnas sosiale kompetanse gjennom de pedagogiske
poengene som eventyrene formidler. Sosial kompetanse er en
forutsetning for å fungere godt sammen med
andre, og omfatter ferdigheter, kunnskaper
og holdninger som utvikles gjennom sosial
samspill med andre.
Vi kommer til å jobbe med dette prosjektet
opp mot alle fagområdene i Rammeplanen.

KULTUR FOR LÆRING
Alle barnehagene i Åmot kommune deltar i forsknings- og
utviklingsprosjektet Kultur for læring, i regi av Fylkesmannen i Hedmark
og Sepu (senter for praksisrettet utdanningsforskning).
Gjennom spørreundersøkelser for barn, foresatte og ansatte får vi en
ståstedsanalyse av dagens situasjon i barnehagen. Analysen danner så
grunnlaget for et utviklingsarbeid vi jobber med for å høyne
barnehagekvaliteten.
Gjennom prosjektet skal alle ansatte på alle nivåer øke sin kompetanse
innenfor fagfeltet. Vi skal bli enda bedre på det vi gjør i barnehagen i dag
og la læringsperspektivet få større plass i hverdagsaktivitetene våre. Vi
har lært ulike teknikker i analysearbeidet og vi tar i bruk verktøy som lar
oss reflektere over egen praksis.
Vi arbeider med kompetansepakker som har ulike temaer, som
pedagogisk analyse, gode rutinesituasjoner og foreldresamarbeid.
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3.1 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Vi skal gi barna opplevelser med kunst og kultur som er med på legge
grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid. Barna skal få
skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk samtidig som vi skal legge
til rette for fellesopplevelser. Vi skal bli kjent med det mangfoldet som
gjenspeiler dagens samfunn og ulike tidsepoker gjennom blant annet
dans, litteratur, musikk, kunsthåndverk og språk. Det skal legge til rette
at barna for videreutvikle sine kreative prosesser og uttrykk.
Mål

La barna oppleve, og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Tiltak:
 Vi skal legge til rette for gode opplevelser både innendørs og
utendørs.
 Vi skal ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede
sammen med barna.
 Vi skal legge til rette for at barna får oppleve varierte kunst
og kultur uttrykk.
Metode
 Kunstutstilling, internasjonal uke, markering av høytider og
nasjonaldager, digitale verktøy, karneval med
egenproduserte kostymer, barnekor med forestilling for
foresatte, bibliotek, kunstperm.

7

3.2 SPRÅK
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk.
Gjennom språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som
er avgjørende for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og
emosjonelt. Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive
erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap
for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.
Mål:
Fremme barns språkutvikling
Tiltak:
 Vi skal være gode språklige forbilder for barna.
 Vi skal oppmuntre til å lytte, samtale, leke med lyd, rim,
rytme og sang.
 Vi skal oppmuntre barnas initiativ og nysgjerrighet.
 Vi skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape
tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i
hverdagsaktiviteter.
 Vi skal vise forståelse for betydningen av barns morsmål.
Metode
 Språkstimulerende og språkfremmende aktiviteter som:
høytlesing, bøker, eventyr, rim og regler, musikk og
dramaaktiviteter.
 Vi har skapt språkstimulerende miljø på avdelingene og
synliggjort bokstaver, tall, bilder og symboler.
 Dialogisk lesing.

8

3.3 NATUROPPLEVELSER OG FOLKEHELSE
Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling
av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn er kroppslig aktive,
og de uttrykker seg gjennom og med hele kroppen.
Godt kosthold og variert fysisk aktivitet er viktig.
Vi ønsker at barna skal få oppleve glede ved å ferdes i naturen og få
grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål

Bli glad i å bruke og å ta vare på naturen

 Vi skal tilrettelegge for at barna skal få gode
naturopplevelser og utelek til alle årstider.
 Vi skal gi barna et sunt kosthold.
 Vi skal legge til rette for at barna får videreutvikle sine
grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter.
 Vi skal fremme barnas kunnskaper om dyr og vekster.

Metode
 Daglig utelek
 Turer
 Frie og organiserte aktiviteter ute og inne
 Aktivitetsdager
 Kosthold – frukt og grønt hver dag
 Vaktmesteroppdrag i Kartongparken
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4. BARNEHAGENS INNHOLD
4.1 OMSORG
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg i barnehagen
handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas
omsorg for hverandre.
En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og
evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i
hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell,
måltider og påkledning.
Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig
en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning.
Barnehagen vår:
 Vi møter alle barn med omsorg gjennom alle situasjonene i
barnehagen. Dette gjør vi ved å være tilstede, engasjerte i
hvert enkelt barn, deres individuelle behov, trivsel og
utvikling.
 Vi skal hjelpe barna med å bli kjent med følelsene sine og
lære seg å uttrykke dem på en akseptabel måte.
 Vi skal oppdra barna til å bli trygge og selvstendige individer,
samtidig som de skal lære seg å vise omsorg og hensyn til
andre rundt seg. Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med
foreldrene.
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4.2 LEK
Barn uttrykker seg på mange måter i lek. Leken har en selvskreven og
viktig plass i barnehagen og er en viktig side ved barnekulturen.
Barnehagen skal bidra til den gode barndommen som en grunnleggende
livs og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som
egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling.
Barnehagen vår:
 Vi skal tilrettelegge for variert og allsidig lek i trygge og
utfordrende omgivelser.
 Vi skal være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og
oppmuntre barna i deres lek.
 Vi skal legge til rette for at barna utvikler lekekompetanse.
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4.3 LÆRING
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med
miljøet, og er nært knyttet til lek, omsorg og danning.
Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle
læringssituasjoner.
Barnehagen skal være aktiv sammen med barna i utforskingen av digitale
verktøy.
Barnehagen vår:
 Vi skal være aktive og engasjerte og støtte barnas
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
 Vi skal ta utgangspunkt i barnas interesser og sammen
undersøke, stille spørsmål og finne svar som barna kan være
tilfreds med.
 Vi skal fremme barnas læring gjennom varierte opplevelser,
spontane aktiviteter og tema/prosjektarbeid.
 Vi skal legget til rette for at barn utforsker, leker, lærer og
selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

12

5. BARNS MEDVIRKNING
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”
Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning

Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på sin egen hverdag i
barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten
til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder, modenhet
og funksjonsnivå. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til
å ta.
Barnehagen vår:
 Barna formidler gjerne synspunkter ved kroppsholdninger,
mimikk og språk. Vi skal lytte, tolke og formidle til barnet at
det er sett, hørt og forstått.
 Vi skal legge til rette for selvstendighetstrening med trygge
rammer og forutsigbare grenser for enkeltbarnet og gruppe.
 Vi skal følge barns initiativ og ha respekt for hvor og hvordan
barnet vil bestemme/gjennomføre sine initiativ.
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6. FAGOMRÅDENE
Rammeplanen for barnehagen inneholder 7 fagområder. Dette er de områdene
barna senere vil møte i skolen.

Kommunikasjon, språk og tekst.

Vi ønsker å gi barna mulighet til å utvikle et rikt og variert språk (non-verbalt og
verbalt). Vi lytter, observerer og gir respons når de forteller. Vi bidrar til at barna
skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og til å løse konflikter og
skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Barn blir kjent med bøker,
sanger, bilder, media m.m.

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Gjennom kroppslig aktivitet og mestring vil vi bidra til at barna får en positiv
selvoppfatning. Vi legger til rette for at barna får et sunt og godt kosthold i

en aktiv hverdag både ute og inne.
Kunst, kultur og kreativitet.

Vi ønsker å gi barna rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk for at de skal få
et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende
virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Erfaringene vil styrke enkeltbarnets

kulturelle identitet og personlige uttrykk.
Natur, miljø og teknologi.

Vi skal gi barna kjennskap og forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og
vær. Vi ønsker å ta være på den gode leken i naturen hvor utfoldelse, kreativitet
og sosialisering er viktige ingredienser. Barna skal få en begynnende

forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling.
Etikk, religion og filosofi.

Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse for hverandre og få kjennskap til ulike
tradisjoner og høytider som er representert i barnegruppa.
Barna skal oppleve å bli hørt og tatt på alvor i sin undring.

Nærmiljø og samfunn.

Vi ønsker at barna få oppleve å være en del av barnehagens felleskap og kjenne
tilknytning til barnehagens nærmiljø, gjennom opplevelser og erfaringer.

Antall, rom og form.

Vi skal støtte barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnas
interesser og uttrykksformer. Gjennom ulike aktiviteter får barna erfaring med
ulike former, spill, telle- materiale, leker og formingsmateriell.
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7. SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med
foreldrene. 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. Både foreldrene og personalet må forholde
seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er
barnehagens oppgave å forvalte.

8. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER
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.
Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i
barnehageloven og annet regelverk overholdes.
Barnehagens samarbeidspartnere er:
Grunnskolen
Helsestasjonen
Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste
Barneverntjenesten
Logoped
Høgskolen og andre utdanningsinstitusjoner
Organisasjoner, bedrifter og nærmiljøet

8. 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. 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
Denne planen er vedtatt av kommunestyret i Åmot kommune, og er felles
for alle barnehagene i kommunen. Planen ligger ute på hjemmesiden til
Åmot kommune.
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9. DOKUMENTASJON OG VURDERING
”Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges,
dokumenteres og vurderes.”
Barnehagen vår:
 Dokumentere hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen
 Utarbeide ett godt arbeidsredskap for vurdering av
barnehagens arbeid
Tiltak:
 Pedagogisk dokumentasjon: årsplan, månedsplan, månedsbrev,
dokumentasjon av tema/prosjektarbeid, dagsrapporter
 Bilder
 Foreldresamtaler/foreldremøter
 Avdelingsmøter/personalmøter/planleggingsdager
 Brukerundersøkelse – annenhvert år
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