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2 Årsplan mal 

 

1. FORORD 
 

Velkommen til Kopperud barnehage! Vi har intensjon om at hver dag skal være 

spesiell, ikke store happeninger, men små dagligdagse opplevelser, og godt og nært 

forhold mellom mennesker, både barn og voksne. Kopperud barnehage er opptatt av 

uteliv og turer. Vi legger til rette for lek ute på formiddagen for de minste som skal 

sove etter mat. Da har de lekeplassen for seg selv eller de er ute på små 

ekspedisjoner, eller grøftekantturer som vi kaller det. Vi trenger ikke langt av gårde 

for å oppleve spennende ting. 

Gjøvik kommune har en visjon for sine barnehager som lyder som følger: «VI TENNER 

BARNS STJERNEØYNE».  Alle barn skal føle seg sett og verdsatt, og det er noe vi 

jobber med hele tida. Vi har trygghetssirkelen i minne når vi er sammen med barna, 

vi skal være tilgjengelige «ladestasjoner». Ingen barn er like, de skal bli møtt på sine 

premisser. 

Et slagord fra 2004 er fortsatt aktuelt: «HUMOR, RAUSHET, LEK OG LÆRE – I 

BARNEHAGEN ER DET GODT Å VÆRE». Humor i hverdagen er viktig, alle har det 
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bedre dersom vi fokuserer på det positive. Det er viktig å le sammen med barn, men 

ikke av dem. Det er også lettere å lære nye ting dersom vi har det morsomt. Vi får 

det bedre sammen dersom vi er rause med hverandre. Vi kan ha ulike syn på ting 

men fortsatt være venner og like mye verdt. Ulik bakgrunn og kultur er en berikelse, 

vi lærer nye ting hver dag. Barn lærer mens de leker, det er vi voksne som må se 

hvor barna er i sin utvikling og bygge videre på det de allerede kan. 

 

 

2. BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENT 
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3.BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
 

Menneskesynet vårt er bygget på verdier som er forankret i menneskerettighetene og er 

viktig for vår pedagogiske plattform. 

Mennesket er unikt og har rett til å bli møtt som et subjekt. Alle har rett til egne 

tanker og følelser, og skal møtes med respekt og likeverd. 

Barndommen har en egenverdi i menneskets livsløp. Barn er kompetente og har rett til 

å bli sett, hørt og anerkjent. De har rett til å medvirke i sin egen hverdag. 

Det er i relasjon og samhandling med andre at vi utvikler vår egen forståelse av oss selv 

og vår identitet. Vi trives og utvikler oss best i likeverdige relasjoner. 

Det er de voksne som har ansvaret for kvaliteten i relasjonen til og mellom barn.  

 

– Jeg ser deg 

– Jeg hører deg                   

– Jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du sier 

– Jeg undrer meg sammen med deg 

– Jeg tror du har noe å si meg 

– Jeg tror du ønsker å samarbeide 

– Jeg vil være oppriktig med deg 

– Jeg tror at det du sier og tenker er viktig og kan lære meg noe 

– Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter 
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4. PRESENTASJON, BESKRIVELSE AV BARNEHAGEN OG BARNEHAGENS  

FOKUSOMRÅDE / SATSNINGSOMRÅDE 

 
 

Kopperud barnehage er Gjøviks eldste barnehage som er bygd som 

heldagsbarnehage. I 1972 ble den bygd som daghjem med 2 avdelinger, og så påbygd 

i 1978 slik at vi fikk en egen fløy med 2 avdelinger for de minste barna. Vi har prøvd  

ulike organiseringer gjennom årene, og i mange år har vi hatt 3 avd med barn i 

alderen 1-6 år og 4 fast ansatte pr avd. For første gang på lenge har vi fra august-18  

egen småbarnsavdeling for 1-3 åringene våre. På den avd er det (pr des-18,) 15 barn 

og 4,5 ansatte. I tillegg har vi 2 avd med barn i alderen 3-6 år. Der er det 19 barn og 

3 fast ansatte pr avdeling. Grunnen til at vi gjorde denne omorganiseringen fra 

august -18, er fordi søkertallet i Gjøvik kommune har gått  ned, og særlig i Sørbyen.   

Det kan bli justeringer på dette i løpet av barnehageåret 19/20, fordi vi er avhengig 

av å ta inn de barna som søker her, og da er det det som avgjør organiseringen. 

Barnehagen ligger flott til med skogen i umiddelbar nærhet og god bussforbindelse til 

andre deler av byen. Vi har også gangavstand til Mjøsa. Vi er mye ute. De tre eldste 

aldersgruppene har sine turdager, mens de yngste holder seg mest i nærområdet til 

barnehagen. 

I forbindelse med at det i fjor 

kom ny Rammeplan  valgte vi 

oss «Livsmestring og helse» som 

fokusområde, et område vi 

fortsatt jobber mye med.Dette 

rommer både fysisk og psykisk 

helse. Vi har fokus på fysisk 
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aktivitet, hvile og sunn mat laget fra bunnen av. Barns medvirkning er som i den 

forrige Rammeplanen, et viktig område å jobbe videre med. Vi jobber med at barna 

skal delta i matlaging og at vi skal ha små matgrupper. Uteliv og turer er viktig for oss 

i barnehagen. Språk er en selvsagt ting å ha fokus på, vi leser, synger, lærer rim og 

regler, snakker og jobber med drama og flanellografer. De 2 yngste aldersgruppene 

har språksprell hver uke og vi har språkgrupper der vi jobber mye med å spille spill, 

snakke sammen og lese bøker. 

I forhold til den psykiske helsen, jobber vi mye med å skape nære og positive 

relasjoner mellom barn og voksne. Vi voksne må være tilstede, være åpne for barnas 

innspill og jobbe i små grupper slik at vi lettere å se, høre og forstå barna for den de 

er, og ikke for hva de gjør. Vi lærer barna ulike strategier for å gi de god 

lekekompetanse, for å bli kjent med og håndtere ulike føleleser, og til å mestre livet 

på en best mulig måte. Vi har i mange år jobbet med å ha fokus på at våre barn skal 

bli robuste. Sammen med foreldre har vi utarbeidet en modell vi bruker, og som alle 

foreldre får når barna begynner her. 

 

 HAR PÅ GANGSMOT              ER STOLT                      ER ANSVARLIG            ER OMSORGSFULL 

 

ER OPPMERKSOM                               DET ROBUSTE                                HOLDER FOKUS 

 

KOMMUNISERER                           LØSER KONFLIKTER                      INNORDNER SEG         

TÅLER Å STREVE                                                       KONSENTRERER SEG 

  

               

 

 

                                                

DET ROBUSTE 
BARNET 
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5. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PRAKSIS 

 

PROGRESJON:  
 

Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling.  

Alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold.  

Det skal være forskjell på aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk 

materiell som vi tilbyr 5 åringer kontra en ettåring. 

Refleksjoner rundt pedagogisk dokumentasjon skaper nye erkjennelser, tolkninger eller 

spor som bidrar til at personalet tar valg på vegne av eller sammen med barna. Dette 

skjer i kontinuerlige prosesser der progresjon skapes i fellesskap. 

Det er viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne  

 

strekke seg etter nye mål. Dette gir barna mulighet til å lære nye ting og få en god  

 

selvfølelse ved å mestre nye oppgaver. 
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I VÅR BARNEHAGE: 

 

Vi jobber mye i aldersdelte grupper, både på tvers av avdelingene og inne på den  

enkelte avdeling. 1-åringene kalles Ekorn og 2-åringene kalles Rever. De er enten  

ute på formiddag eller de har aktiviteter inne tilpasset deres alder. Det kan være  

forming, sangstund, språklek, drama, lek på vannrom, frilek. Vi jobber i aldersdelt  

onsdag, torsdag og fredag. Gaupegruppa, som er 3 åringene, har turdag på torsdager. 

4-åringene, som kalles Ulvegruppa, har turdag onsdag og Bjørnegruppa har turdag  

fredager. 

Bjørnegruppa, 5-åringene/de som går siste året før skolestart, er også sammen med  

skolestartere fra Marihøna, Sørbyen, Østby og Kvartsvegen barnehager 1 dag hver  

måned. På den måten blir de kjent med flere som skal på samme skole som dem. 

Planen er å jobbe mye med for-og etterarbeid av turer og andre opplegg. 

Vi organiserer oss på denne måten fordi vi ønsker å gjøre barna best mulig rustet til  

å takle det videre livet, gjøre dem robuste. 

 

 

OMSORG:  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet 

Omsorg forutsetter gode relasjoner mellom personalet og barna. 

Barna må føle at de har tatt i mot omsorg. Personalet skal imøtekomme barnas behov 

for omsorg med sensitivitet. 

Barn er også omsorgsgivere og må anerkjennes som dette.  
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I VÅR BARNEHAGE: 
 
 
Deler vi oss i smågrupper, der 1 voksen er sammen med en liten gruppe barn. Disse  
 
gruppene er det ofte barna selv som danner. Den voksne får god kontakt  
 
med barna, god mulighet til å være tilstede, være interessert, og være sammen med  
 
barna på deres premisser. I slike smågrupper har de ansatte mulighet for å vise  
 
omsorg og se det enkelte barns behov lettere enn i store grupper. Voksne er  
 
rollemodeller og når de viser omsorg, vil barna også gjøre dette. Å jobbe etter  
 
trygghetssirkelen gjør at vi er opptatt av å være tilgjengelige slik at barna har  
 
mulighet for å komme innom oss for «lading». Våre barn blir kjent med ansatte på  
 
andre avdelinger og her hos oss er alle barn alles ansvar.  
 

 

 
 

 

LEK: 
 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek og 

personalet skal være bevisst påegen rolle og 

deltakelse i barns lek. 

Lek er barns væremåte  og lekens egenverdi skal 

anerkjennes i barnehagen. I barnehagen skal alle 

barn «oppleve glede ,humor, spenning, og 

engasjement gjennom lek- alene og sammen med 

andre.» 

Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Gjennom leken utvikles og 

videreutvikles sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter.  

I et lekende fellesskap legges grunnlag for barns vennskap. 
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I VÅR BARNEHAGE:               
 

Vi gir barna tid og rom for lek, både ute og inne. Ulike lekekroker som skal passe for 

alle barna, uansett alder og kjønn. 

Voksne er tilstede, ser hva barna er 

opptatt av, endrer lekemiljø og legger til 

rette for lek utfra dette. Vi er oppdatert 

på barnas lek og har fokus på 

relasjonsarbeid og den sosiale kulturen 

leken skaper. Vi skjermer barnas lek, 

lukker dører mellom rommene. 

Noen ganger lager vi voksne lekegrupper, kanskje spesielt i tilfeller der vi skal hjelpe 

de barna som ikke har så god lekekompetanse enda. Da er det viktig at vi er tilstede, 

veileder og støtter. Det er hele tiden de ansatte sitt ansvar å sørge for å hjelpe alle 

barna inn i god lek sammen med andre. 

 

 

DANNING: 
  

Barnehagen skal fremme danning.  

Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter 

som er viktige for å kunne delta i «felleskapet.»  



       

 
11 Årsplan mal 

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og 

vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. 

En viktig del av danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse. 

 

I VÅR BARNEHAGE:          

 

Vi viser igjen til hvordan vi må jobbe for at vi skal få robuste barn. De skal klare seg i 

voksenlivet og da må vi gjøre det vi kan for at de skal føle seg verdsatt og sett av 

både oss ansatte og sine foresatte. Når voksne er åpne og observante og interesserer 

seg for hva barn mener, tenker og tror, får vi mange gode samtaler og barna 

utfordres til å ta egne avgjørelser og tenke over noen av livets utfordringer. Vi ser 

på danning som en livslang prosess, det handler om evne til å reflektere over egen 

væremåte og egne handlinger. Samtaler er viktig slik at vi kan bryne oss på 

hverandre, og voksne kan stille spørsmål som barn og voksne kan reflektere over 

sammen. 

 

LÆRING: 
 

Barnehagens  pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, 

danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen. 

Barn lærer gjennom lek og samspill med andre. 

Barnehagen skal tilby rike og varierte opplevelser og erfaringer og gi rom for undring, 

utforsking og nysgjerrighet. 

Barnet skal møte utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter 

og i spontane sammenhenger i hverdagen. 
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I VÅR BARNEHAGE: 
 

 
Er vi opptatt av at læring og relasjoner  
 
henger nøye sammen. Gjennom leken  
 
utvikler barn vennskap og et positivt  
 
selvbilde gjennom mestring. Voksne  
 
trenger ikke nødvendigvis å delta i  
 
leken, men de må være tilstede slik at  
 
de kan se om noen stenges ute, kan  
 
komme med nye innspill til leken  
 
dersom den står i fare for å dø ut og  
 
legge til rette for skjermede kroker og  
 
rom. Når de voksne deltar i leken, er  
 
det viktig at det er på barnas  
 
premisser.  
 
Gjennom samtaler og utforskning  
 
lærer vi mye. Det er vi ansatte som  
 
må tak i det som barna er interessert i  
 
og videreføre det i barnehagens  
 
planer.  
 
Livslang læring viser at læring skjer på  
 
ulike arenaer gjennom hele livet.  
 
 
 
Læring foregår i samspill med andre mennesker og går hånd i hånd med lek,  
 
oppdragelse, danning og omsorg. Vygotskis læringsteori er forenlig med vårt  
 
menneskesyn. Det barnet kan, er en viktig byggestein for videre læring og utvikling.  
 
Når et barn har lært å gå, er det ikke lenge før det ønsker å løpe. Vi voksne må se  
 
det enkelte barnet og tak i det barnet kan for videre utvikling og læring. 

 

 
6. FAGOMRÅDER 

 

Barnehagenes fagområder består av: 

 Kommunikasjon, språk og tekst   

 Kunst, kultur og kreativitet  
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 Antall, rom og form 

 Nærmiljø og samfunn  

 Kropp, bevegelse, mat og helse  

 Natur, miljø og teknologi 

 Etikk, religion og filosofi  

 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Disse fagområdene vil sjelden opptre 

isolert, og som oftest tverrfaglig gjennom aktiviteter, samlinger og samtaler med 

barna.  

At barn får rike, felles opplevelser og kunnskaper på mange områder er også en 

forutsetning for leken og et godt samspill mellom barna.  

Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 

sammensetning og øvrige forutsetninger. For en videre forståelse av fagområdene 

henvises det til Rammeplan for barnehager der du kan lese om ytterligere mål og 

metoder.  
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I VÅR BARNEHAGE:  
 

Vi har fagområdene med når vi planlegger både avdelingsvis og i aldersdelte grupper.  

Vi har også en progresjonsplan som vi ansatte bruker. Det er viktig fordi det skal  

være forskjell på hva en 1-åring og en 5-åring gjør i barnehagen. Fagområdene glir  

over i hverandre, det er svært sjelden vi jobber med bare ett. Gjennom planer og  

dokumentasjon kan foreldre se hva vi gjør og hvorfor. 

             
 

7. VURDERING 
 

Barnehagens dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og læring. Den skal brukes som en 

metode for å få fram ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis. 

Dokumentasjon skal hjelpe personalet til å se hva barna er opptatt av, og brukes sammen med 

barna. Vurdering er refleksjon og utforskning som skal hjelpe oss til ny kunnskap. All vurdering 

skal bidra til å styrke og øke barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling.  

 

I VÅR BARNEHAGE: 

Har vi laget en plan for hvordan vi vurderer arbeidet vårt i 2019. Vi har valgt å bruke 

punkter fra Relasjonsmodellen som er gjengitt under overskrifta vårt verdigrunnlag, 

og valgt ut områder fra hverdagen vår som vi ser at vi bør jobbe litt ekstra med. 

De situasjonene vi skal evaluere er: 

 Måltidene og maten vi spiser 

 Turer 

 Uteleken og voksnes deltagelse 

 Ettermiddagene i barnehagen 

 
Fokus skal være på meg som ansatt og min oppførsel i relasjon med barn. Vi skal  
 
lære av det vi kommer fram til, og dermed endre oss til barns beste. 
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PLAN OVER VURDERINGSARBEID 2018 
 

NÅR: HVA: HVILKEN TESE FRA 
VERDIGRUNNLAGET: 

FEBRUAR UTELEKEN OG VOKSNES 
DELTAGELSE  
 

JEG VIL HJELPE DEG GJENNOM 
NØDVENDIGE KONFLIKTER 
 

MARS UTELEKEN OG VOKSNES 
DELTAGELSE 

JEG VIL HJELPE DEG GJENNOM 
NØDVENDIGE KONFLIKTER 
 

APRIL TURER JEG UNDRER MEG SAMMEN MED 
DEG 

MAI TURER JEG UNDRER MEG SAMMEN MED 
DEG 

SEPTEMBER MÅLTIDER OG MATEN VI SPISER JEG TROR PÅ AT DU ER 
KOMPETENT OG AT DU GJØR 
SÅ GODT DU KAN 

OKTOBER MÅLTIDER OG MATEN VI SPISER JEG TROR PÅ AT DU ER 
KOMPETENT OG AT DU GJØR 
SÅ GODT DU KAN 

 
NOVEMBER 

ETTERMIDDAGEN I 
BARNEHAGEN 

JEG SER DEG 

DESEMBER ETTERMIDDAGEN I 
BARNEHAGEN 

JEG SER DEG 

 
VI BRUKER PRAKSISFORTELLINGER. VI DRØFTER KRITISK OG GIR HVERANDRE 
TILBAKEMELDINGER. VI EVALUERER AVDELINGENS PRAKSIS, OG «TIL BARNS BESTE» ER 
ALLTID FOKUS. 

 
DOKUMENTASJONER VIL KOMME OPP PÅ AVDELINGEN ELLER I GANGEN. 

 
 

 

8. BARNS MEDVIRKNING 

 

Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetent.  

Barna skal få mulighet til å medvirke i fellesskapet, uttrykke sine synspunkter,  

Barna skal erfare at deres stemme blir tatt på alvor og ha innflytelse på sin egen 

hverdag i barnehagen.  

Personalet må være bevisst i alle situasjoner sammen med barna og gi hvert enkelt 

barn følelsen av å bli sett, hørt og verdsatt. 
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I VÅR BARNEHAGE:  
 

Prøver vi å jobbe aktivt med at barn skal få medvirke ut fra sine forutsetninger. Vi  

tar tak i interesser og jobber med at barna kan delta i hele prosesser, f.eks. handle  

inn mat, lage den, spise, rydde etterpå. Vi må se hva barna interesserer seg for,  

lytte til de som har språk og tolke kroppsspråket til de som ikke har språk.  

Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse, barna skal ikke bestemme,  

men ses og høres og tas med på planlegging og gjennomføring.               
 
 
 

 
 

 

9. FORELDRENES MEDVIRKNING 

 

Foreldremedvirkning er nedfelt i 

barnehageloven 

Foreldresamarbeidet skal skje både på 

individnivå, med foreldrene til det hvert 

enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget 

Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av 

tilbudet. 

I VÅR BARNEHAGE: 
 

 

Har vi tilbud om hjemmebesøk før oppstart der vi ønsker å legge grunnlaget for et  
 
godt foreldresamarbeid. Alle foreldre skal få minimum 1 foreldresamtale i løpet av  
 
barnehageåret. I praksis har nesten alle minst 2. Vi legger opp samtalene slik at de  
 
eldste får samtale tidlig på høsten slik at det som må justeres for den enkelte kan  
 
ordnes i god tid før skolestart. Ellers er det viktig med daglig kontakt. Er vi ikke i  
 
garderoben akkurat når dere kommer, så er vi ikke langt unna og kan snakkes til slik  
 
at vi evnt. kan avtale en prat uten at det er barn der. Vi inviterer til 2 foreldremøter  
 
i løpet av barnehageåret, noen ganger hele barnehagen, sammen med andre  
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barnehager eller møter i barnas aldersgrupper. I Samarbeidsutvalget er det 2  
 
representanter og 2 vara valgt blant foreldrene. Sammen er disse 4 arbeidsutvalget  
 
for Foreldrerådet som består av alle foreldrene. I SU har vi møter ved behov, og tar  
 
opp saker som gjelder vår barnehage.  
 

 

 

10. OVERGANGER 
 

Barnehagen skal ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning i oppstart og overganger. 

Dette skal skje i nært samarbeid med foreldrene.  

 

I VÅR BARNEHAGE: 

Nye barn som starter i barnehagen får tilbud om hjemmebesøk slik at vi kan møte 

barn og foreldre på deres trygge arena først. Vi anbefaler korte dager første uka og 

foreldre tilstede eller i umiddelbar nærhet mesteparten av tida.  

Vi kommer til å jobbe med god overgang fra 1-3årsavdelingen og over til stor  
 
avdeling nå i vinter. Vi har tidligere ikke hatt behov for overgangsrutiner fordi vi har  
 
hatt barn fra 1-6 år på alle avdelinger. Vi kommer nok til å starte overflytting av  
 
noen av de eldste på våren. Når rutinene er klare (etter at opptaket er gjort) vil  
 
dere få nærmere beskjed. 
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Rutiner for overgang fra barnehage til skole og SFO 
 
Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig 

Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage 
til skole og SFO står i barnehagenes årsplan 

01.01 Styrer 
 

Barnehagene sender navneliste med telefonnr 
til skolene for kommende elever 

01.10 Styrer 

Samarbeidsmøte krets September Styrer 

I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener 

det er nyttig med tilleggsinformasjon for å 
kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar 
barnehagen kontakt med skolen. 

November-
april 

Styrer 

Hospitering barnehageansatte i skolen Oktober Styrer 

Annonse i avisene om innskriving på skolen November Skoleadministrasjon 

Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges 
opp i den enkelte barnehage 

November Styrer 

Innskrivingskveld for foreldre 
Styrer deltar i sin krets 
Utfylling av skjema og informasjon om skolen 

November Rektor 

Søknad om utsatt skolestart drøftes med foreldrene 
og sendes skolekontoret 

Innen 1.januar Foreldre 

Samarbeidsmøte krets Januar Styrer 

Hospitering i barnehage for 1.-4. trinnslærere Mai Rektor 

Erfaringsutveksling for alle som har hospitert Mai/Juni Skolen 

Barnehagen besøker det enkelte barns skole 
(uformelt); går veien dit, ser på/leker i skolegården 
e.l 

Vår Styrer 
Pedagogisk leder 

Besøksordninger:  
Barnehagene får besøk av elever (kommende 
faddere?) 
Barnehagebarn besøker 1. trinn 

Tidlig vår, før 
besøksdager 

Skolen avtaler med 
den enkelte 
barnehage 

Ansatte i barnehagene blir invitert på foreldremøtene 
som arrangeres i forbindelse med Bli-kjent-dagene 

Når dagene er 
fastsatt 

Rektor og styrer 

Bli-kjent-dag/dager på skolen 
Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen 
Barnet får hilse på sin fadder 
Skolens ledelse er til stede for foreldre som ønsker 
samtale om eget barn 

Mai/Juni Rektor 
Kontaktlærer 

Overgangsmøte utveksle info om enkeltbarn/gruppe, 
husk samtykke fra foreldre 

Vår Rektor avtaler med 
den enkelte bhg 

Referater og ev. presentasjoner fra foreldremøtene 
sendes til barnehagene 

Juni Rektorer 

Ved behov for ytterligere informasjon fra 
barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene 
ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale 

Etter skolestart Kontaktlærer 

 
 
 
 
 
 



       

 
19 Årsplan mal 

Barn med særlige behov/nedsatt funksjonsevne. 
 

Barnehagen avtaler sammen med foreldre 
overgangsmøter med skolen og eventuelt 
samarbeidspartnere. Husk å kalle inn rektor. 

Innen 
1.november 

Styrer 

For enkelte barn med store og sammensatte behov 
kan det være aktuelt å starte samarbeid bhg/skole 1-3 
år før skolestart. Dette vurderes i ansvarsgruppa. 

Se egen rutine Styrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANLEGGINGSDAGER: Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Vi hadde 

planleggingsdag 15.8. og 8.11.18. 28.1.19 er fastsatt og vi skal ha 1 eller 2 dager uke 

24. Det blir også 1 eller 2 planleggingsdager i forbindelse med oppstart i midten av 

august. (Barnehageåret går fra 15. august til 14 august neste år).  



       

 
20 Årsplan mal 

ENKEL KULTURKALENDER 

Bursdagsfeiring siste fredag hver måned for alle som har bursdag den måneden. 

Juni-og julibarn feires fredag 14. juni 

JANUAR Ny årsplan legges fram. Uteaktiviteter. 

FEBRUAR Karneval og fastelavn. Ski/akedager 

MARS Ski/akedager. Svare på påskefri for barna inne i MyKid innen 22.3. 

APRIL Påskeaktiviteter. Besteforeldrelunsj. Våren kommer? Tidspunkt for 

barnas ferie skal inn i MYKid innen 26.4. 

MAI Dugnad. Vårfest. Fotografering? Overnatting for Bjørner. 

JUNI Avslutning for Bjørnene. Besøksdag for nye barn og foreldre. 

JULI Ferie og sommerprosjekt. 

AUGUST Nytt barnehageår, hjemmebesøk, oppstart og tilvenning 

SEPTEMBER Høstsuppe 

OKTOBER Forut-opplegg og avslutning m/foreldre  

NOVEMBER Utstilling. Tenning av juletre. Juleforberedelser. Svare på julefri for 

barna inne i MyKid innen 29.11.  

DESEMBER Adventskalender. Lucia. Nissefest. 

 


