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Velkommen til nytt 
barnehageår

• Personalets omsorg og verdisyn

Her i Dale Bakhus barnehage ønsker vi å skape 
en hverdag for barna som er preget av 
trygghet, omsorg, lek, mestring, læring og 
vennskap. 

Barna skal  føle seg betydningsfulle og 
inkluderte i fellesskapet her hos oss. Derfor 
har vi fokus på felles opplevelser, vennskap, 
følelser og relasjoner mellom barn, og mellom 
barn og voksne. 

Vi ønsker å legge til rette for et best mulig 
læringsmiljø for barna, preget av trygghet, 
mestring og glede, og som har barnas beste 
som utgangspunkt.

Uttrykker glede og 

humor sammen 

med barnet

Gir mulighet 

for 

medvirkning

Gir barnet 

trygghet i

hverdagen

Ser individuelle 

styrker og behov 

hos barn

Vet at vi har 

verdens 

viktigste jobb

Tar barnet på
alvor

Har fokus på
barn 

Utvikler barnets

selvbilde

Reflekterer over 

egen praksis til 

det beste for

barnet

Er en god 

rollemodell



Felles pedagogisk plan 
Rammeplanen er en forskrift til Barnehageloven som barnehagene er forpliktet til å jobbe etter. 

Den beskriver blant annet barnehagens verdigrunnlag og innhold.

Rammeplanen danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i barnehagen. 

Som en konkretisering av denne har Tinn kommune nå utarbeidet en felles 

pedagogisk plan, som i tillegg til en fokusplan, erstatter den tidligere årsplanen. 

Den pedagogiske planen beskriver tema som;

• Mangfold og gjensidig respekt

• Bærekraftig utvikling

• Omsorg, livsmestring og psykisk helse

• Barn som lever under bekymringsfulle forhold

• Lek, danning og læring

• Vennskap og fellesskap

• Kommunikasjon og språk

• Medvirkning

• Overganger

• Verdensarv

• Trafikk

Den pedagogiske planen er gjeldende for alle barnehagene, og ligger nå ute på 

hjemmesiden til barnehagen;

minbarnehage.no/dalebakhus

I tillegg vil hver barnehage gi ut denne årlige Fokusplanen som sier mer om hva 

hver enkelt barnehage har som fokus og hva de har av tradisjoner og markeringer.



Trygghetssirkelen – trygg tilknytning
• Barna trenger å oppleve trygghet og at de har gode 

relasjoner til voksne og barn rundt seg. De trenger 
støtte, bekreftelse og beskyttelse fra de voksne for 
å utforske og gradvis mestre mer og mer av 
omverdenen. En god tilknytning og opplevelse av 
trygghet er derfor viktig for at barnet skal ha et 
best mulig læringsmiljø, en god utvikling og en god 
opplevelse av sin egen hverdag.

• I Dale Bakhus og i barnehagene                                              
i Tinn generelt legger vi vekt på                                                 
tilknytning og trygghetssirkelen,                                  
som viser barnets behov for                             
trygghet og støtte.



Verdensarven

I rammeplanen står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø 

og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent 

med lokalhistorie og lokale tradisjoner».

Barna i Tinn skal få gradvis kjennskap til verdensarven 

gjennom barnehagen og skoleløpet. Dette for å styrke 

deres kunnskap om verdensarvbyen, og tilhørigheten til 

deres hjemplass. Når vi skal introdusere dette for barna, 

tar vi utgangspunkt i de fire grunnpilarene i vår 

verdensarv;

• Kraftproduksjon med dammer, tunneler og 
kraftstasjoner

• Fabrikkene med fremstillingsmetodene for 
mineralgjødsel

• Byene Rjukan og Notodden
• Transportåren Rjukanbanen-Tinnosbanen.



I Dale Bakhus har vi valgt å dele inn i aldersgrupper, 
for at ikke alle skal gjennom det samme hvert år. 

Hos de minste barna i barnehagen er fokuset hovedsakelig på
«Meg selv og familien min». 
For å bli kjent med nærmiljøet og verden rundt seg, 
er det en forutsetning at man først og fremt har god kjennskap 
til seg selv og sine nærmeste.

2-3 åringene: Barnas hus og nærmiljø (gata), samt barnehagens 
nærmiljø.

4 åringene: Ulike attraksjoner på Rjukan. Brannstasjon, 
taubanen, Solspeilet, Rjukanbadet, byen Rjukan – arkitektur 

5 åringene: Strømproduksjon, Statkraft, Vemork museet, 
togbanen/dresiner, Ammonia, arkitektur, Birkeland og Eyde. 



Avdeling Toppen 3-5 år
Toppen har i år Alf Prøysen som tema. 

Vi lærer nye sanger og eventyr av Prøysen, 
og knytter temaene i disse opp til ulike 
aktiviteter og turer. 

Blåbærtur til Hjerdalen

Digitalt kompetanse er også fokus inne på Toppen. Barna tar 
egne bilder når vi er på tur, får være med å legge de inn på 
PC, og seinere skrive de ut. De er med og søker etter 
informasjon på Ipad og PC når det er noe vi lurer på, vi 
finner eventyr, og lager eventyr. Samtaler rundt digital 
dømmekraft er også et tema, det å vise forsiktighet når man 
ferdes på nettet, og ift å legge ut bilder på nett. 

Bærekraftig utvikling får stadig større fokus i samfunnet, og 
det er viktig at vi starter allerede i barnehagealder. Vi må ta 
vare på naturen og miljøet rundt oss, for å bevare det for 
fremtiden. På Toppen kommer dette bl.a. til uttrykk ved at:

• Vi plukker søppel på turer og sorterer dette

• Vi samtaler rundt miljø, bruk av plast, reparere fremfor å 
kaste med en gang, redusere bruk av forbruksmateriale, 
ta vare på uteområdet vårt mm

• Vi bruker miljønett til vått/ skittent tøy som skal hjem 



Avdeling Toppen 3-5 år
Hver tirsdag har vi aldersdelte grupper, hvor 5- åringene på Toppen 
er på en gruppe, og 3 og 4 –åringene er sammen. 

5åringene har bl.a. fokus på:

• trafikkopplæringen «Tarkus»

• verdensarven

• psykologisk førstehjelp «Grønne tanker – glade barn» som 
handler om hvordan man kan takle vanskelige tanker og følelser

• vi samtaler litt om hvilke grenser vi har for egen og andres kropp

• forbereder overgang til skolen ved femårstreff med de andre 
barnehagene og besøk til skolene.

• 3 og 4-åringene har bl.a. fokus på verdensarven, og 
brannvernsopplegget «Bjørnis».

Gul gruppe (de eldste barna)

I tillegg til å ha aldersdelte grupper, har de også faste tradisjoner 
som:

• Påskevandring / julevandring                                                                                   
– besøk og omvisning i kirken hvor                                                                                         
de som vil er med på en enkel dramatisering  

• Avslutning                                                                                                                   
– barna er med på å planlegge en                                                                                     
helt spesiell dag, hvor de også er igjen                                                                        
noen timer etter at barnehagen stenger

• Topptur – fjelltur i juni.                                                                                      
Dette har vært en årlig tradisjon                                                                   
lenge, og en flott felles opplevelse                                                               
vi ser barna setter pris på.

Topptur til Ørnenipa, juni 2019



Avdeling Knerten 2-3 år

Språk og språkutvikling er et av fokusområdene på Knerten. Barnas 
språkutvikling er viktig både i forhold til kommunikasjon, sosialt 
samspill og lek. Språkutvikling skjer gjennom hele dagen i samspill 
med barn og voksne, og vi har også et ekstra fokus på språk 
gjennom:

 Samlingsstunder med konkreter, sangkort, rim og regler

 Kims lek

 Høytlesning

Motorikk og utvikling av motoriske ferdigheter er sentralt i denne 
alderen. De er aktive og prøver ut kroppens motorikk gjennom hele 
dagen. Vi har fokus på grovmotoriske aktiviteter inne på 
hopperommet, hinderløyper, utelek og turer. I tillegg til å trene på 
motorikken, ser vi at barna opplever glede, trivsel og mestring 
gjennom bevegelsesaktiviteter.

Leken er sentral i hele barnehagealderen, og her får de samtidig mye 
læring i tillegg. I denne alderen er det balansegangen mellom det å 
ta hensyn til seg selv og andre som er i en begynnende utvikling. 
Barna får gjennom leken oppleve å være del av et fellesskap, 
mestring, glede, de får øve på å dele, vente på tur, teste egne 
kroppslige grenser, samspill med andre, og mye mer. Tur i nærområdet



Avdeling Labbetuss 1-2 år
• Omsorg, trygghet, fellesskap og læring går hånd i 

hånd også inne på Labbetuss. Vi har fokus på 
tilgjengelige voksne som trygger, støtter, bekrefter 
og introduserer barna for opplevelser inne og ute. 
Vi ser at gleden over å mestre stadig nye områder 
og oppgaver motiverer til å stadig utforske 
omverdenen. 

• Et inkluderende læringsmiljø er sentralt, det vil si 
at vi tilpasser det fysiske miljøet, leker og 
aktiviteter etter barnas interesser, utviklingsnivå og 
behov.

• Fysisk aktivitet er også et fokus, både inne og ute. 
Vi bruker puterommet, har ball-lek, går turer i 
nærområdet og legger opp til aktiv lek inne og ute.

• Språk – vi legger vekt på språkstimulering gjennom 
billedbøker, samtale med barnet i hverdags-
situasjoner, lek, sang og formingsaktiviteter.



Brannvern i Dale Bakhus barnehage
I uke 38 er det den årlige nasjonale brannvernuken. 
Vi har fokus på brannvern i forkant av dette, og har en felles 
evakueringsøvelse. Det er stor stas de gangene brannbilen 
kan komme innom. Da får barna ofte prøve brannslangen, 
stille spørsmål til brannvesenet, sitte i bilen, og se på alt 
utstyret de har i bilen.

Brannbamsen Bjørnis er en maskot som hjelper 
brannvesenet. Vi har en liten utgave av han i barnehagen, 
leser bøker om han, og har samtaler rundt brannvern. De 
siste årene har han også kommet på besøk til oss i løpet av 
høsten.



Kosthold:
Vi ønsker å ha fokus på sunn mat og et godt 
kosthold, og tar utgangspunkt i 
retningslinjene til  Helsedirektoratet . 

Trafikksikker barnehage:

Dale Bakhus barnehage er godkjent som en Trafikksikker barnehage av 
Trygg Trafikk. Vi har laget en plan for trafikksikkerhetsopplæring, hvor vi 
bl.a. forplikter oss til:

• At barna har på seg refleksvester på tur, og at vi følger bemannings-
normen for antall barn per voksen på tur (1 voksen per 3 barn under 
3 år, og 1 voksen per 6 barn over 3 år).

• At vi har trafikkopplæring med barna, med et spesielt fokus på de 
eldste barna. Vi følger her et trafikkopplæringsopplegg kalt Tarkus. Vi 
prater også med barna om bruk av refleks, sykkelhjelm, og at de ikke 
skal gå ut av portene alene.

• At foreldrene må gi skriftlig samtykke på hvor vidt barna deres kan 
sitte på i de ansattes privatbiler, og i buss.

• At vi oppfordrer foreldre til å ikke la bilen gå på tomgang på utsiden 
av barnehagen, og at barna er rett sikret i bilene ved henting og 
levering. 

Bursdag:

Barnet kan velge mellom smoothie, grove 
vafler og fruktsalat. 

Fiskesprell: 

Vi er en Fiskesprell-barnehage, noe som betyr 
at vi har ulike fiskepålegg til smøremåltidene, 
og har jevnlig fiskemiddager. De siste gangene 
har vi også servert fiskemiddag til 
foreldrearrangementer.

Frukt og grønt:

Vi serverer frukt eller grønnsaker hver 
ettermiddag, og har grønnsaker som tomat, 
agurk, salat til måltidene.

Trafikksikker barnehage:

Dale Bakhus barnehage er godkjent som en Trafikksikker barnehage av 
Trygg Trafikk. Vi har laget en plan for trafikksikkerhetsopplæring, hvor vi 
bl.a. forplikter oss til:

• At barna har på seg refleksvester på tur, og at vi følger bemannings-
normen for antall barn per voksen på tur (1 voksen per 3 barn under 
3 år, og 1 voksen per 6 barn over 3 år).

• At vi har trafikkopplæring med barna, med et spesielt fokus på de 
eldste barna. Vi følger her et trafikkopplæringsopplegg kalt Tarkus. Vi 
prater også med barna om bruk av refleks, sykkelhjelm, og at de ikke 
skal gå ut av portene alene.

• At foreldrene må gi skriftlig samtykke på hvor vidt barna deres kan 
sitte på i de ansattes privatbiler, og i buss.

• At vi oppfordrer foreldre til å ikke la bilen gå på tomgang på utsiden 
av barnehagen, og at barna er rett sikret i bilene ved henting og 
levering. 



Foreldresamarbeid
Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldrene i barnehagen. Hvert år velges det representanter fra hver avdeling som 
skal være kontaktperson til foreldrerådet. Disse personene utgjør foreldreutvalget i barnehagen. Dette betyr i praksis at når
det dukker opp aktuelle saker man mener bør diskuteres i foreldrerådet, så tar man kontakt med foreldreutvalget for å melde 
saken videre, eller kaller inn til møte i foreldrerådet.

Oppgaven som foreldrerepresentant går ut på å ivareta foreldrenes synspunkter. Det er de som blir tatt med på råd hvis noe 
må endres på, eller hvis noe skjer i barnehagen. Det er også de som kan arrangerer juletrefest – ved hjelp av resten av 
foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget i barnehagen består av to foreldrerepresentanter, to representanter fra personalet, en eier representant 
(politiker) og styrer i barnehagen som fungerer som sekretær.

Samarbeidsutvalget (SAU) skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom 
barnehagen og lokalsamfunnet. SAU skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker av viktighet for barnehagens innhold,
virksomhet og forholdet til foreldrene.

Foreldresamtaler tilbys alle foreldre to ganger pr. år, og det er fullt mulig å be om samtaler i tillegg til dette.

Foreldremøter inviteres det til 1-2 ganger pr. år. Det er vanligvis helt i starten av nytt barnehageår og et på vårparten. 

Informasjon: vi sender mesteparten av informasjon ut via SMS og mail til foreldrene via et system som heter Transponder.


