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Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i 

Drolsum naturbarnehage 

Vi er en 1 avdelings barnehage i alderen 1 – 6 år. Barna deles inn i 

arbeidsgrupper. 

Vi gleder oss atter en gang til et nytt, lærerikt, utfordrende og spennende år!! 
 

I ”Lov om barnehager” står det:  

Barnehagen er pålagt å ha en årsplan. Denne skal være et arbeidsredskap 

for de ansatte, men også gi informasjon 
til brukerne og være en kvalitetssikring for eier og kommunen om at 

barnehagen driver i henhold til lover, forskrifter og kommunens mål for 

øvrig. Planen er forankret i ”Barnehageloven” og ”Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver”.  

Barnehagen jobber i tråd med ”Rammeplan for barnehager”. 
Denne årsplanen skal gi oss / dere et bilde av det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. Den omhandler årets barnegrupper og tar opp barnehagens 

verdigrunnlag, våre satsningsområder og hvilket mål vi ønsker å oppnå dette året, 

hva vi skal lære, utvikling og metoder kommer fram i planer. Ut fra dette har vi 

utarbeidet vår egen visjon:  

Observante voksne – trygge barn. 

Vi skal jobbe med progresjon i utvikling til barna. Progresjon betyr utvikling og 

framskritt. Barn må ha noe å strekke seg etter, lære noe nytt, erfare at det bygger 

på kunnskaper osv. 

Det skal være ulike aktivitets - og læringsmuligheter for store og små. 

 

Du finner mer informasjon om barnehagen på Drolsum naturbarnehages 

nettside.   

 

 

 

 

 

 

Med ønske om et godt samarbeide mellom hjem og barnehage!! 

 
 

 

 

 

 



 4 

 

 

 
                              

                                                                                                                         

                           : 

          Torbjørn Egner, rolleleik og språkutvikling 
 

                    Hvorfor vi velger å satse på dette      
 

Torbjørn Egner er mest kjent for sine fortellinger for barn – så som de tre 

hovedverkene Karius og Baktus, Klatremus og de andre dyrene i 

hakkebakkeskogen og folk og røvere i Kardemommeby.  

Han er også kjent for sanger som: Amandus dukkemann, bamses fødselsdag, 

sjørøvervise, kjøreturen, lofottorsken med mer 

Han var en stor norsk forfatter, illustratør, billedkunstner, reklametegner, 

visedikter og komponist. 

Noen av barna i barnehagen har vært på besøk i dyreparken, vi tar opp tråden 

og vidrefører deres engasjement og interesse for temaet. 
 

Modum kommune har hatt friskusprosjekt de siste årene. 

De satte ned en prosjektgruppe der de arbeider med hvordan vi kan jobbe med 

Friskus i barnehagene. 

Etter mange runder med oss selv – har vi kommet til at VÅR barnehage er og 

har vert en heldags FRISKUSBARNEHAGE ganske så lenge 

Vi har bla annet fast friskus dag ila juni mnd – her ber vi inn private 

barnehager som er i nærmiljøet. Populært, sosialt og lærerikt 

 

I år har vi mest små barn, men også noen større. 

Vi ser det som viktig at våre mål og tiltak settes ift det enkelte barns  

alder, men også utvikling- ståsted. 

Alle må styrkes på det de er gode på - og vi kommer til systematisk fange opp 

det enkelte barns styrke og jobbe / utvikle disse underveis. 

Her har vi allerede gode verktøy som brukes gjennom året. Noe av det som 

fanger opp mest  - er våre barnerapporter. Disse synliggjør 

det enkelte barns interesser og framgang gjennom hele deres barnehagetid. 

Fra start  - til mål 
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I rammeplanen for barnehagene står bla. fagområdene 
 

 

 

 

 

 

 

            

      
               Det vil bli jobbet ekstra med disse to fagområdene gjennom året. 

Vi vil med dette utvikle vår evne og skape erfaring gjennom kreativ virksomhet, bevisst 

bruk av bilder, skape stemninger og inkluderende holdninger, utvikle selvhevdelse (komme 

med egne forslag/ bidrag), lytte til lyder i språket, aktivt bruke konkreter (bla inpedkort), 

legge til rette for barnegruppas alder, formidle tradisjoner, skape gode relasjoner/samtaler 

mellom barn og voksne. 

Det vil bli mange turer rundt i nærmiljøet vårt. Vi snakker / lærer om før og nå. Hvordan 

var det i barnehagen før  - hvordan er det nå 

 Vi skal finne mer ut om landet vårt, fylket, kommune osv.. 

 

                                  Barn under 3 år 
                   Mål                                                           Tiltak 

Oppleve glede ved språket. Voksne skal aktivt føre / legge til rette 

 for gode samtaler og dialog gjennom 

 dagen. 

Dette skjer gjennom hverdagsaktiviteter og 

hverdagssamtaler 

Voksne skal hjelpe barnet til å  

bygge opp et rikt repertoar av  

begreper. 

Vi setter ord på ting som blir natulig 

 brukt gjennom dagen. Si hva du gjør 

Begreper av ulike slag for eksempel –  

Over -  under -  gjennom, vi snakker 

om  -  og leser i bøker, ser på ting 

i naturen og bruker mye fra Egner. 

Tidlig registrering av språk 

 

 

De minste barna kartlegges gjennom 

SATS ( fra 2 år) 

Utfra resultat vil vi jobbe vidre med  

dette. 

Barna skal bli kjent med barnehagens 

nærmiljø 

Utvikle gode vennskap 

Inkludere andre i leiken 

Turer i nærmiljøet – fotballbanen,  

Lavvo’n og tauløypa. 

Vi vil at barna skal bli godt kjent på  

stedene. 

Trafikk og trafikkregler. 
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                                              Barn over 3 år                  
Tidlig registrering av språk 

 

 

 

Tras – her kartlegger vi barnas språk 

fra 2-5 år. 

Om behov -  settes det i gang 

Språkgrupper i barnehagen 

Barna skal kunne høre/ lytte til bøker,  

fortellinger  

Oppleve glede gjennom 

utforskning og dialog 

Voksne stiller åpne spørsmål 

Vise interesse i hva barnet formidler. 

Sette ord på ting rundt barnet. 

Lese selv, eventyr/dramatisere, 

Barna organisere og lage egne samlinger. 

 

 
Skape gode samtaler 

Utforsking av skrift og bokstaver 

Fokusere på hverdagssamtalen 

 

Samtaler i lek, rim dikt og sang, 

Fortelling og høytlesning 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=bilder+av+l%c3%a6re&view=detailv2&&id=6EAE56D99D4CA49837DD3416544BF5DF4ABAB46C&selectedIndex=206&ccid=fvW2x9IH&simid=608048193516077289&thid=OIP.M7ef5b6c7d20703456d01c6a3be84e157o0
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 Vi fletter in Inped, Røris og Trampoline  
 

Hva er inped:  

Produkter som skal videreutvikle den pedagogiske praksisen i barnehagen.  

Dette bygger på aktivitetskort som skal være et konkret verktøy for 

samhandling og kommunikasjon mellom voksne og barn i barnehagen. 

Aktivitetene skal bidra til bevisstgjøring og refleksjoner rundt fagområdene i 

rammeplanen. 

Aktivitetskortene er inndelt i fagområdene og gir en god variasjon i aktiviteter 

som bidrar til utvikling innen de ulike områdene. 

Vi ønsker gjennom dette å tydeliggjøre vårt helhetlige læringssyn og 

viktigheten av tverrfaglig arbeid i barnehagen. 

 
                              

                                                                   

Mini-røris, bevegelse og tall 

 
Barnehagen har skaffet tre ” Mini - røris ” pakker. 

Dette er en lystbetonet fysisk aktivitet for barn i barnehagealder. 

Dette er moro, enkelt og variert. Programmet er oppdelt i 5 deler. 

Start, lek på gulvet, opp å hoppe og nedtrapping med hvile. 

Dette er en enkel og morsom treningsaktivitet som vi kommer til å ta frem  

utover året. Barn elsker repetisjoner, noe de skal få når de ønsker det. 

Mini-røris =  kjempegøy  

 

Trampoline 

 

      
 

 
I dette opplegget er det tatt utgangspunkt i 

” Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver”. 

Dette er et godt og praktisk verktøy som bygger bro mellom barnehage og 

skole. 

Trampoline er utviklet for 5 - åringene med vekt på lek og læring. 

Det er lagt opp til mange praktiske oppgaver, mye lek og moro. 

Arbeidsmetodene i trampoline tar hensyn til at barna fortsatt går i barnehagen, 

og har ulikt ståsted i utviklingen. 
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 Stimulere sanser 

 Styrke motorikken 

 Kroppens utvikling og anatomi 

 Høyre /venstre 

 

 

 

(Kropp, bevegelse og helse) 

 

 Se – lytte, sanseleik 

 Lage hinder/sanseløype 

 Voksenstyrt leik 

 Være ute i all slags vær 

 Bruke inpedkort som omhandler 

kropp, bevegelse og helse 

 Bruk av mini – røris 

 Se bilder, lage collage, prate om 

Kroppens anatomi 

 

 Lære å skape 

 Bruke fantasi 

 Eksperimentere  

 Undring 

 

(Kunst, kultur og kreavitet) 

 

 Sette årstidene i fokus gjennom 

Året ved å observere 

 Samle på ting og tang til 

observerende leik 

 Eventyr, sanger og fortellinger 

 Bruke inpedkort som omhandler 

Kunst, kultur og helse 

 

 Øve beherskelse og ta valg 

 Bli trygge barn 

 Utvikle positive holdninger 

 Utvikle emosjonell kompetanse 

 Vennskap 

 Mot mobbing 

 

(Etikk, religion og filosofi) 

 

 Dele i leikegrupper 

 Bruke inped kort som 

omhandler 

Etikk religion og filosofi 

 Barna i rolleleik 

 Kommunikasjon 

 Samtalegrupper m / tema 

           ( hva er mobbing?) 

 

 Bli kjent med årstidene 

 Ta vare på miljø 

 Respektere naturen 

 Norsk kulturarv 

og tradisjon 

 

( Natur miljø og teknikk ) 

 

 Turer i nærmiljøet 

 Inluderende lek 

 Kirkebesøk jul og påske 

 Møte dyr rundt barnehagen 

 Lære om trafikkregler 

 

( Nærmiljø og samfunn) 

 

 Bruke rim, regler, sanger med 

fokus på de norske tradisjoner 

og natur 

 Flette inn inpedkort med tema 

natur, miljø og teknikk 

 Fokus på natur gjennom året 

 Turer til ” gamle hus  

 

 Går til lavvo, fotballbanen, 

og andre plasser i nærheten 

 Se, snakke om vennskap 

 Se etter ulike dyr 

 Tarkus lærer oss om trafikk 
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MÅL                                                      TILTAK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utvikle grovmotorikk 

 Utvikle kroppskontroll 

 Lære hva naturen gir oss 

 Øve på turregler 

 Utvikle refleksjon og 

 selvregulering 

 Utvikle fantasi og humor 

 Styrke finmotorikk 

 Kjenne seg trygge 

 Lære seg respekt  

 Bli glad i sang og toner 

 Lære om vennskap  

 Lære sosial kompetanse   

     og respekt for hverandre 

 Lære om kroppens  

    anatomi 

 

  

 

 Bruke uteområde 

 Gå opp trapp på lekehus og  

skli ned igjen 

 Bruke barnehagens  

    skogsområde 

 Øve på å være i snø, is og vann 

 Pedaltrening med sykler 

 Huske  

 Gå turer rundt barnehagens  

     nærmiljø 

 Begrepstrening ved hjelp av  

 vers, rim og eventyr 

 Inpedkort som dekker  

   fagområder  

    i rammeplanen 

Bruke matriell om vennskap 

          (deres nivå) 
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   FOKUSERE PÅ KOSTHOLD 

 

   RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN: 

 

Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode 

vaner, holdninger og kunnskaper 

 når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. 

”Arbeidet med mat og måltider bør skje i nær forståelse og samarbeid med 

barnas hjem, 

 og det bør forankres i barnehagens årsplan.” 

Barn er avhengig av at voksne omsorgspersoner tar ansvar for kostholdet 

deres,  

enten de er hjemme eller i barnehagen. Mange av barna spiser flere av dagens 

måltider i barnehagen og dette utgjør en stor del av det totale kostholdet – 

de ansatte/ foreldre har derfor stor innflytelse på kosthold og matvaner. 

2 ansatte har vært på kurs i regi av Frisklivssentralen i Modum. 

 Dette er et såkalt BRA MAT kurs. 

Målet er å lære mer om blant annet sammenhengen mellom kosthold og helse, 

matvarer og få nyttige tips. 
 

 

MOBBING  

Alle voksne har ansvar for at mobbing av barn ikke skal forekomme. 

Sammen med barnas foreldre vil vi øke bevisstheten og gjøre en aktiv 

innsats mot mobbing i barnehagen. 

Vi tenker at mobbing i barnehagen kan stoppes av aktivt deltagende 

voksne som griper inn når det blir nødvendig. Ha jevne samtaler og fokus 

på tema i grupper. 

 

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

Her har vi laget en oversiktsplan for året rundt. Denne tar for seg        sikkerhet inne og ute i  

barnehagen.                                

 For sikring av vårt arbeid med dette – har vi et HMS hjørne på våre personalmøter. 
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JOBBE MED PLANLEGGING, PEDAGOGISK DOKUMENTASJON OG 

EVALUERING 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der innholdet skal planlegges, 

dokumenteres og evalueres. God planlegging er en forutsetning for 

utvikling av barnehagens kvalitet. 

Dokumentasjon skjer gjennom bilder, video, utstilling og ikke minst 

barnerapporter.  

I slutten av hver måned har vi månedens utstilling – her er alle hjertelig 

velkommen innom 

Evaluering skjer via foreldremøter, planleggingsmøter, foreldresamtaler 

osv. 

 
                 Vi observerer barnas utvikling bla. ifa.  

TRAS, SATS OG BARNERAPORTER 

I ”Tras testen finner vi ut av hva barna event. trenger styrkes på ift: 

samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig 

bevissthet, uttale, ord og setningsproduksjon. 

      Sats er en ”Streening av 2 åringers språk” 

I barnerapporter ser vi utvikling ift det enkelte barn. Disse rapportene 

sendes med hjem annen hver mnd. Disse er en meget god dokumentasjon 

som viser både barnehagen og hjemmet progresjon hos det enkelte barn og 

synliggjør innholdet i barnets barnehagehverdag. 

Ifm barns medvirkning blir det skrevet ned og hengt opp – dagens gjøremål 

som omhandler barnas medvirkning i sin barnehagehverdag. Disse blir 

lagret og gir dokumentasjon på vårt arbeid med barns medvirkning ila 

dagen. 
 

5 ÅRS GRUPPE 

Her jobber vi ut fra materiell utarbeidet av skolen. 

I tillegg har vi ”snakkepakke” og ”språksprell” som brukes aktivt. 

Barnehagen skal i samarbeide med skolen, legge til rette for barns overgang 

fra barnehage til første klasse.  

Vi har skolegruppe (5 åringer)- her gjør vi skoleforberedende akt av ulike 

slag. 

I år er det 3 skolestartere – 2 jenter og 1 gutt. 

     Skolegruppa i år vil være fast på tirsdag og torsdager 

     Onsdager er er fast turdag – her er det satt fokus på skolerettet opplegg. 

     Det blir satt av 1 skoletime 2 ganger pr uke.  

     Det blir laget en egen plan for skolegruppa.                                                  

      Vi følger Modum kommunes plan for overgang barnehage - skole.  

      Vi avslutter skolegruppa ned en overnatting i barnehagen. Dette skjer i   

      løpet av juni mnd. 
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PEDAGOGISK PLATTFORM 

I Drolsum naturbarnehage skal barna oppleve trivsel og trygghet som basis for 

sosial kompetanse. 

Vi bruker naturen som læringsarena. 

Alle skal bli tatt på alvor og føle seg sett og hørt. 

Vi voksne skal kunne være ærlige med hverande og barna. 

De skal kunne drømme, eksperimentere, utforske og undres. 

Det settes mye fokus på vennskap, empati, lek, læring, trygghet med mer. 

Vi skal kunne tenke at alle er forskjellige, men likevel lære å godta hverandre 

som vi er. 

Vi setter omsorgsbegrepet sentralt. Hos oss har vi barn i alderen 1 -5 år. 

Vi jobber med å trygge de eldste på seg selv og sine handlinger. 

Dette skaper et godt miljø – der de største ”bryr seg om/ tar vare på” de minste 

barna. 

Vi jobber aktivt med forebygging av mobbing. 

 

FOR VÅR BARNEHAGE SKAL VI SKAPE: 
Trygghet 

Respekt 

Humor og glede 

Omsorg 

Toleranse  

Progresjon for liten og stor 

 

  

 BARNEHAGENS VISJON 

 

             ” Barns medvirkning” 

Vi voksne er opptatt av å møte barna i forhold til deres forutsetninger.  Vi skal 

ta oss tid til å se hva barna er opptatt av. Barna skal møte ” nysgjerrige” 

voksne som setter seg inn i barnas ” her og nå situasjon”. 

Med trygghet i hverdagen kan vi gi barna utfordringer, som igjen fører til at 

barna får  

mestringsfølelse. 

Vi tilrettelegger miljøet etter barns behov i forhold til kommunikasjon, sosialt 

samspill, 

Fysisk tilrettelegging osv. Vi voksne observerer/ deltar aktivt i samspill og 

lek, og bidrar til en 

anerkjennende holdning - der det er plass til alle. 

Barns medvirkning dokumenteres daglig. 
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BARNEHAGENS VERDIER 

Verdiene representerer vårt verdigrunnlag. Disse skal flettes inn i vårt daglige 

arbeid med barna. 

Vi ønsker at anerkjennelse skal prege oss i møtet mellom barn og voksen. 

Med anerkjennelse mener vi at vi skal møte alle mennesker, små og store, 

med omsorg, likeverd og forståelse. Vi vil skape et godt miljø der alle kan 

trives og vil føle trygghet og tilhørighet. Vi setter grenser og lærer barna 

hvordan vi skal være reale og høflige ovenfor andre mennesker.vi ønsker å 

skape gode vennskap og positive holdninger. 

 

Metode: VI VIL GI OG VISE: 
omsorg og skape trygghet 

Være gode rollemodeller 

Skape/gi plass for glede og humor og barns medvirkning 
Sette grenser på en god måte 
 

Læringssyn 
Barnehagen skal fremme lek, læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. 

Læring skal foregå i lek og hverdagsaktiviteter der barnet bruker alle sine 

sanser og ressurser i prosessen. 

Gjennom aktiv medskapning opplever barna mening og mestring. 

Barna får allsidig opplevelser gjennom lærende lek og lekende læring. 
 

Danning 
Danning gjennom omsorg, lek og læring. 

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv 

og tradisjon 

Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  
-Utvikling 

-Undervisning 

-Sosialisering 

-Læring  

-Oppdragelse 

-Verdiformidling 

-Omsorg 
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Hva gjør vi i barnehagen vår ift barns medvirkning: 
§3 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 

Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk 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. 

Vi har en målsetting å være i en endringsprosess for og bli mer bevisste på 

hva begrepet ”Barns medvirkning” betyr for vår barnehagehverdag. 

Medvirkning inneholder både medbestemmelse og selvbestemmelse. Barnet 

skal kunne velge handlinger selvstendig innenfor barnehagens rammer. 

Vi voksne vil se på: 
Hva er barnets fokus. 

Hva er de voksnes fokus 

Hva virker inn på aktiviteten og barnas mulighet til medvirkning 

Skrive dagsrapporter ift barns medvirkning og for å sikre dokumentasjon på temaet. 

Disse henges opp hver dag på foreldretavlen. 

Å ta tak i barns hverdagsaktiviteter og ville endre på disse, med tanke på barns 

medvirkning – krever at vi er villige til å sette spørsmål ved det aller mest 

trygge vi har. Hver aktivitet har en fastlagt ramme som vi skal rive fra 

hverandre og sette sammen igjen med barns muligheter til å medvirke på flere 

plan. Barns medvirkning skal være gjennomgående i planlegging av  

aktiviteter, i gjennomføringen og vurderingen. Vi skal og vil sette fokus på 

hvordan barnet skal være med på å påvirke sin barnehagehverdag. 

 
 

OM FORELDRESAMARBEID 

Foreldre og ansatte har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjennsidig 

åpenhet og tillit. 

Foreldrene hos oss er med i planlegging av barnas hverdag gjennom mange 

ting. 

Vi har: 

Samarbeidsutvalg og styre – foreldere fra barnehagen. 

Disse har bla i oppgave å fremme foreldrenes saker mht ting som skjer/skal 

skje/planlegges i barnehagen. 

De er delaktige i årsplansarbeid. Vi ansatte legger en føring på hvordan vi 

tenker jobbe gjennom året. Barnehagens styre får hvert sitt utkast som blir lagt 

frem på foreldremøte – redigert – for så det ferdige resultat. 

Ellers har vi: 
Brukerundersøkelse 1 g pr år 

Undersøkelse som gis ut fra kommunen 

Ris og postkasse 
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Foreldresamtaler  

Barneintervjuer 

Foreldre, styret og su møter 

 

   Åpen -  jevnlig dialog med de enkelte – hver dag. 

 

                         Presentasjon av gruppene: 

Vi kommer til å kjøre aldersblandede grupper, men for de minste -14 og -15 

barna vil vi ha en fast barnegruppe.  

Gruppene har forskjellige stadier og utviklingsnivå og vil trenge utfordringer 

tilpasset sitt ståsted. 

Vi vil fokusere på det som skjer ”her og nå ”. 

Barna skal møte voksne som er engasjerte, nysgjerrige og deltagende i deres 

opplevelser, lek og aktiviteter. 

Når det gjelder gruppen i sin helhet – vil vi legge til rette for at de største 

barna hjelper 

de små – og de minste lærer av de største. De lærer å vise hensyn, ta vare på 

hverandre, trøste og utvikle vennskap.  

Det er svært viktig at de voksne er gode rollemodeller. Vi vil skape et godt 

miljø i barnehagen. 

Voksne og barn skal være trygge på hverandre og vise at vi ” bryr oss”. 

Ved våre daglige rutiner vil vi skape trygghet, forutsigbarhet og god oversikt i 

hverdagen. 

Barnehagen vår skal være et godt sted å være for liten og stor. 

 
 

Barnegruppe etter alder: 
Født:  Antall: 

2011        3 barn 

2012        2 barn 

2013        3 barn 

2014        3 barn 

2015        2 barn 
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Liten gruppe Stor gruppe 

 

Barn født 

 - 14 og - 15 

 

Voksne: 

Cathrine, Åse og Unni 

  

Barn født i 

  -11, -12 og 13 

 

Voksne: 

Åse J, Jorun, Unni  

Og Anne Carine 

 

 

Personalet:  

LEDER    100   % 

PEDAGOG      50   % 

ASSISTENT     100  % 

ASSISTENT       60   % 

ASSISTENT        20  % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rammeplanen  

 

Ifølge rammeplanen skal vi fokusere på følgende 7 fagområder i løpet av et 

barnehageår: 
Kommunikasjon, språk og tekst 

Kropp, bevegelse og helse 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, miljø og teknikk 

Etikk, religion og filosofi 

Nærmiljø og samfunn 

Antall, rom og form 
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I prosessen mot å nå de målene rammeplan legger opp til er barna selv, 

personalet og foreldrene likeverdige ”samarbeidspartnere”. 

Vi kommer til å ta i bruk INPED kort som en sikring av full dekning ift 

fagområdene.  

Vi regner sosial kompetanse, språk og kommunikasjon for å danne 

grunnstammen i arbeidet mot disse målene. Disse kvalitetene hviler på de 

aktuelle forutsetninger, ønsker og behov.  

Barnehagen har en hovedmålsetning og ut fra denne lager vi delmål. 

Visjoner, ettertanke og evaluering går naturlig inn i vårt daglige arbeid i 

barnehagen.  
Et sentralt område i rammeplanen er barns medvirkning. Her er det svært 

nødvendig at personalet ser betydningen av at det enkelte barn skal føle seg 

sett og hørt. 

Barnehagen utarbeider didaktiske planer – disse bevisstgjør aktiviteten. 

Det heter: 

Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. 

Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom  

barna, personalet og med foreldre. 

Barn må erfare tydelige, ansvarsfulle voksne. 

Dette synes vi er veldig viktig å legge til grunn for årets satsningsområde.    

 

                                                                                                                                   

 

 

 
 

 

 De 7 fagområdene 
 

Kommunikasjon, språk og tekst              
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. 

All kommunikasjon, både nonverbal og verbal, er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.  

Det er også viktig å oppfordre til å sette ord på handling, tanker og følelser. Dette øker 

begrepsforståelsen hos barna og vil skape et rikt språk. 

Vi synger, rimer, forteller og legger til rette for dialoger barna imellom, og vi bruker flittig 

”snakkepakken”. 
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MÅL TILTAK 
 Språket som konfliktløsning 

 Få et positivt forhold til tekst og 

bilde 

 Økte kunnskaper 

 Språket for å utvikle sosial 

kompetanse 

 Bruke språket som formidler av 

ønsker   

 Utvikle begrepsforståelse 

       

 Bruk av kroppsspråk og mimikk 

 Leser og snakker rundt det med 

bøkenes innhold 

 Bli kjent/prate om det som skjer i 

eventyr mm 

 Vi bruker språket aktivt ved bruk av 

sang  

 Bruke språket i samspill med 

bevegelser 

 Samlingsstund 

 Samtaler mellom barn og voksne 

 Dokumentasjon  

 Voksne er gode rollemodeller 

 

Kropp, bevegelse og helse 
Barna hos oss vil naturlig nok få en bedre helse, og ekstra god 

grovmotorikk. De er ute hele dagen og kroppen er i aktivitet mye av tiden. 

Vi legger til rette for dans, musikk, hinderløype, sansemotorisk løype og sangleiker. Vi har 

som mål at barna skal føle mestring og glede gjennom fysisk aktivitet.  

 
MÅL TILTAK 

 Glad i å være i bevegelse 

 Føle mestring 

 Få gode matvaner 

 Mestring gjennom bevegelse 

 Glede gjennom fysisk aktivitet 

                   

 Mini - røris 

 Eventyr / dramatisering 

 Aktiviteter ute i skog og mark 

 Lese/ lære om kosthold 

 Være med å lage mat 

 Aktivitetsgrupper med fokus på 

bevegelse 

 Dans 

 klatre i trær  

 Mestring i ulendt terreng 

 Kjøkkennhage 

 

 

 

 

Kunst kultur og kreativitet 
Barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å utvikle fantasi,  

kreativ tenkning og skal få føle skaperglede over det de har utført. 

Personalet skal oppmuntre barna til å uttrykke seg, og gi dem mulighet til å finne sine egne 

utrykksformer.  

Vi leser bøker om norske folkeeventyr, maler, klipper, limer, har jule- og påskeverksted 

m.m. Vi dramatiserer eventyr og fortellinger. 
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Barnehagen er bevisst på at barna skal være med på våre daglige gjøremål. De måler, veier 

og kommuniserer om det vi gjør. 

MÅL TILTAK 
 Utvikle kreativitet 

 Bruke fantasi 

 Utvikle motorikken 

 Utvikle sin følsomhet til å lytte, 

iakta og utvikle seg 

 Føle skapeglede 

 Lære om vårKulturarv 

           

 
   

 Lære gjennom eventyr 

 Farger og former 

 Lage kostymer 

 Lage flanellograf 

 Samtaler m/ tema 

 Leser og dramatiserer 

 Prater sammen om det vi lager  

 Tur i nærmiljøet 

 Positiv tilbakemelding, mestring 

 Samlinger  

 Rolleleik  

 Temaarbeid  

 
Natur, miljø og teknikk 

Barna skal lære seg å respektere og få forståelse for landskap, planter og  

dyr. Vi ønsker at barna skal føle en naturlig tilhørighet til naturen og alt 

som lever og gror.  

Barna er ute i all slags vær sommer som vinter, og dette gjør at de hele tiden har mulighet 

til å følge med på det som skjer gjennom de forskjellige  

årstidene, samt at de vil lære å bli glad i det som omgir dem i det daglige. 

De skal også lære å beskrive, eksperimentere og ha rom for å kunne undre seg over ting 

som skjer rundt seg. 

MÅL TILTAK 

 Bli bevisst våre årstider 

 Lære å respektere naturen 

 Undre oss over det vi opplever 

 Skape rom for undring 

 Ta vare på dyr og planter 

 Oppleve glede ved å være i naturen 

 Få grunnleggende innsikt i natur, 

miljøvern og samspillet i naturen 

 

 

 Eksperimentere 

 Ha et mål/ tema for turdager 

 Samtaler, sanger og faktabøker 

 Lære om årstider gjennom lek, 

kalender og sanger 

 Skogen som læringsarena 

 Bruke sansene våre 

 Naturvern  

 Dramatisere eventyr 

 Oppdagelsesturer 

 Samlinger i skogen 

 

Etikk, religion og filosofi 
Vi markerer høytider gjennom samlinger og formingsaktiviteter. I tillegg vil vi at barna 

skal utvikle toleranse og vise interesse for hverandres bakgrunn uansett kulturell, religiøs 

eller livssynsmessig tilhørighet. Dette møter vi ved å gå på besøk til Rud kirke. 

 Vi skal møte barna med respekt for sine spørsmål, tro og undring. 
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MÅL TILTAK 

 Utvikle toleranse og respekt 

 Lære om tradisjoner som er knyttet 

opp mot høytider 

 Lære å respektere den enkeltes tanke 

om livssyn og respektere den 

enkeltes livssynsmessige tilhørighet 

 Skape rom for undring, tenkning, 

samtaler og fortellinger 

 Vår kulturarv    

 Fokus på forebygging av 

mobbing                          

 

 Gi barna tid til undring 

 Lytte til barnas tanker ift livssyn. 

 Rollespill 

 Fortellinger og historier 

 Flanellograf 

 Besøk i kirken  

 Bøker 

 Toleranse  

 Adventsamlinger 

 17 mai 

 Lucia 

 Karneval  

 Lære om vår kulturarv 

 Samtalegrupper/kommunikasjon 

 Samtaletiltak –hva er mobbing 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn 
Barna skal få mulighet til å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Vi har fotballbane, 

lysløype, lavvo, militærtelt med mer. Alt dette ligger i gangavstand til barnehagen og er 

flittig i bruk sommer som vinter.  

Vi er ofte på turer med sykkel og bil. Vi besøker gjerne steder i nærmiljøet. 

 
MÅL TILTAK 

 Skape gode opplevelser 

 Glede seg over felles opplevelser 

 Åpne for fantasi 

 Bli kjent i nærmiljøet 

 Barna skal få utvikle forståelse for 

 ulike tradisjoner og levesett 

 Ta hensyn til alt rundt seg 

 Kulturav 

                          
 

 Turer i nærmiljøet 

 Samtaler rundt det med egne bilder 

 Tur i nærmiljøet 

 Tur til Blaafargeverket 

 Tur til fotballbanen  

 Lavvobesøk 

 Gå og se på de mange ulike dyra 

som omgir oss 

 Medvirkning  

 Gode voksenmodeller 

 Besøk hos hverandre 

 

 

 

Antall, rom og form 
Det er mye matematisk trening i våre daglige rutiner. Vi skal hele tiden være lyttende og 

oppmerksomme på matematiske fenomener og problemstillinger  
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barnet utrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. Omgivelsene vi lever i 

innbyr til uendelige refleksjoner omkring antall, rom og form. Barna skal gjøre seg 

erfaringer og utforske de ukike typer mønster, størrelser og mål gjennom å sortere og 

sammenligne. 

Vi synger sanger som er knyttet opp mot tall og telling, f.eks ”Indianersang”, 

”Elefantmarsjen”, ”Gubben og Gamla”, ”Lurvelegg” osv. 

Vi bruker flittig mattespill som stimulerer til nysgjerrighet hos barna. 

Det er mye matematikk i hverdagen, bli bevisste på det! 

 

 

 

 

MÅL TILTAK 

 Oppleve glede over å utforske og 

leke med tall og former. 

 Få gode erfaringer ift størrelser, 

former og mål, sortere og 

sammenligne 

 Lære ulike begreper 

 Matematiske begreper 

 Matematikk kan lekes 

  

 

 

 Forming i snø, sand og is 

 Spill 

 Tall og telling 

 Historier  

 Eventyr m/ tall  

 Røris- motorikkland 

 Fokus på skoleforberedende aktiviteter – 

skolegruppa 

 Fysikk øvelser 
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Eierforhold: Naturbarnehagen er en 1-avdelings barnehage som er foreldreeiet 

og drevet. 

Foreldrerådet i barnehagen: 

Formann:           Andreas Viljugrein 

Nestformann:       Ingvild Engdal Søderlind 

Kasserer:         Modum regnskapskontor / Unni Hovde 

Sekretær:             Jorun Fredriksen 

Vara:                     Line Bøyeie og Kristin Elise Hovde Marberg 

 

Foreldrerådet 
I Lov om barnehager av 21.3-95 kap 11 § 4 beskrives Foreldrerådet. 

Foreldrerådet har som oppgave å fremme samarbeidet mellom hjem og 

barnehage. Foreldrerådet kan be om å bli fremlagt saker av viktighet for deres 

forhold til barnehagen. Rådet har rett til å uttale seg i slike saker før 

avgjørelsen blir tatt. Det gis én stemme for hver fremmøtte. 

Samarbeidsutvalget (SU)   
Ifølge Lov om barnehage skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg (SU). 

Dette skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 

gruppe er likt representert. Eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn hver av de andre gruppene. Her i Drolsum naturbarnehage 

sitter eiere og foreldre i samme gruppe. SU’s oppgaver er fastlagt i 

departementets forskrifter til Lov om barnehager.  

Samarbeidsutvalget består av 4 representanter: 

Fra foreldrene: Andreas Viljugrein og Jorun Fredriksen 

For de ansatte: Unni Hovde / Jorun Aasen Øderud                                                                                                                                 

Foreldresamtaler 

Dette er en samtale (vanligvis) styrer har med foreldrene om barnets trivsel og 

utvikling i barnehagen. 

De nye barna vil få tilbud om en samtale etter oppstart. 

Ellers vil det bli holdt for alle i februar, men det er også mulighet for en 

samtale på vårparten hvis det er ønske om det. 

Foreldremøter 

Barnehagen legger opp til 2 foreldremøter i barnehageåret. 

Foreldrerådet kan arrangere møter utenom dette etter behov. 

 

Taushetsplikt 

Barnehagens personale og styret /SU har taushetsplikt etter Lov om sosial 

omsorg. 
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          August:  Oppstart, tilvenning og bli kjent + plan dag    

 
September:  Vi høster m/ salgsdag 

 
Oktober:  Rolleleik/ dramatisering Torbjørn Egner 

 

          November:  Lage underholdning til grøtfesten. 

          Desember:  Advent, jul og juleforberedelser og grøtfest  

 
          Januar:  Formingsaktiviteter, mini-røris, motorikkland. 

 
         Februar:   Torbjørn Egner 

 
   Mars:    Tarkus og trafikk – kjøkkenhagen vår 

  
     April:   Påskeforberedelser med påskefrokost 

 

        Mai:   Vår, natur, 17.-mai forberedelser + kjøkkenhagen vår 

          Friskusdag for store 

          Friskusdag for små 

 
Juni:   Sommertur  – vann – sommeravslutning – overnatting med 

skolegruppen 

 

Juli :   Ferie uke 28 –29 og 30 
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M Å N E D 

 

August 

 

D A T O 
 
29 

30 
 

     A K T I V I T E T  
 

Plan.dag  og tilvenning 
SU/styremøte kl 20.00 
 

A N S V A R 
 

Styrer 
Formann 
 

September 21 

19 
 
uke 37 

27 

Foreldremøte kl 18.30 -  styrem. kl 

18.00 
Personalmøte 
Foreldresamtale for nye barn 

Høstmarked kl 13.00-16.00 

Formann/Styrer 

Styrer 
Styrer 
Ansatte  

Oktober                      

 

17 

 

Personalmøte  

 

Styrer 

 

November 8 

21 
22 
30 

Su/ styremøte kl 20.00 

Personalmøte 
Felles planleggingsdag STENGT 
Lysfrokost 7.00-9.30 

Formann  

Styrer 
Undervisningskontoret 
Styrer 

Desember 

 

--- 

11 

13 
24 

 31 

Besøke rud krk 

Grøtfest kl 15.00 

På grøtbesøk til London gård 
Julaften Stengt  

 Nyttårsaften STENGT 

Personalet  

SU leder/ Foreldrene 

Personalet  
 

Januar 

 

Uke 4 

 9 

Barneintervju 

Plan. dag i barnehagen STENGT 

Styrer 

Styrer 

 

Februar 14 
21 

20 
28 

uke 8 

SU /styremøte møte kl 20.00 
Karneval m pølser og godteri/ 

fastelaven 
Personalmøte 

Aktivitetsdag/skidag m/ foresatte 

Foreldresamtaler 

Formann 
Personalet 

Styrer 
Ansatte 

Styrer 

Mars 14 

20 

28 

Årsmøte kl 19.00 

Personalmøte 

Tarkusdag m/ suppe kl 14.00-16.00 

Formann/ Styrer 

Styrer 

Ansatte 

April 

 

 4 
 --- 

13 tom17  
18 

24 

25 

Påskefrokost  
Kirkebesøk 

Påskeferie STENGT 
Felles plan dag STENGT 

Personalmøte  

Styremøte ang dugnad kl 20.00 

Ansatte  
Ansatte 

 
Undervisningskontoret 

Personalet  

Barnehagens styre 

Mai 9 

15 

24 

 
---- 

Dugnad kl 17.00 

Pers møte 

Friskus aktivitetsdag for de minste 

private barnehager i modum 
Fotografering   

Foreldrene 

Styrer 

Personalet  

 
Alle 

Juni 12-13 
20 

 

Overnatting med skolegruppa 
Sommer avslutning  kl 17.00 

Personalavslutning 

Personalet 
Personalet/ styre 

Juli 

 

OBS 

JULI 2017 

uke 
28+29+30  

 
------------ 

 
31 

 
Sommerferie ( Barnehagen stenger) 

 
------------------------------------------------

Planleggingsdag i barnehagen - 
STENGT 

 
 

 
---------------------------- 

 
Personalet 
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