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Velkommen til nytt barnehageår!

Vi er godt i gang med barnehageåret 2019/2020, og vi ser frem til et nytt og spennende år sammen her i Øverland 
barnehage!

Avdelingene er også dette året organisert slik at vi har en avdeling med barn i alderen 4 – 5 år, en avdeling med barn i 
alderen 2 – 4 år og en avdeling for 1 – 2 åringer. Ved å være organisert på denne måten er muligheten for å legge opp 
det pedagogiske arbeidet ut fra den aldersgruppen man har større. Selv om vi er organisert i avdelinger så er barn og 
voksne masse sammen i løpet av dagen både inne og ute. 
Vennskap skapes på tvers, og for mange vil disse vennskapene vare livet ut. 
Vi er opptatt av hvordan barna har det i barnehagen, og hvordan de opplever sin barnehagehverdag. Dette vil få spesielt 
fokus i årene framover. Les mer om dette lenger bak i denne planen.

Vi gleder oss til et år fylt med opplevelser, omsorg, lek, 
læring, vennskap, humor og glede!



Barnehagenes Årsplan består av to deler: Årets fokusplan + Pedagogisk plan for barnehagene i Tinn.

Årets fokusplan: Her vil dere finne informasjon som er aktuelt for gjeldende barnehageår spesielt for Øverland 
barnehage. Denne planen vil også omhandle spesielle satsningsområder for hele Enhet barnehage, og begrunnelser for 
disse. Planen vil i hovedsak finnes i digital versjon under «Dokumenter» på hjemmesiden til barnehagen. Den kan også 
sendes på e – post om det er ønskelig.

Felles pedagogisk plan for barnehagene i Tinn: I Tinn er det valgt å lage en felles pedagogisk plan med lokal tilpasning 
ut fra Rammeplanen for barnehager som er vårt styringsorgan nasjonalt. I denne planen har man utdypet de punktene i 
Rammeplanen som er ekstra viktige for personalet i alle barnehagene, og som har kommet fram gjennom en felles 
satsning gjennom flere år. Denne planen gjelder for flere år om gangen. Planen ligger under «Dokumenter» på 
hjemmesiden til barnehagen. Pedagogisk plan for barnehagene i Tinn ble vedtatt i Kultur – og oppvekstutvalget 
04.12.18.

I følge Rammeplanen (2017) skal årsplanen ha flere funksjoner:
Den skal være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. 
Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens 
samarbeidspartnere og andre interesserte.

Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.



Personalet og kontaktinformasjon

Avdeling Stjerne Stilling Stillingsstørrelse

Kine Eide 

Johansen

Pedagogisk leder 90%

Anita Stang Pedagogisk leder 100%

Kari – Lise Wang Barne/ungdomsar

beider

100%

Hanne Samuelsen Barne/ungdomsar

beider

80%

Nina Vaa Barnepleier 60%

Karin M. S. 

Gaustad

Støttepedagog 80%

Avdeling Måne Stilling Stillingsstørrelse

May Britt Eik Pedagogisk leder 100%

Åse Kari Andersen Pedagogisk leder 100%

Irene B. Fransen Assistent 100%

Avdeling Sol Stilling Stillingsstørrelse

Silje Adolfsen Pedagogisk leder 100%

Janita Hvammen Pedagogisk leder 100%

Wenche Fransen Barne/ungdomsarbeider 100%

Vikarpool/ressurspool frem til 01.01.20 i første omgang: Disse stillingene skal 

brukes som en styrking på avdelingene ved fravær, planleggingstid for pedagoger, 

kurs og møter ol. De kan også «lånes» ut til andre bhg om behovet er større hos 

andre i perioder. Ved behov hos oss kan vi også låne ansatte i fra den kommunale 

vikarpoolen som i utgangspunktet har base i en annen barnehage.

Kirsti M. Eggerud Assistent 80%

Helga Bråthen Assistent 20%

Styrer: Anne Kristine Øyaland Nyiri   100% administrasjonstid                                                 



Kontaktinformasjon 

Avd. Sol: 41 70 03 84
Avd. Måne: 41 70 03 85
Avd. Stjerne: 41 70 03 86

Styrer: 91 85 05 30
anne.kristine.oyaland.nyiri@tinn.kommune.no

Det er bare å ta kontakt 
om det er noe!

mailto:anne.kristine.oyaland.nyiri@tinn.kommune.no


Planleggingsdager:
Fredag 16. august 2019
Mandag 28. oktober 2019
Torsdag 2. januar 2020
Fredag 22. mai 2020
Fredag 12.juni 2020

Barnehagen holder åpent hele året, alle hverdager bortsett fra 
julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger 
barnehagen kl. 12.00.
Øverland barnehage åpner kl. 06.45 og stenger kl. 17.15.

Kl. 06.45               Barnehagen åpner

Kl. 09.00 Frokost

Kl. 09.30 Frilek/aktiviteter/grupper

Kl. 13.00 Lunsj 

Kl. 13.30 Frilek/aktiviteter ute/inne

Fruktmåltid

Kl. 17.15 Barnehagen stenger



Foreldresamarbeid:

Vi har stort sett foreldremøte en gang i året. På høsten. Det innkalles til møte ved behov utover dette. Temaene på foreldremøtene 
omhandler det pedagogiske innholdet i barnehagen og på avdelingene.

Foreldre/foresatte får tilbud om foreldresamtaler to ganger per år. Denne samtalen gjelder enkeltbarn. I tillegg til dette kan både 
foreldre og personalet be om samtale ved behov. 

Avdelingene har en informasjonstavle der relevant informasjon vil bli hengt opp.
Fellesinformasjon kan også bli sendt på SMS, e – post eller legges ut på barnehagens hjemmeside.

Dersom dere har behov for at barna er ekstra dager i barnehagen på barnas fridager er dere velkommen til å spørre avdelingen om kjøp 
av enkeltdager. Dagene registreres på et skjema med deres underskrift og faktureres i etterkant.

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg ( jmfr. Barnehageloven)
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for 
foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 
foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men 
ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.



August/september 
Tilvenning av nye barn. 

Overgang mellom avdelinger, 
og evt. Andre barnehager. 

Trygghet, bli kjent og 
vennskap

September/oktober
Grønsakshagen vår. Høst. 

Brannvernuke.
FN – dagen.

November/desember
Advent og juleforberedelser. 

Lucia. Julevandring. 
Julegudstjeneste. Nissefest og 

kakebaking.

Januar/februar/mars
Samefolkets dag. Fastelavn 

og karneval. 
Morsmålsdagen. Mangfold. 

Barnehagedagen. 

Mars/april
Påske. Skolestarter – treff.

Vårdugnad.
Sola kommer tilbake til 
barnehagen og byen!

Mai/juni/juli
17. mai. Sommerfest.

Avslutning for 
skolestartere.
Sommerferie.

Årshjul



Årets fokusområder

Barnehagens digitale praksis og digital dømmekraft:

I Rammeplanen 2017 har dette punktet fått et eget avsnitt, og det står at «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».
Barnehagene i Tinn skal ta enda mer i bruk ulike digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med 
barna. Vi skal ha fokus på å gi barna digital kompetanse hvor refleksjon og kritisk blikk på nettbruk er 
sentralt. Digitale verktøy skal være et sunt og berikende tilskudd til annet pedagogisk verktøy som vi 
bruker i det daglige arbeidet.
Personalet skal følge kompetansepakker fra UDIR (Utdanningsdirektoratet), og bruke en planleggingsdag 
høsten 2019 på å få mer kunnskap og kompetanse, samt inspirasjon til å jobbe videre med dette feltet. 

Barnehagene skal også få oppgradert de digitale verktøyene vi allerede har i bruk, i tillegg til å få noe 
nytt og spennende. 



Inkluderende barnehagemiljø og pedagogisk analyse gjennom
utviklingsarbeidet «Alle med»:

Det er et mål at alle barnehager skal ha høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring. Et trygt og godt 
barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser er både et mål i seg selv og en forutsetning for lek, 
læring og utvikling. Tinn kommunes barnehager og skoler, sammen med alle de andre kommunene i 
Kongsbergregionen, er med på en satsning og et utviklingsarbeid som skal gå hånd i hånd de neste årene. 
Utviklingsarbeidet «Alle med» har slagordet: «Med hjerte for alle og blikk for den enkelte i et sosialt, faglig og 
inkluderende fellesskap». 
Dette utviklingsarbeidet vil foregå i perioden 01.08.19 til 30.06.22.

Mål for utviklingsarbeidet «Alle med»:
- Alle barn og unge opplever mestring hver dag.
- Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring. 
- Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier og vurderer og 
videreutviklinger sin pedagogisk praksis til barn og unges beste. 
- Alle barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av 
læringsmiljøet.  
- For barnehagene spesielt er målet å øke barns læring, utvikling og trivsel gjennom å endre og utvikle de 
ansattes pedagogiske praksis. 

Utviklingsarbeidet skal gjennom føres parallelt med skolene, og i samarbeid med SePu/Høyskolen Innlandet.



Fortsettelse «Alle med»:

I utviklingsarbeidet skal det gjennomføres tre kartleggingsundersøkelser hvor barn, 
foreldre/foresatte og ansatte bes om å svare. På denne måten får man informasjon om 
hvordan barna opplever barnehagetilbudet, deres trivsel samt sosiale og språklige utvikling. 
Videre vil barnehagen får informasjon om foreldrenes opplevelse av tilbudet og samarbeidet 
med de ansatte. Vi vil også få informasjon om hvordan de ansatte opplever egen 
arbeidsplass.

Foreldrene til barn født i 2014 og 2015 (4 - og 5- åringer) i kommunens barnehager får 
forespørsel om de ønsker å delta i spørreundersøkelsen som er en viktig del av prosjektet, 
både foreldrebesvarelser og ved at barna får anledning til å svare. Alle andre foreldre i 
barnehagen, uavhengig av barnets alder blir også forspurt om å delta ved å svare på 
foreldreundersøkelsen.

Mer info kommer i egne skriv, samt på høstens foreldremøte 2. oktober 2019.



Verdensarv

Rjukan er som kjent en by på UNESCO sin 
verdensarvliste.
Det er satt ett overordnet prosjektmål i 
verdensarvområdet Vinje-Tinn-Notodden og 
Telemark for øvrig at barn og ungdom skal kjenne til 
verdensarv som fenomen og historien om Rjukan-
Notodden industriarv, og gjøre seg nytte av 
historien i utviklingen av identitet og kompetanse.

I Øverland barnehage jobbes det med verdensarven 
på ulike måter ut fra hvilken alder barna er i: 
På avdeling Stjerne hvor de største barna er, gjør de 
seg godt kjent med Sam Eyde, Krossobanen og 
Såheim kraftstasjon dette året. 
På avdeling Måne som er en mellomavdeling blir 
vann og identitet det sentrale tema. Hvem er jeg, og 
hvor bor jeg i denne Verdensarvbyen?
Og på småbarnsavdelingen Sol er fokuset å bli kjent 
med barnehagens nærmiljø, og vannkraft ved å leke 
med vann på ulike måter.

Det er utarbeidet et hefte «Verdensarv og 
barnehagen», en verdensarvkasse og en nettside 
(industriarven.no) som personalet kan bruke i sitt 
arbeid. 
Mer info kommer i periodeplanene som lages i 
gjennom året.

Sam Eyde



Grønne tanker  - glade barn              

Barnehagene i Tinn fortsetter samarbeidet med Rjukan helsestasjon rundt bruken av det 
pedagogiske verktøyet «Grønne tanker – glade barn». Dette verktøyet rettes mot å stimulere 
barns tanke – og følelsesbevissthet. Materialet kan brukes som en av barnehagens metoder 
får å hjelpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Barna kan også få hjelp til 
å fremme evnen til egenomsorg og prososial atferd. 
Det er først og fremst 5 – åringene (2014) som skal bli kjent med dette på «Gullklubben», 
men det hender også at metoden også tas i bruk i andre grupper der man ser at det kan være 
nyttig. Helsesøster kommer på besøk, og skal mest sannsynlig lede noen samlinger denne 
høsten. 
Når barna begynner på skolen vil de møte samme metode der som en del av skolens arbeid. 



Overgang barnehage – skole

I Tinn kommune er det utarbeidet en felles plan, som er forpliktende for barnehager og skoler i 
kommunen. Denne ble revidert våren 2018. Planen har til hensikt å sikre god overgang mellom 
barnehage og skole, og styrke sammenhengen i opplæringen for barn i Tinn.

Mål for planen:
Sikre sammenheng og helhet i læringsløpet til barn, både faglig og sosialt. 
Sikre og forbedre informasjonsflyten mellom barnehage, skole og foreldre. 
Utvikle praktiske ordninger og rutiner mellom enhetene og slik sikre større kontinuitet og mer kraft i 
det pedagogiske arbeidet. 

Tiltak skal ses på som tidlig innsats i et helhetlig perspektiv – fra ett til ti år:
Arbeidet i barnehagen skal gjøres på barnehagens premisser  
Faglig dialog rundt barnas forutsetninger rundt skolestart 
Gode rutiner for overføring om kunnskap om barnas kompetanser 
Gode systemer for dialog med foreldre og barn rundt overgangen.

Planen i sin helhet finnes på Tinn kommunes hjemmeside.



Pedagogisk plan for de barna som skal begynne på skolen høsten 2020

I løpet av august-september skal årets plan for det pedagogiske arbeidet med de 
som skal begynne på skolen neste høst være klar. Planen må tilpasses 
barnegruppa, og kan være ulik fra år til år, og fra barnehage til barnehage. Navn 
for «skolestartergrupper» kan hver enkelt barnehage finne selv. Her i Øverland 
heter denne gruppa «Gullklubben» dette året. Valgt av barna på demokratisk vis.  

Felles for alle barnehagene er at planen skal fange opp disse temaene:
• Lek, vennskap og sosial kompetanse
• Rim, regler og sang 
• Skape nysgjerrighet for navnet sitt, telling, matematiske begrep og bokstaver
• Blyantgrep og klippetrening
• Selvstendighet ift. påkledning, dotrening og knyting av lisser
• Trafikk og trafikksikkerhet 
• Kosthold og matlaging
• Begrepslære 
• Verdensarven



Sagt av Astrid Lindgren

«Jeg skulle ønske at dagens barn lekte mer enn de gjør.
For den som leker som liten får en rikdom inni seg
som man kan øse av hele livet.
Man bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg.
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig.
Et sted man kan ty til i motgang og sorg.»


