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INNLEDNING.
I Rammeplanen for barnehagene er vi påbudt å jobbe med barns medvirkning.  Barna skal delta i planlegging og vurdering av hverdagen sin 
gjennom lek, tema, prosjekter (over en dag, ei uke eller lengre tid).  Da er det viktig at den voksne er tilstede sammen med barna og ser hvor det 
fører oss hen, unngår å avbryte fin lek, stiller spørsmål, lytter og undrer seg sammen med barna, griper fatt i det barna er interessert i og jobber 
videre med det.  Barna skal drive prosjektene framover.  Kjønn skal behandles likeverdig.
I 2009-2010 har vi endret det fysiske miljøet inne.  Vi har laget kroker i forhold til fagområdene, og blitt enige om felles regler for at det fysiske 
miljøet skal fungere godt.  Vi har søkt om prosjektmidler, og veileder Astrid Manger vil hjelpe oss med å sluttføre arbeidet. 
Satsningsområdet for barnehagene i Lillehammer i forhold til planlagt  kurs og opplæring, er vurdering og ledelse.  Det vil vi jobbe spesielt med i
år. Vi ønsker å få til en refleksjonskultur i barnehagen. 
Vi har stor tro på at når de voksne har en genuin kjærlighet til naturen og friluftsliv, vil det påvirke barna til å bli gode miljøforkjempere og aktiv 
brukere av naturen.

SATSNINGSOMRÅDENE VÅRE 2010-2011.
Mål Innhold Metode/voksenrollen Organisering Evaluering 
Robuste og 
frilufts-
glade barn

Ute-se egen gruppeplan
Varierte uteaktiviteter: ski, 
skøyter, klatring, bål, lek i 
og med naturen
Oppgradere kvaliteten av 
lavvuområdet  og utstyret

Positiv til å være ute i all slags vær
Engasjert i dyreliv, natur, miljø
Drive naturbarnehage inne selv om det er for kaldt 
til å være ute gjennom tema, prosjekt og 
forberedelser

Bevisstgjøre personalet til 
å utvikle naturbarnehagen 
på personalmøter
Innkjøp av ny lavvu og 
utstyr

Underveis 
Plandagen  
03.01 og mai

Voksne 
skal stille 
spørsmål, 
underveis 
og på møter

Dokumentasjon av 
prosessen med barna:
Praksisfortellinger -
Hjertelapper - Bilder -
Forming – Matlaging -
Aktiviteter – Lek – Tema
Kontinuerlig vurdering 
over målene i årsplan
Dukumentasjonen legges i 
barnas mapper.

De voksne skal reflektere og stille spørsmål til 
hverandre, som:   Hvordan lytter du til barna?
Når avbryter du?  Hvordan stiller du spørsmål?
Hvordan legger du merke til hva barna interesserer 
seg for og liker?  Tenker du over om du behandler 
kjønn ulikt?
Barna skal delta i planlegging-gjennomføring-
vurdering av prosjekter.  Voksne og barn reflekterer
over dokumentasjonen de har laget.

Refleksjon og vurdering 
som fast sak hvert 
avdelingsmøte (1/2 time)  
Tema på personalmøter og 
planleggingsdager
Ledermøtene
Faglig påfyll: Veileder 
Astrid Manger

Underveis
Bruk skala-
evaluering hvor 
hver enkelt 
vurderer seg 
selv på 
plandagen 3jan.
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TRADISJONER OG FESTER
Vi vil bruke alle prosjekter vi har i barnehagen til at barna skal bli mer delaktig i forberedelsene, gjennomføringen og evaluering  De skal ha 
større medvirkning og læringsutbytte.
Dato/tid Hva Ansvar til det praktiske
Hele året FN-dagen 24.10, kvinnedagen 8 mars, 1. og 17 mai Ped.lederne.
Mandag   13.12.10 Luciatog v/ 5åringene m/ gløgg og lussekatter.  Synge i  Bo-og servicesenter Lucia: Natalie, Sabina, Guro.Frokost:  TVog Nina.
Torsdag  16.12.10 Nisse/grøtfest.  Synge i  Bo-og servicesentret. Marit . Sabina  Randi
Fredag    18.02.11 Karneval: Vi forbereder oss jan/feb. Barna lager selv drakter- masker, mat, musikk Ped.lederne
Mars Lavvu-dag Foreldre i samarbeidsutvalget.
Fredag    11.03.11 O.L-fæst i skogen Natalie, Mona, Karin
Torsdag  14.04.11 Påskefrokost for foreldre og søsken. T.V.-vakter og Nina.
Mai 2011 Besøk av skolestarterne fra i fjor. Skolestarterne i barnehagen forbereder besøket Skolestarterne sender innbydelse
Juni 2011 Overnatting i Lavvun eller barnehagen .  Barna deltar i all planlegging Natalie/Sabina og 6-åringene
Torsdag  09.06.11 Avslutning for 6åringene m/ søsken,foreldre,besteforeldre Barn og ansatte i MG. NG+SG praktisk
Onsdag   18.08.10 Bli-kjent-fest i Lavvun  m/ nye og gamle foreldre.Avdelingsvist Grilling. Personalet/foreldre
Hele året Bursdagsfeiringer hvert barn.  Gi barna krone og en fin opplevelse. Foreldre/barn kan ta med  frukt, grønnsaker o. l.
Vårdugnad Rydde ute etter vinteren Alle barn, personalet og foreldre
Hele året Skolestarterne:  Klubb hver tirsdag Natalie  og Sabina

FORELDRESAMARBEID
Dato Hva Ansvar
Okt./Nov. Foreldresamtaler. Forventninger. Barnet i fokus Ped.lederne.
Vår Foreldremøte:  Temamøte for alle barnehagene i kommunen om Grensesetting v/Anne Nilsen Samarbeidsutvalget.
Mai Foreldresamtaler. Evaluering av året. Ped.lederne.
Mai Dugnad Styrerassistent/styrer.
Høst, vår. Samarbeidsutvalget  s medvirkning i årsplan og alt hva som rører seg inne i barnehagen.  

Personalet:    1.Marit Berg. Vara: Randi Østvang   2.Karin Konst.Vara:  Nina Nilsen 
Foreldre:   Wenche Ødeli (mor til Fritjof på NG)  Elisabeth Aasen/Lars Daugaard (mor/far til Tiril på MG og 
Olav på SG)  Vara:   Hilde Bredeveien (mor til Maria på SG)     For kommunen:  Kari Husby.

Styrer kaller inn til første 
møte.

Hele året Initiativ/tips fra foreldre er bare positivt Foreldre ta opp m/ped.leder
September Foreldremøte. Årsplan. Avklare forventninger.  Felles og avdelingsvist. Ped.lederne og styrer
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KOMPETANSEPLAN
Hva Dato-tid Innhold Ansvar
Førstehjelpskurs 11.10.10  kl. 12-15

12.10.10  kl. 12-15
01.11.10  kl. 12-15

Natalie, Mona, Randi
Sabina, Marit, Karin
Kristin, Zorica, Elisabeth

Planleggingsdag Fredag  15.10.10 ”Dokumentasjon og vurdering” v/Mina Nicolaysen Kompetansegr. i kommunen
Personalmøte Onsdag 10.11.10 Dokumentasjon og vurdering/naturbarnehagen vår Styrer og ped.lederne
Medarbeidersamtaler November Leders samtale med arbeidstaker om kvaliteten i arbeidet Styrer med alle ansatte
Planleggingsdag  Mandag 03.01.11 Dokumentasjon og vurdering/naturbarnehagen vår Styrer og ped.lederne 
Personalmøte Tirsdag 08.02.11 Dokumentasjon og vurdering/naturbarnehagen vår
Personalmøte Torsdag 10.03.11 Dokumentasjon og vurdering/naturbarnehagen vår Styrer og ped.lederne 
Personalmøte  Mandag 12.04.11 Dokumentasjon og vurdering/naturbarnehagen vår Styrer og ped.lederne 

Planleggingsdag Mandag  16.05.11 Evaluering/planlegging Styrer og ped.lederne
Medarb.samtaler Mai Oppfølging Styrer og ansatte
Morgenmøte kl. 9.30 Dagen i dag Styrer, Nina og tidligvakter
Ledermøter Tirsdager 13-14 Ledelse Styrer med ped.lederne
Styrermøter To torsd. pr.mnd. Coaching-Ledelse-Info Styrerne i komm./ priv.bhg
Avdelingsmøter Mandager  NG: 13-14

MG: 9.30 -10.30
SG:  10.45-11.45

Se saksliste i virksomhetsplan.
Ingen møter i juni, juli, august og desember

Ped.lederne 
En voksen fra hver avdeling er
sammen med barna.

Planl.tid for ass. En time i uka Forberedelser  I ukeplan
Medb.møte Etter behov Rettigheter og plikter Elisabeth, Kristin og styrer
Nettverk 4 møter i året Kompetanseheving Marit  og  Nina
Medarb.undersøkelse Oktober/november Oppfølging:  Handlingsplan Alle ansatte med styrer som leder
Lederdag Januar Kursdag om ledelse Ped.lederne og styrer
Litteratur:  
”Lyttende pedagogikk” av Ann Åberg og Hellevi Lenz Taguchi,  Rammeplan,  NOU: 41 Kvalitet i barnehagene, 
Temahefte i Barnehagefolk 1/2006  ”Refleksjoner”.  Kari Pape: Fra teori til praksis.
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