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Jørstadmoen barnehage – en GENIAL plass å være! 

 

 

JØRSTADMOEN BARNEHAGE 

BAKLIVEIEN 2 

2625 FÅBERG 

TLF. 61 24 74 50           

E-post: jorsbhpo@lillehammer.kommune.no      Utarbeidet høsten 2007 
Revidert august 2016. 

 

Denne heftet er utarbeidet ut ifra kriterier i Barnehageloven, Rammeplan for barnehager, Lillehammer kommunes 

Strategiplan for de kommunale barnehager, Barnehageplan og Felles plattform for de kommunale barnehagene. 

 

På Lillehammer kommune sin internettside ligger informasjon om Jørstadmoen 

barnehage – her kan du finne infohefte, årsplan, månedsplan og meny. 

http://www.lillehammer.kommune.no/joerstadmoen-barnehage.4923962-186686.html  

Alle foreldre har tilgang på «It’s learning» http://www.itslearning.no   med passord og 

brukernavn. Her legges i tillegg til ovennevnte planetgrupper, avdelingens månedsplan, 

invitasjoner til ulike arrangement, mm. 

Vi legger også ut informasjon og bilder på vår Facebook-side så lik oss der.  

http://www.facebook.com/#!/pages/J%C3%98RSTADMOEN-

BARNEHAGE/215579728462084  

mailto:jorsbhpo@lillehammer.kommune.no
http://www.lillehammer.kommune.no/joerstadmoen-barnehage.4923962-186686.html
http://www.itslearning.no/
http://www.facebook.com/#!/pages/J%C3%98RSTADMOEN-BARNEHAGE/215579728462084
http://www.facebook.com/#!/pages/J%C3%98RSTADMOEN-BARNEHAGE/215579728462084
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INNLEDNING 

Jørstadmoen barnehage er en 4-avdelingsbarnehage med plass til vel 80 barn, som eies og drives 

av Lillehammer kommune.  Barnehagen startet opp i nye og fine lokaler 22. august 2006. 

Barnehagen er organisert i 4 avdelinger. Hver avdeling har egen inngang og eget navn, men 

barnehagen er å ses på som en helhet. 

 

Vår visjon: Jørstadmoen barnehage, en GENIAL plass å være! 

Vi har utarbeidet en Virksomhetsplan, med utgangspunkt i Lillehammer kommunes Verdigrunnlag. 

Vår visjon er ” Jørstadmoen barnehage en GENIAL plass å være. 

G - generøs 

E - energisk 

N - nyskapende 

I - interessant 

A - aktiv 

L - lekende  

 

I Jørstadmoen barnehage jobber vi mye på tvers av avdelingene. Vi vektlegger at alle skal bli 

kjent med alle - og at både barn og voksne skal kjenne at dette er VÅR barnehage.  

 

Siden barnehagen ovenfra ser ut som ei stjerne har avdelingene stjernenavn. 

 

Alfa  

Egentlig Alfa Centauri. Er et trippel stjernesystem, og for det bare øyet ser det ut som en 

stjerne. Det er den tredje klareste stjernen på himmelen, men den kan dessverre ikke ses fra 

Norge – men fra den sydlige halvkule. Alfa er ikke i bruk som avdeling 2015-2016. 

 

Sirius  

Eller hundestjernen. Er en dobbeltstjerne i stjernebilde ”Store hund”. Den er den mest 

lyssterke av alle stjerner sett fra jorden. 

 

Vega  

Er den klareste stjernen i stjernebilde Lyren. Vega er også den femte sterkeste stjerna på 

stjernehimmelen. Andre navn på stjerna er blant annet Den fallende ørn eller Harpestjerna.  

 

Polaris  

Eller Polarstjernen. Er den synlige stjernen som står nærmest himmelens Nordpol. Fordi den 

viser hvor nord er har den blitt en av himmelens mest kjente stjerner. Polarstjernen er den 

klareste stjerna i stjernebildet ”Lille Bjørn”. 
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DAGSRYTMEN 
 

Tidspunkt Aktivitet 

06.45 Barnehagen åpner 

06.45 – 09.00 

07.15 – 08.45 

Felles frokost på kjøkkenet  

Grøt for de som ønsker det. 

          – 09.00 Aktiviteter og frilek på tvers 

09.00 Morgensamling  

09.30 – 10.45  Utedag /Turdag  

 Aktivitetsgrupper 

 Planetgrupper 

 Felles sangstund 

 Utelek  

11.00 Formiddagsmat  

11.30 Soving for de som trenger det. 

12.00 Påkledning 

12.30 Utelek, med innslag av tilrettelagte aktiviteter. 

14.30 Ettermiddagsmat 

15.00 – 16.45 Utelek / Lekemiljøer inne. Barnehagen stenger kl. 16.45. 

 

NB! Tidene er cirka-tider.  

 

UKA 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Utedag  Barnets valg Planet   Turdag  Planet 
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GENERELL INFORMASJON 
 

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID 
Kl. 06.45 - kl. 16.45. 

Barnehagen er åpen hele året, men holder stengt jule- og nyttårsaften, og fra kl. 12.00 onsdag 

før skjærtorsdag.  

 

BRINGING OG HENTING 
Barnet leveres på kjøkkenet hvis det skal spise frokost. Ellers kan du levere barnet på avdelingen 

hvis det er noen voksne der.  

Foreldrene må sikre seg om at personalet har registrert at barnet har kommet og blitt hentet. 

Foresatte har ansvar for sitt barn så lenge dere er i barnehagen, dette gjelder ved bringing og 

henting og ved ulike arrangement hvor dere er invitert med. 

Gi beskjed til barnehagen dersom barnet blir hentet av andre enn foresatte. 

Vi leverer ikke ut barn til personer vi ikke har fått beskjed om skal hente – eller til berusede 

personer.   

Planlagte aktiviteter og turer foregår i tidsrommet kl. 09.30- kl. 14.30.  

Vi må derfor ha beskjed hvis barnet blir levert etter kl. 09.30 eller hentet før kl. 14.30. 

Når barnet er sykt eller har fri skal det gis beskjed til barnehagen.   

 

HYGIENE 
Vi ønsker at barn, foreldre og ansatte vasker hender når de kommer til barnehagen. Det er stor 

smittefare i barnehagen derfor setter vi hygiene i fokus. Alle barn skal lære at det er en 

selvfølge å vaske hender etter dobesøk og før måltid. Personalet er bevisst egen håndhygiene, 

ved for eksempel hyppig håndvask og bruk av hansker ved bleieskift.  Vi har egne rutiner for 

hygiene for matlaging på kjøkkenet. 

 

PARKERING 
Rygg bilen på plass, slik at du har oversikt når du skal kjøre ut igjen.  

Biler skal ikke stå å gå på tomgang. Det er mange skoleelever som går forbi her og vi vet ikke hva 

de eller andre kan finne på mens du er inne og leverer barnet. Dessuten trekkes eksos inn i 

anlegget våres, så på kalde dager lukter det eksos inne i barnehagen. Vi ønsker ikke at deres 

barn skal bli utsatt for dette. 

 

TRAFIKKSIKRING 
 Når barnehagen er på tur med bybuss sikres barna med belter som er montert i bussen. Vi ber 

sjåfør kjøre i tillat fartsgrense – anbefalinger fra Trygg Trafikk. 

Dere foreldre må også sikre deres barn, og selv om det er kort vei hjem skal barnet sitte i 

godkjente bilstoler og dere skal følge trafikkregler. Vi kan melde fra til Politiet og / eller 

Barnevernet hvis vi opplever tilfeller hvor trafikksikring ikke er til barnets beste.  

 

TURER OG TURPENGER 
Det hender seg at barnehagen er på turer med buss eller drosje. Dette koster penger. 

Barnehagen har ikke lov å ta imot penger. Men SU har opprettet en egen konto hvor det 

oppfordres alle til å sette inn ca kr. 100,- pr halvår. Dette er frivillig.  
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MÅLTIDER  
Det er felles frokost på kjøkkenet kl. 06.45 – 09.00.  

Vi serverer havregrøt 07.15-08.45.  

De som ønsker noe annet enn grøt må ta med egen frokost / matpakke. 

Barna får to måltider i løpet av dagen, og det fås melk / vann til alle måltider. Barnehagen skal ha 

et sunt og variert kosthold, og en planlagt meny med varmmat 2 ganger i uka.  

Meny lages av kjøkkenassistenten og legges ut på it’s learning. 

 Lunsj ca. 11.00 – 11.30.    

 Ettermiddagsmat ca. kl. 14.00 – 14.30.  

Lett måltid bestående av frukt og litt brødmat. 

  

KLÆR OG SKO 
Alle barn må ha minst to skift fra topp til tå liggende i kurven sin i garderoben. Husk å fylle opp 

jevnlig. Regnklær og gummistøvler henges på stativene i ytterste gangen. Og klær barnet skal 

bruke ute legges frem i hylla. Barna må ha klær tilpasset all slags vær – vi er mye ute. For de 

eldste barna er det viktig og riktig at de har klær og sko de kan kle på og av seg selv. 

Møkkete og våte votter, regnklær / utedresser skal tas med hjem for vask og tørk.  

Må barnet låne klær i barnehagen, skal dette tas med hjem og vaskes før det returneres. 

Husk å merke alt av klær og sko. 

 

FERIER OG PLANLEGGINGSDAGER 

Samtlige barn skal ha 5 uker ferie i barnehageåret (01.08 – 31.07). Minst 3 uker må tas ut i 

sommeråpningen. Dersom barnet ditt bare skal ha 3 uker ferie i sommeråpningen, ber vi om at 

det opplyses om når hun/han har hatt eller skal ha den fjerde uka. Barn som skal begynne på 

skolen har plass i barnehagen fram til 1. juli. Sommerferien meldes på eget skjema og er 

bindende.  

På grunn av planlegging av avspasering for personalet, ønsker vi å få beskjed om barnet kommer i 

skolens høst- og vinterferie, inneklemte dager, samt jul og påske.  

Liste for avkrysning vil bli hengt opp/delt ut.  

Etter vurdering fra styrer kan barnehagen stenges hele eller deler av ferien, eventuelt romjula 

og/eller mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka. Vurdering skjer utfra antall barn. 

De 5 planleggingsdagene kan gjelde som en av ferieukene. 

 

AVFALLSSORTERING 
Vi ønsker å skape miljøbevissthet hos barna. De skal få kjennskap til og bli oppmerksomme på 

hvor viktig det er at avfall kan sorteres, gjenvinnes og brukes om igjen. Barna skal lære seg å 

kaste papir, ”kompostmat”, plast, metall og restavfall i riktige beholdere. 

Jørstadmoen barnehage ble Miljøsertifisert våren 2011. 

 

RYDDING 
Det er vanlig å rydde etter seg når man er ferdig med en aktivitet. Dette ønsker vi at barna skal 

lære naturlig. Vi oppfordrer dere foreldre til å hjelpe barnet ditt til å rydde minst tre leker når 

det blir hentet og dere går hjem.  
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SYKDOM 

I barnehagen er vi tett på hverandre og smittefaren er stor. 

Vi har laget en liten oversikt over hva som er de mest vanlige sykdommene vi har i barnehagen, og 

om når barnet er anbefalt å komme tilbake til barnehagen.  

Er allmenntilstanden dårlig og barnet er sliten og slapp, skal det holdes hjemme selv om det ikke 

har feber.  
 

Sykdom: Symptomer: Smittefare: Anbefalt å vende tilbake 

til barnehage: 
Oppkast og 

diaré 
Oppkast. 

Vondt i magen, løs og hyppig 

avføring. 

Stor  To dager etter symptomfri = 48 

timers regel!! 

Feber Slapp og sliten – 

allmenntilstanden kan være 

redusert. 

 En dag feberfri hjemme. 

Brennkopper Væskende og/eller 

skorpebelagte sår – oftest i 

ansiktet eller på hendene. 

Stor 1-3 dager etter at behandling er 

startet. 

Vannkopper Feber, små væskefylte blærer. Stor  Siste vannkopp har tørket. 

Dette kan ta alt fra 1-2 uker. 

Lus Kløe og luseegg i hodet, gjerne 

bak øret eller i nakken. 

Stor  Behandling har startet. Bare 

den som har lus skal behandles. 

Forkjølelse Hoste, snørr og redusert 

allmenntilstand 

Stor Når allmenntilstanden tilsier 

det. 

 

 

BURSDAGER 

Når et barn har bursdag henger vi opp flagg til ære for jubilanten, vi lager krone, tar bilder og 

synger bursdagssang. Det er veldig koselig om barnet har med seg noe hjemmefra som de vil 

servere til de andre på avdelingen. Dere bestemmer selv hva dere vil ha med, men vi i barnehagen 

oppfordrer til å tenke et sunt alternativ, for eksempel frukt.  

Ang. bursdagsinvitasjoner; Vi oppfordrer dere til å ikke dele ut invitasjoner til bursdager i 

barnehagen, men vi åpner opp for dette hvis dere: 

• legger invitasjonene i hvite, nøytrale konvolutter og inviterer eks alle Jupiter jentene på 

ditt barns avdeling. Invitasjonene legges i hylla til barnet.  

• Dette er for å unngå konflikter blant barna om hvem som  

får komme på bursdag eller ikke, – og ikke minst forebygge mobbing.  

  

 

PROSJEKT LEKERESSURSER 
Prosjektet er å få gutter til å jobbe i barnehagen. Lundgaardsløkka barnehagen startet 

dette prosjektet i 2009. Vi ble med fra høsten 2012, og vi samarbeider med Hammartun 

ungdomsskole. Guttene søker jobb hos oss, og de som får jobb, jobber to ettermiddager i 

2 uker om gangen, eller i vinterferien / sommerferien. Det er alltid stas når disse 

ungdommene kommer for å leke med barna inne og ute. Guttene får lønn for å være her. 

Prosjektet støttes av likestillingsmidler gjennom Fylkesmannen i Oppland.  

Våren 2016 begynte Østlandsforskning å forske rundt dette. 
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PROSJEKT «Prøv et yrke i 40 timer»  
Dette prosjektet er en forlengelse av lekeressursprosjekt og går på å jobbe i barnehage i 40 

timer. Det er rettet mot både gutter og jenter i videregående skole. De må utføre vanlig 

prosedyre ang jobbsøknad; de skriver søknad, er på intervju og blir tilbudt jobb etter et 

helhetsinntrykk. De er her etter skoletid og skal få prøve ut hvordan det er å jobbe i barnehage. 

 

PROSJEKT «Likestilte kommuner» LIKESTILLING 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har valgt ut 20 kommuner til å delta i 

Kommuneprogrammet Likestilte kommuner. Lillehammer er en av dem, og barnehagen er med på 

dette. For oss i barnehagen vil det være at vi skal gi alle gutter og jenter uansett kjønn, alder, 

ferdigheter, etnisk tilhørighet ol like muligheter til mestring og utvikling.  

Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i 

fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Alle skal få lik mulighet til å utvikle egen kompetanse 

for livslang læring.  

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra 

barn til å møte og skape et likestilt og demokratisk samfunn.  

Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter 

jenter.  

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Og barnehagen 

skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representerer et 

miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige.  

 

 

PROSJEKT «La mæ få klar det sjøl»  
Dette prosjektet går ut på å få selvstendige og selvhjulpne barn  - og mindre belastning og 

friskere kropper for oss voksne. Barna klarer mye selv bare vi voksne tilrettelegger for dem og 

lar de få bruke tid. Tett samarbeid med foreldre kreves da det er anbefalt å ha klær og sko som 

barnet kan klare å kle på seg selv, og at de kan finne klær og sko selv som de skal ha på seg. Eller 

de kan smøre mat selv ol – for å bli mer selvstendige.  

 

GENERASJONSSANG  
Generasjonssang er et konsept som er utviklet av blant annet sykepleier Ruth E. E. Solberg. Det 

går ut på å bruke musikk som kontakt mellom generasjoner. Musikk og sang hos personer med 

demens vekker minner. Barna synger sanger med bevegelser som er kjente og kjære for de 

eldre, og vi ser at de eldre blir deltagende. 

Barnehagen har hatt samarbeid med Helsehuset siden høsten 2012.   

Det er de eldste barna - Jupiter-gruppa – som er på Helsehuset ca. 1 gang i måneden.    

 

STUDENTER og ELEVER fra videregående. 
Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter 

som tar barnehagelærerutdanning. Barnehagen tar også imot andre studenter. Dette kan være 

studenter fra HiL som tar studiet innen barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, vernepleier, 

barnevern eller sosionom.   Vi har også elever fra Vargstad videregående skole innen helsearbeid 

/ barne- og ungdomsarbeider. Studenter og elever har taushetsplikt. 
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Andre samarbeidspartnere: 
Dette kan være Helsestasjon, PPT, Logoped, Barnevern, Fysioterapeut, Politiet, Brannvesenet, 

Helsestasjonen, Barnevernet og andre eksterne instanser som BUP og HAB-tjenesten. 

 

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN 
Barnehageloven og Rammeplanen er barnehagens styringsverktøy.  

Barnehageloven inneholder bestemmelser om barnehagens formål og innhold. 

Rammeplanen har sju fagområder. Den er forpliktende og gir oss rammer for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg er det utgitt temahefter som 

gir personalet hjelp og støtte i det pedagogiske arbeidet. 

 

PRESENTASJON AV FAGOMRÅDENE 
Barnehagens områder for læring er delt inn i syv fagområder for å sikre et variert og allsidig 

innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må ses i nær 

sammenheng med hverandre. Fagområdene er integrert både i hverdagslivet og i de ulike 

temaene. Noen ganger vektlegges enkelte fagområder mer enn andre. Temaplanene viser hvilke 

fagområder vi mener er mest i fokus. I løpet av et barnehageår vil alle fagområdene være 

representert.  

 
1. Kommunikasjon, språk og tekst 
Barnehagealderen er en svært viktig utviklingsperiode for språkstimulering. Tidlig og god 

språkstimulering er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Fagområdet gjelder tilegnelse av 

talespråk, forberedelse til skriftspråk og kommunikasjon gjennom kroppsspråk. Det å ha gode 

samtaler med barna og være en god lytter, er viktig for å utvikle barnas språk. Formidling av 

fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sang er noen av sjangrene som går under tekstdelen. 

Viktige sider ved kulturoverføringer og barns kulturskaping er også knyttet til dette fagområde.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 samtaler i hverdagssituasjoner, og i samlingsstund ved å vise fram ting vi omgir oss med, 

sette ord på og forstå begreper (eks. kjøkkenredskaper, klær, dyr, former o.l.) 

 ha språkgrupper med bøker, sanger, dikt, rim, regler, spill, bilder, data, media 

 sette ord på tanker, opplevelser og følelser 

 bruke ordbilder, tall, navne ting, navne barnets plasser for å bli kjent med skriftspråket 

 klappe rytmer i navn 

 tekstskaping – lage vår egen fortelling eller historie 

 
2. Kropp, bevegelse og helse 

Førskolealderen er den perioden barna lærer seg grunnleggende motoriske 

ferdigheter, kroppsbeherskelse, vaner, fysiske egenskaper og innsikt i 

hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Fagområdet omfatter grunnleggende erfaringer, 

ferdigheter, kunnskap og holdninger som barna lærer seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse. 

Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet 

lærer barna seg selv og verden å kjenne. Det mest naturlige for barn er bevegelse, og barns 

kontakt med andre barn utspiller seg oftest med kroppslige signaler og aktiviteter. 

 

Eksempler på aktiviteter: 

 bruke inne- og uteområdet til både frilek og tilrettelagte aktiviteter 

 Mini-Røris, sangleker og dans 
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 bruke fotballbana til ball-leker og regelleker 

 sykkelgruppe vår, sommer og høst  

 skilek om vinteren 

 gå på turer i nærområdet og bruke området rundt gapahuken til lek og utforskning 

 tilrettelegge for finmotoriske aktiviteter, som foreksempel tegning, perling og klipping 

 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

Fagområdet omhandler kulturelle uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, dans og 

musikk, språk og litteratur, teater, film, arkitektur og design. Disse formidler kulturarven, og er 

for barn viktige redskaper for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Barn skaper sin 

egen kultur ut fra egne opplevelser. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller 

skape noe felles, bidrar til samhørighet.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 tur til Kunstmuseet 

 male og tegne 

 bli kjent med ulike formingsaktiviteter og materiale 

 ønske om møte med kunstner 

 lese og dramatisere eventyr 

 danse, og lytte til musikk 

 lage collage 

 

4. Natur, miljø og teknikk 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 

Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, 

vær og årstidene, likeså bærekraftig utvikling. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til 

naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 

Barna må få mulighet til å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale 

om fenomener i den fysiske verdenen, og også erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og 

hverdagslivet.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 samtaler om dag, dato og vær i samlingsstund, og hva det enkelte barn er opptatt av 

 turer i skogen - se i fuglekasser, lage terrarium  

 gå tur til elva, og Lågen og oppleve lågåsildfisking 

 plukke bær og poteter og høste fra grønnsakhagen 

 matlaging fra bunnen av – og mat på bål  

 besøke en bondegård  

 sortere søppel  

 lære om samspillet i naturen og lære om sopp, planter, trær, fugler, småkryp og dyr 

 

5. Etikk, religion og filosofi 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier og holdninger.  

Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og er forankret i 

menneskerettighetene.  

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, 

samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.  
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Personalet skal være seg bevisst den betydning man har som forbilder og opptre slik at barna 

kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 ha tid til lytting, samtale og undring i samlingsstund, på turer og i 

hverdagssituasjoner. 

 hjelpe barna i konfliktsituasjoner 

 vi skal være snille med hverandre og gode venner 

 vi skal lære å dele og vente på tur 

 formidle julebudskapet ved å gå på kirkebesøk, tenne adventslys, synge 

julesanger, ha julekrybbe på avdelingen,  

 formidle påskebudskapet med fokus på nytt liv ved f. eks å så karse, lage 

kyllinger og se etter vårtegn.  

 Kirkebesøk el få besøk av presten til jul, påske og pinse  

 Det er lov å være forskjellige = like mye verdt  

 

6. Nærmiljø og samfunn 

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. 

Barns medvirkning i livet i barnehagen kan gi den første innsikt i og erfaring med deltakelse i et 

demokratisk samfunn. Området inkluderer medienes og informasjons- og 

kommunikasjonsteknologiens betydning for barns hverdag. Det er viktig at barnehagen styrker 

kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og 

levesett.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 turer rundt om på Fåberg og Lillehammer 

 bruke litteratur og media for å tilegne oss kunnskap om nærmiljøet 

 benytte oss av nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter 

 besøke Lundgaardsløkka barnehage og skolen  

 

7. Antall, rom og form 

Barna er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form og er på jakt etter 

sammenhenger. Barnehagen skal stimulere barnas matematiske læring. Det gjør vi blant annet 

ved å stadig oppmuntre til og legge til rette for barnas utforskning. Stimuleringen kan foregå 

gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering. 

 

Eksempler på aktiviteter: 

 delta i praktisk arbeid på kjøkkenet, bruke vekt og mål, telle og 

dekke på 

 registrere temperatur og nedbør 

 spille spill 

 oppdage og skape ulike former og mønstre 

 leke butikk 

 snekre  
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STORTINGSMELDING 41, KVALITET I BARNEHAGEN 
”………….Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. 

Et barnehagetilbud av høy kvalitet kan bidra til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring. 

Vi får stadig mer kunnskap om små barns læring og utvikling og dokumentasjon om hvor viktig 

kvaliteten i barnehagen er. Kravene til kvalitet og innhold må derfor være høye. 

 

Regjeringen har valgt tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagen: 

• Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 

• Styrke barnehagen som læringsarena 

• Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap…………………..” 

 

Jørstadmoen barnehage har jobbet med denne stortingsmeldingen i foreldregruppa og i 

personalgruppa.  

Alle har vært med på idémyldring for hvordan høyne kvaliteten i vår barnehage. 

Strategiplanen for de kommunale barnehagene i Lillehammer bygges på Stortingsmelding 41 og 

Rammeplanen for 2011. Mål og kriterier i disse dokumentene danner grunnlaget for vår årsplan. 

 

Resultatet av denne prosessen er: 

- Trygghet  

- Formingsaktiviteter 

- Fysisk aktivitet og kosthold. 

- Språk  

- IKT 

 

Dette vil komme inn i planverket vårt, i det daglige arbeidet og følge oss gjennom hele året. 

5 fokusområder Mål Kriterier 

Trygghet. Alle skal føle seg velkommen i 

barnehagen og foreldrene skal føle 

at barna blir mottatt på en varm og 

omsorgsfull måte. 

 Lære barnas navn og benevne 

barnet ved navn. 

 Gi en hyggelig kommentar når 

barnet kommer. 

Forming. Alle skal bli kjent med ulike 

formingsmateriell og bruken av det. 

 På planetgrupper skal det være 

formingsaktiviteter. 

 Vi viser frem hva barna har laget 

kontinuerlig  

Fysisk aktivitet og 

kosthold.  

Alle skal bli glad i å være fysisk 

aktiv og bli sterk og glad. 

 

Vi skal legge til rette for et sunt, 

variert og godt kosthold. 

 Fysisk aktivitet i 20 min.             

3 ganger i uke med høy 

intensitet. 

 Vi skal gå på ski, sykle og klatre. 

 Alle skal lære å spise sunn mat. 

 Barna skal øve på å smøre maten 

selv. 

Språk. Alle barn må få et rikt og variert 

språkmiljø. 

 Alle barna skal bli lest for. 

 Alle barna skal få kjennskap til 

rim og regler. 

 Delta i gode samtaler gjennom lek 

og aktiviteter. 

IKT Oppleve at digitale verktøy kan 

være kilde til lek, kommunikasjon og 

innhenting av kunnskaper. 

 Vi skal bruke smartboard og 

digitale kamera 
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STRATEGIPLAN FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 
2011-2016 
Høsten 2011 innførte Lillehammer kommune en felles strategiplan for de kommunale 

barnehagene. Strategiplanens visjon handler om hva de kommunale barnehagene skal stå for og 

strekke seg mot.  

Og danne grunnlag for kontinuerlig utvikling og læring for barn og ansatte i barnehagene.  

Kommunestyret fatter vedtak om: budsjettrammer, overordna visjoner og mål og vedtekter.  

 

Visjon: Barna i Lillehammer opplever en barnehage der de blir møtt med åpenhet, tillit og 

respekt, og opplever støtte og utfordringer i sin utvikling og læring. 

Med rom for alle og blikk for den enkelte. 
 

Barnehagene har fokus på 3 strategier: Ledelse - lek og læring – vurdering 

 

Hovedmål: Omsorg, utvikling og læring i et inkluderende miljø. 

Eks. på kjennetegn:  - helhetlig syn på utvikling gjennom danning, omsorg, lek og læring.  

   - inkludering, mestring og glede 

   - kompetent personale med fokus på kvalitet 

   - foreldremedvirkning  

   - sammenheng mellom barnehage og skole 

 

For Jørstadmoen barnehage kommer denne visjonen, barnehagens fokus og hovedmål frem i det 

daglige pedagogiske arbeidet som følger:  

 

1: Ledelse: 

Delmål: tydelig ledelse på alle nivåer  

Mål: Kriterier: 

 Vi skal legge til rette for god kvalitet og 

faglig utvikling. 

 Vi skal legge til rette for faglig utvikling i 

forhold til tidlig innsats/intervensjon. 

 Alle pedledere/førskolelærere skal delta på 

styrermøter hvor de er invitert. 

 Alle pedledere/førskolelærere skal delta 

aktivt på Kvello-prosjektet/ tverrfaglig 

observasjon. 

 Pedleder får pedlederopplæring 

 Styrer får lederutvikling og coaching  

 

2: Lek og læring: 

Mål: Kriterier: 

Lekemiljøer:  

 Vi skal inspirere og legge til rette for at 

barna skal få varierte og utfordrende 

lekemiljøer innenfor trygge rammer. 

 ulike lekemiljøer pr avdeling, pluss felles 

areal som kjøkken, byggerom og ute 

 Aktive voksne. 

 Tid og ro til å få leke med det barnet har 

valgt.  

 Barna skal få være med å påvirke sin egen 

barnehagehverdag. 

Planetgrupper:  

 Vi skal utforske og undre oss sammen med 

barna fordi læring er gøy. 

 Barna skal få alderstilpassa aktiviteter og 

utfordringer. 

 Det legges til rette for lek og læring, og 

mestring ut ifra barnas eget ståsted. 

 Vi gir utfordringer til hvert enkelt barn. 
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Turdager:  

 Vi skal få kunnskap om og tilknytning til 

lokalsamfunnet. 

 Vi ønsker at barna skal bli glad i og få 

begynnende forståelse for samspillet i 

naturen og mellom mennesket og naturen.   

 Vi skal bruke nærmiljøet som skogen, elva, 

Lillehammer by. 

 Vi skal ut på tur og utforske nærmiljøet til 

alle årstider. 

 Turer tilpasset alder og interesser. 

 

3: Vurdering 

Delmål: Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid 

Mål: 

 Alle planer skal vurderes ut ifra de mål og 

kriterier som er satt i årsplanen. 

 Månedsplaner og planetgrupper planer skal 

vurderes hver måned. 

 Årsplanen skal vurderes to ganger pr år. 

Kriterier: 

 Vi skal sette av tid på personalmøter til å 

planlegge og vurdere planer. 

 Det skal settes av tid på planleggingsdager 

til å vurdere og evaluere årsplanen. 

 Vi skal ha gode vurderingsverktøy  
Endret Strategiplan vil komme i løpet av 2016. 

 

BARNEHAGEPLAN: 
Det er ut fra Strategiplanen utarbeidet en barnehageplan og en felles plattform for de 

kommunale barnehagene.    

Barnehageplanen er en strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2018. Den sier noe 

om prioriterte områder for barnehagen i Lillehammer, og dette er;  

- barns lek og lærling,  

- barns trivsel,  

- likestilling i barnehagen,  

- personalets kompetanse,  

- tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid  

- og sammenheng barnehage-skole 

 

FELLES PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE 

BARNEHAGENE – Kommunal barnehage – ja takk! 
 

Vår plattform sier noe om grunnleggende verdier, syn, på læring, felles visjon og hva som skal 

kjennetegne god kvalitet i våre barnehager. Plattformen inneholder mål og kriterier og synliggjør 

hvordan vi skal nå målene i Barnehageloven, Rammeplanen og de lokale planer. Den skal vise hva de 

kommunale barnehagene står for og skal gjenspeiles i det daglige arbeidet i barnehagen. 

Barnehagene skal ha fokus på lek og læring, ledelse og vurdering. 

 

Vår felles visjon er «Vi pakker sekken med»:  

- tid,  

- kosthold,  

- glede,  

- vennskap og lek,  

- trivsel og omsorg,  

- naturopplevelser og engasjement 
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ARBEIDSMÅTER I BARNEHAGEN 
 

Tilrettelagte aktiviteter foregår i grupper på tvers av avdelingene. Målet vårt er at vi 

samarbeider mye med hverandre og bruker hele huset og lekene vi har sammen. Ved å arbeide i 

grupper på tvers møtes barn og voksne fra alle avdelingene.  

 

 Felles frokost på kjøkkenet 

Vi har felles frokost på kjøkkenet fra kl. 06.45 til kl. 09.00, for de som ønsker å spise frokost / 

matpakka si. Vi serverer grøt fra kl. 07.15-08.45. Målet med dette er at alle skal få en rolig 

og god start på dagen. Det vil også medvirke til at barna blir trygge og bedre kjent med 

hverandre og alle voksne i barnehagen.  

 

 Morgensamling 

Hver dag har vi samlingsstund på den enkelte avdeling. Vi bruker mye rim og regler, synger gamle 

og nye sanger, og leser eventyr og bøker. 

I tillegg har vi fokus på tall og telling, bokstaver og lyder.   

 

 Felles sangstund 

En gang i måneden samles alle barna på kjøkkenet til felles sangstund. I desember har vi felles 

adventsstund hver mandag. De eldste planetgruppene bidrar med litt underholdning etter tur. 

 

 Planetgrupper 

Vi har firegrupper JUPITER, SATURN, NEPTUN og POLARIS.  Det er viktig å ha grupper 

tilpasset barnets alder og utvikling – her er mestring og opplevelser i fokus. Det skal være mye 

sosialt, lek, turer, opplevelser og for de eldste vil det også være oppgaveløsning/skolerettede 

oppgaver. Vi har to dager med planetgrupper i uka.  

 

Gruppene er:  JUPITER  for 5-åringene   
SATURN   for 4-åringene  
NEPTUN   for 3-åringene 
POLARIS   for 1 og 2 åringene.   

 
Det blir utarbeidet skriftlige planer for planetgruppene. 

 

 Utelekedag  

En dag i uka har vi utelekedag. Vi går ut ca. kl. 09.30. og er ute for det meste 

hele dagen. Vi har mulighet til å lage mat på bål både i utekjøkkenet og i 

gapahuken.  

 

 Turdag   

Denne dagen er barna på tur med sin avdeling – eller at Vega og Sirius går sammen eller at 

grupper går på ulike turer. Det vil være mulighet for å lage mat på bål denne dagen. Ta med en 

sekk med noe varmt drikke i og sitteunderlag – og eventuelt ekstra votter /klær. 

 

 Ha-med-dag  

Ta med en leke hjemmefra som du vil vise frem og leke med her i barnehagen 

Barnehagen kan ikke ta ansvar for om leken blir borte eller ødelagt.  
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 Barnets valg  

Vi skal inspirere og legge til rette for at barna skal få varierte og utfordrende lekemiljøer 

innenfor trygge rammer.   

Målet med dette er å få en mer harmonisk og god lek.  Vi vil prøve å få barna til å 

være mer bevisste på hvilken lek de velger, og få mulighet og tid til å få leke med 

det det selv har valgt. 

Eks på aktiviteter: språkgrupper, sykkelgruppe, dukkelek, lego, male, perle, 

tove, snekring, uteleik og turer. 

 

 Verkstedgrupper 

Til jul og påske lager vi forskjellig pynt, lek ute i snøen, turer ut el. 

I juni har vi sommerverksted ute som eks dukkevogntur, vannlek, blomsterturer mm. 

 

 Prosjekt  

Barnehagen kan ha fokus på et tema over lengre tid – da kaller vi det prosjekt. Eks vennskap og 

trivsel, Friluftslivets år, La mæ få klar det sjøl,  Språkstimulering, osv osv.  

 

 

OMSORG, DANNING OG OPPDRAGELSE 
”Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape 

et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk 

samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, 

likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.”  

(Barnehageloven § 2) 

 

I Jørstadmoen barnehage ønsker vi relasjoner preget av omsorg mellom personalet og barna, og 

barna imellom. Omsorgen gjenspeiles i handling, språk og kroppsspråk. Barna viser omsorg ved å 

opptre inkluderende og empatisk. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om 

oppmerksomhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen.  

 

Danning skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag. Danning er å utvikle evnen til å 

reflektere over egen handlemåte og væremåte i samspill med andre. Gjennom danning legges 

grunnlaget for barnets allsidige utvikling.  

 

De overordnede målene for barnehagens oppdragelse er at barna skal utvikle selvstendighet, 

trygghet på seg selv som individ og en egen personlig identitet. De 

skal kunne bidra konstruktivt til det sosiale fellesskapet og ha lyst til 

å lære. Barna skal kunne se en sak fra flere synsvinkler og utvikle 

evnen til å være fleksibel. De skal bli trygge på sin egen kulturelle 

tilhørighet, og åpne for mangfoldet i samfunnet rundt oss. 

Oppdragelse kan på denne måten bli en motvekt til negative sosiale 

krefter som utestengning og mobbing.   
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LEK 

Leken er en viktig del av barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en grunnleggende livs 

og læringsform. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og indremotivert. Fantasien får fritt 

spillerom, og barnet kan skape en virksomhet og en verden etter sitt eget hode. Leken er et 

allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. I leken foregår 

viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på det intellektuelle, språklige, fysiske, 

sosiale og emosjonelle området. Den gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og i samfunnet 

generelt. Leken er en viktig del av barnekulturen, og her overføres barnekulturelle tradisjoner 

fra eldre til yngre barn. Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av barnekulturen og må tas vare 

på. I et lekefelleskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre på tvers av alder, kjønn 

og kultur. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i 

deres lek sånn at leken blir inkluderende og morsom for alle i barnegruppen.  

 

LÆRING 
”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen 

skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i 

barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”  (Barnehageloven § 2)   

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og begrepet livslang læring viser til at læring 

skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre 

mennesker og med miljøet – og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barns egne 

interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Vi 

ønsker at barna skal utvikle en positiv holdning til egen læringsevne ved å føle mestring og 

tilhørighet. Humor og glede blir viktige virkemidler for å oppnå dette. Personalet må 

tilrettelegge for et utfordrende læringsmiljø der hvert enkelt barn kan finne stimulanse, 

utfordringer og mål å strekke seg etter. Innhold og arbeidsmåter i læringsprosessen må 

gjenspeile det enkelte barns interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn. 

 

BARNS MEDVIRKNING 
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk 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.”   

(Barnehageloven § 3) 

 

Barn gir uttrykk for hvordan de har det i barnehagen både kroppslig og språklig.  De minste 

barna formidler gjerne sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige 

uttrykk. Vi vil lytte til barna og deres opplevelse av sin hverdag i barnehagen. Vi skal ta barna på 

alvor slik at de merker sin innflytelse og sitt ansvar for eget liv. Barna skal oppfatte seg som 

selvstendige og aktive mennesker med mulighet til å utvikle individuelle egenskaper og sosiale 

relasjoner.  

 

Hva krever barns medvirkning av personalet? 

- en åpen og lyttende holdning 

- respekt for barnas perspektiv 

- god tid til samtaler 

- kunnskaper om barn i gruppe  

- solide relasjoner til hvert enkelt barn 

- å være seg bevisst sin egen innflytelse som rollemodell 
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Samtaler med barn er viktig for å kunne høre hvordan deres dag i barnehagen er, om hvordan de 

har det og hva de kunne tenke seg å gjøre i barnehagen.   

 

FORELDRES MEDVIRKNING OG SAMARBEID  
Samarbeid mellom barnas foreldre og personalet er viktig for barnas trivsel og utvikling. Hjem 

og barnehage er to ulike miljø med et felles mål om å skape en best mulig oppvekst for barnet. 

For å lykkes med dette er samarbeid hvor vi kan diskutere og utveksle informasjon en 

forutsetning. I dette samarbeidet vektlegges imøtekommenhet og fleksibilitet fra personalets 

side. 

Foreldrene oppfordres til å delta i planleggingen og vurderingsarbeidet av barnehageåret på 

foreldremøter og samtaler. 

 

Daglig kontakt 

Ved bringe- og hentesituasjon utveksels nyttig informasjon som har betydning for barnet. Vi 

ønsker å gi både barn og foreldre en hyggelig start og avslutning på dagen.  

 

Foreldremøter 

Vi har to foreldremøter i året: et på høsten og et på våren. Vi ønsker 

at et av foreldremøtene har tema: eks mobbing i barnehagen. Vårens 

foreldremøte er for nye og gamle foreldre hvor blant annet 

evalueringer av barnehageåret finner sted.  Ved at dere kommer med 

deres evalueringer på hva som har vært bra og hva vi kan bli bedre på 

er viktig for kvaliteten på den tjenesten vi gir. 

Her har dere også mulighet til å komme med innspill til aktiviteter vi 

kan gjøre påfølgende barnehageår.  

 

Foreldresamtaler 

Barnehagen gir tilbud om to foreldresamtaler pr år; en på høsten og en om våren. Samtalen på 

høsten er obligatorisk. Hvis det er ønske eller behov for flere samtaler kan dere eller 

barnehagen be om dette. 

Innholdet på foreldresamtalen skal dreie seg om hvordan barnets trivsel er hjemme og i 

barnehagen, og om barnets generelle utvikling motorisk, språklig og sosialt. Og evnt andre ting 

dere vil drøfte med oss som gjelder barnets hverdag i barnehagen. 

For skolestarterne er det obligatorisk overgangssamtaler barnehage-skole på våren før 

skolestart. 

 

Sammenkomster 

I løpet av året inviterer barnehagen foreldrene til Luciafrokost, påskefrokost, dugnad etc.  

SU inviterer til sommerfest. 

 

For å sikre samarbeide med barnets hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og skal fremme deres felles interesser og 

bidra til at det skapes et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget (SU) består av 4 valgte representanter for foreldre / foresatte, 2 fra 

personalet (+2 vara) og barnehageleder. SU består av foreldre/foresatte og ansatte i 

barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.  
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SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal være en leder og 

en sekretær, begge med sine vara. Dere som foreldre kan ta kontakt med SU-leder hvis du 

ønsker å drøfte ulike saker vedrørende barnehagen – det kan drøftes anonymt hvis man ønsker 

det. Man kan også ta kontakt direkte med leder i barnehagen. 

 
Brukerundersøkelse:  

Annet hvert år foretas det brukerundersøkelse. Den er anonym og tas på nett. Det er viktig at 

dere foreldre svarer på denne slik at barnehagen kan få et så riktig helhetsinntrykk fra dere 

foreldre. På den måten kan vi ta tak i ting som vi kan bli bedre på.  

 

OBSERVASJON 
Å observere betyr å iaktta og undersøke systematisk.  Å kartlegge, eller skaffe seg grundig 

forståelse av og om noe, er andre betegnelser for det samme. Observasjoner av barn i 

barnehagen er systematisk innsamling om hva barn sier og gjør, hvem de er sammen med og 

steder de oppholder seg. Særlig viktig er det å rette observasjoner mot mønstrene for 

samhandling. Observasjoner kan hjelpe oss voksne til bedre innsikt i barns lek og sosiale samspill. 

Ved å analysere det sosiale samspillet i barnegruppen kan vi avdekke forhold som konflikt og 

isolasjon og/ eller fellesskap og vennskap. Observasjoner er også noe som kan danne grunnlaget 

for justering og fornying av planer. Og sist, men ikke minst, kan observasjoner bidra til at de 

voksne raskere oppdager barn som trenger særlig hjelp. 

 

TRAS 

Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket gir 

identitet og tilhørighet til et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg 

selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling – både intellektuelt, 

sosialt og emosjonelt. 

 

TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og 

språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant annet mulig å kartlegge et barns 

språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. 

Det er utarbeidet en håndbok og registreringsskjemaer for TRAS, som vi bruker i barnehagen. 

Hvordan vi bruker TRAS vil bli tatt opp i foreldresamtalene. 

 

TVERRFAGLIG OBSERVASJON 

Barnehagen er med på et tverrfaglig prosjekt / Kvello-prosjektet der ulike faginstanser som 

Helsestasjon, Rehabiliteringstjenesten, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Barnevern 

samarbeider med å observere barna, «tidlig innsats»  

Barnehagen som system blir også observert. 
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DOKUMENTASJON, VURDERING OG EVALUERING 
Det er viktig for oss å synliggjøre hva vi holder på med i barnehagen ved hjelp av dokumentasjon 

og informasjon. Det er ikke alltid så lett for barn å sette ord på det de har opplevd, derfor er 

det vår jobb å være med å ta vare på opplevelsen ved hjelp av bl.a. bilder, tekst og å vise fram 

barnas egne arbeid.  

Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over 

barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.                                                                                           

 

DOKUMENTASJON: 

 Observasjonsskjema  

 Dagen-i-dag  

 Bilder i lek, på turer og hverdagssituasjoner 

 Utstilling av barnas egne arbeid.  

 Samtale med foreldre i bringe/hentesituasjonen og foreldresamtaler. 

 Uformelle samtaler 

 Virksomhetsplan/årsplan/periodeplan/månedsplan 

 Ved avslutning av hvert barnehageår får barna med seg bilder hjem på medbrakt minnepinne 

 Med mer 

 

 

VURDERING:     

Er noe vi gjør underveis. For eksempel at vi skriver hva vi har gjort denne måneden i 

planetgrupper eller på turdagene. 

 

Underveisvurdering: Avdelingsmøter, personalmøter og medarbeidersamtaler. 

 

 

EVALUERING: 

Evaluering er en mye videre prosess enn vurdering.  

Vi evaluerer vår virksomhet to ganger i året, ved nytt år og ved barnehageårets slutt 

  

Planlegging, dokumentasjon og vurdering av den pedagogiske virksomheten er viktig for å utvikle 

kvaliteten i en bevisst uttalt retning. På vårens foreldremøte er dere foresatte med og evaluerer 

året som har gått. Ved at dere kommer med deres evalueringer på hva som har vært bra og hva 

vi kan bli bedre på er viktig for kvaliteten på den tjenesten vi gir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


