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Innledning 
 
 
 
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. «Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver» er en forskrift til lov om barnehager. Målet med rammeplanen er å gi styrer, 
pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring 
og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, 
og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene.  
Rammeplanen finner du her 

 
 

De ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument, og skal i tillegg utarbeide 
detaljerte planer som beskriver konkret hvordan barnehagen arbeider med tiltakene som er fastsatt i 
årsplanen. 
 
Foreldre skal gjennom disse planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 
sammenheng mellom de konkrete aktivitetene lokalt i barnehagen og de overordnede målene for 
barnehager, både i Lillehammer Kommune og på nasjonalt nivå. 
 
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med foreldre 
og ansatte. 
 
Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
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Barnehagens formål, verdigrunnlag og 
oppgaver 
 
Barnehagelovens § 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 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. 
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering (Rammeplan for barnehager, side 7). 

 
 

Kommunens mål og satsningsområder for 
barnehagene 
 
Lillehammer Kommune som barnehageeier har fokus på: LEK OG LÆRING PÅ BARNEHAGEVIS – 
LEDELSE – VURDERING. Mål og tiltak er beskrevet i Strategiplan for kommunale barnehager 2011-
2016. 
 
De kommunale barnehagene i Lillehammer har utviklet en felles pedagogisk plattform. Den handler 
om at det er når man er minst at man lærer mest. Våre barnehager skal være et godt sted å være og 
et godt sted å lære. Når barna har gått i våre barnehager, skal de ha fått med seg en sekk full av 
erfaringer, kunnskap og kompetanse: Vi pakker denne sekken med:  
TID – KOSTHOLD – GLEDE- VENNSKAP OG LEK –  TRIVSEL OG OMSORG - NATUROPPLEVELSER –– 
ENGASJEMENT 
 
Kommunens vedtekter, strategi og plattform for de kommunale barnehagene finner du her 
 
Med utgangspunkt i nasjonale føringer har kommunen i tillegg følgende hovedsatsningsområder for 
inneværende periode: 
 

o Barns trivsel 
o Foreldresamarbeid 
o Voksenrollen 

 
Arbeidet med disse satsningsområdene omtales under barnehagens mål og fokusområder, 
og i progresjonsplanen (se vedlegg 1). 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-1--Barnehagens-samfunnsmandat/Kapittel-1---Barnehagens-formal-verdigrunnlag-og-oppgaver/11-Barnehagens-verdigrunnlag-/
http://www.lillehammer.kommune.no/kommunale-barnehager.188048.no.html
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Presentasjon av barnehagen 

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et 
velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, 
samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

 
Holmejordet barnehage er en fireavdelings kommunal barnehage som ligger sentralt i 
nordre bydel. Barnehagen har romslige og hyggelige lokaler med mulighet for ulike 
aktiviteter. Vi har blant annet en stor sal som brukes jevnlig til fysisk aktivitet og felles 
arrangementer. Uteområdet er stort med varierte utfordringer sommer og vinter. Der har vi 
også en gapahuk til bruk i uteaktiviteter, og til å samles ved rundt bålet når vi har våre 
jevnlige utemorgener. 
Vi har et stabilt personale med bred erfaring, og er trygge omsorgspersoner som vil sørge for 
at alle får gode samspillserfaringer. 
Vi har et verdigrunnlag som beskriver utgangspunktet for vårt møte med barn. Barndommen 
har en egenverdi, og vi møter barn som individer med følelser, tanker og meninger. Barns 
utvikling skjer i samspill med andre, og de bidrar til sin egen utvikling i dette samspillet. I 
samhandling med andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.  Innholdet i 
barnehagen må derfor inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse for å sikre at alle får 
gode erfaringer og opplevelse av å mestre samspillet med andre. 
Vi har utformet vårt verdigrunnlag med overskriften: Vi setter spor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o fordi vi anerkjenner barnas tanker, følelser og opplevelser 
o fordi vi vil at barn skal bruke sine ressurser 
o fordi vi vil gi barna muligheten til glede og undring 
o fordi vi vil gjøre det som kan virke vanskelig til spennende 

utfordringer 
o fordi vi tror omsorg for andre kan læres 
o fordi vi tror at fantasien er like seriøs som logikken 
o fordi vi tror at leken er en kontinuerlig øvelse i samarbeid og 

kommunikasjon 
o fordi vi tror på dialog og samarbeid med de foresatte 
o fordi vi er et engasjert personale som går inn for og tror på dette 
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«Det har jeg aldri  

gjort før,  
så det klarer jeg  
helt sikkert.» 
(Pippi) 

 

«Hvordan skal 
jeg vite det når 
jeg aldri har 
forsøkt?» 
(Pippi) 

Barnehagens mål og fokusområder 
Tema-arbeid 
Årets forfatter.  

Vi har valgt Astrid Lindgren som forfatter dette barnehageåret, og vi ønsker  
at alle skal bli godt kjent med Pippi, og bøkene om henne.  
Pippi er ei sterk og snill jente, som viser omsorg og har god fantasi.  
Vi ønsker å være aktive lesere, og gjennom det få barna til å bli glade i bøker. Høytlesning og 
annen type formidling av bøker er med å bidra i barns språkutvikling. Det er et godt 
utgangspunkt for gode samtaler, og for å utvide ordforrådet. Vi ønsker å berike språk- og 
lekemiljøet med utgangspunkt i disse bøkene. 
 

Lek og læring på barnehagevis 
Delmål: Barnehagen skal bidra til en god barndom og gi alle barn et godt  
fundament for livslang læring. 
 
«Leken er en kontinuerlig øvelse i samarbeid og kommunikasjon» 
Hva gjør vi: 

- Vi er trygge omsorgspersoner som sørger for gode samspillserfaringer. 
Vi er lydhøre og observante. Vi involverer oss og gir støtte til de som strever med å få 
til slike gode erfaringer. Vi har ansvar for at relasjonen med barna er god, noe som er 
en forutsetning for at de skal oppleve glede, mestring og trivsel. 

- Vi er nær, og vi støtter språket i samspillet med barna. 
Vi utvider tema i samtalene og utfordrer barnas tankegang for å bidra til barnets 
egen danning og utvikling. 

- Vi hjelper barna til å sette ord på følelser, og blir kjent med hvordan vi ser ut når vi er 
glade, lei oss osv. 

- Vi bidrar til at de ser seg selv og sin rolle i fellesskapet, og at de blir i stand til å 
håndtere livet.  

- Vi bidrar til at barna får forståelse for andres perspektiv og tanker, og at de 
reflekterer over egne handlinger og væremåter.  

- Vi hjelper barna til å løse konflikter hvor de kan bli enige, og oppmuntrer til at de skal 
klare det selv.  

- Vi samtaler med barna for å kunne ta deres synspunkter og meninger med i 
planleggingen. 

 
«Vi vil gjøre det som kan virke vanskelig til spennende utfordringer»   
Hva gjør vi: 

- Vi skaper omgivelser/miljø som stimulerer til variert lek både ute og inne. 
Vi gir felles opplevelser som inspirerer til ulik type lek. 

- Vi er lekne, humoristiske, kreative og tar vare på den gode leken ved bl.a. og sette av 
tid til lek som de styrer selv. 

- Vi gir barna tro på at de kan lære nye ferdigheter. 
Vi legger til rette for, og oppmuntrer til «klare sjøl» i ulike hverdagssituasjoner. -Kle 
på et plagg til selv, klatre opp selv, prøve litt til med smøring av brødskiva osv. Vi lar 
de oppleve mestring samtidig som de får utfordringer å strekke seg etter. 
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Ledelse 

Mål: Vi er tydelige og trygge voksne i vår rolle som pedagoger 
Hvordan: 
- Vi har voksenrollen på dagsordenen jevnlig.  
- Vi reflekterer rundt vår rolle i møte med barn og foreldre, og vår rolle i planlegging og 

gjennomføring av opplegg i barnehagen. Vi bruker bl.a. kartleggingshjelpemidlet 
«Holdninger til barn» i dette arbeidet to ganger i året. 

- Vi reflekterer rundt egen kompetanse/ holdninger bl.a. ved hjelp av 
egenvurderingsskjema 

Da ser vi: 
- Planer, hverdagsliv og aktiviteter som viser at vi jobber mot det vi har sagt vi skal 

prioritere å ha fokus på. 
- Genuint interesserte voksne som sørger for en positiv relasjon mellom barn og voksne. 
 
Mål: Vi vil ha et arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere som får brukt seg og utviklet seg 
i sitt arbeid. 
Hvordan:    
- Vi drøfter faglige temaer i vår samarbeidstid, for å utvikle oss i henhold til planer og 

strategier.  
- Det er avklart hva som er forventet av deg på jobb. 
Da ser vi: 
- Et personale som reflekterer over sin rolle og innvirkning på det daglige møtet. 
 
Mål: Personalet vil samarbeide med foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett hørt 
og inkludert. 
Hvordan: 
- Daglig kommunikasjon for å gi innblikk i barnas hverdag hjemme og i barnehagen, i 

tillegg til planlagte foreldresamtaler og foreldremøter. 
- Gi ærlige tilbakemeldinger som grunnlag for samarbeid og oppfølging. 
- Skape en felles forståelse av hvordan sosial kompetanse kan forbygge krenkende atferd, 

og en bevisstgjøring av at både foreldre og barnehage har et ansvar for utvikling av gode 
relasjoner mellom barna. 

- Vi skal kunne støtte og veilede i utfordringer i hverdagen. 
- Vi bruker its learning som informasjonskanal. 
Da ser vi: 
- Foreldre og barnehage som samarbeider og tar felles ansvar for å støtte og styrke barna 

Vurdering   
Mål: Vi vurderer jevnlig voksenrollen ut fra standarden vi har satt i samspill med barna. 
Hvordan: 
- Vi spør oss: er vi nær og støttende i leke-felleskapet?  

Vi bruker bl.a. praksisfortellinger og bilder som utgangspunkt for slike refleksjoner. 
- Barnesamtaler hvor bl.a. deres tanker om de voksne er tema. 
- Gjennomføre en kartlegging av voksnes holdninger til enkeltbarn 2 ganger i 

året.(Fargekodeskjema) 
- Gjennomfører «Ståsted-analyse» for å kartlegge forbedringsområder. 
Da ser vi om vi utvikler oss i den retningen vi har sagt, og kan justere underveis. 
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Overgangen barnehage – skole 
 
I Rammeplan for barnehagen står det: 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 
første klasse og eventuelt skolefritidsordning. 
Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en 
god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom 
barnehage og skole. 
Lillehammer kommune har laget en egen plan for dette samarbeidet.  
Planen heter: Plan for overgang barnehage-skole.  
Det er også laget en plan for innholdet som heter: Innhold i femårsgruppene. 
De finner du på kommunens nettside, her.   
Disse planene blir fulgt i vår skolestartergruppe. Både Bikuben og Tusenbeinet har 
skolestartere, og de jobber delvis hver for seg, og delvis sammen i ulike aktiviteter. 
 
Gjennom opplevelser og erfaringer i hele barnehagetida vektlegger vi at barna utvikler 
selvstendighet og det å være trygge på seg selv. De skal få tro på at de kan lære nye 
ferdigheter, og de skal oppleve at det som kan virke vanskelig kan være spennende 
utfordringer. De skal få gode erfaringer med å omgås andre. 
Det siste året i barnehagen har skolestarterne en samling en gang i uka hvor de har egne 
aktiviteter. Innholdet er bl.a. språklig bevisstgjøring ved bruk av rim og regler, lek med 
bokstaver, lyder og høytlesing. Geometriske figurer og tall blir de også kjent med. 
Se også vedlagte progresjonsplan. 
Aktiviteter ellers det siste året er: Generasjonsang, skileik, førstehjelp, skrivedans, Ikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lillehammer.kommune.no/barnehage.186802.no.html
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Ansatte: 
 

Styrer 
Anita Spiten 
 

 
Tusenbeinet: 
 
Pedagogisk leder 
Ingrid Brekke 
 
Barne- og 
ungdomsarbeider 
Merete Sveen (80 %) 
 
Barnepleier 
Inger Line Sønsteli 
 
Barnehagelærer  
Mai T. Truong (20 %)  
 
Lærling 
Mina Sidiqui 

       
Bikuben: 

 
Pedagogisk leder 
Bjørg Diesen 

 
Barne- og 
ungdomsarbeider 
Inger Anne M. Skog 
 
Barnepleier 
Jorunn Johansen 
 (80 %) 
Barnehagelærer 
Maria S. Gaukerud 
(20 %) 

 
Humla: 

 
Pedagogisk leder 
Antje Böttger 

 
Barne- og 
ungdomsarbeider 
Bente S. Mortensen 
(80 %) 
Fagarbeider 
Uzma Sheikh (70 %) 
 
Barnehagelærer  
Maria S. Gaukerud 
(20 %) 

 
Maurtua: 

 
Pedagogisk leder 
Unni Aassveen 
 
Barnepleier 
Randi Nordlien  
(90 %) 
Barne- og 
ungdomsarbeider 
Mette Andersen  
(50 %) 
Barnehagelærer  
Maria S. Gaukerud 
(60 %) ut 2016 
Barnehagelærer  
Sara Berthelsen  
(60 %)  
fra desember -16 

Ellers: 
Spesialpedagog:  Natalie Berge 
Støttepedagog:   Mona Kampenhaug 

 
I perioder er det også personer i ulike praksisplasser hos oss. 
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KALENDER/ÅRSHJUL:  
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året:  
 

18. og 19. august  Planleggingsdager- barnehagen er stengt 

8.september Fjelltur for de eldste avdelingene 

29.september Foreldremøte 

14.oktober Dølajazz-trolljazz i Kulturhuset banken  

25.oktober Solidaritetsaksjon på ettermiddagen, med suppesalg til alle. FORUT. 

28.oktober Planleggingsdag-barnehagen er stengt 

5.desember Rikskonsertene på besøk hit 

8.desember Julebord for barna 

13.desember Luciafeiring på morgenen 

Desember  Kirkebesøk 

22.desember Nissefest/grøtfest 

   

2. januar Planleggingsdag-barnehagen er stengt 

Januar  Juletrefest i regi av foreldrene i SU 

22. februar Karneval  

Mars Holmiade 

7.april  Påskelunsj for barna 

Mai Dugnad 

16.mai 17.maiarrangement 

26.mai Planleggingsdag-barnehagen er stengt 

Juni Sommerfest og grillfest for skolestartere 

  

 Hele året: 

 Felles sangstund hver 14. dag 

 Felles minirøris i salen hver 14.dag 

 Utemorgen med bål ved gapahuken hver 14.dag 
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           Vedlegg 1 

PROGRESJONSPLAN - FAGOMRÅDENE 
Antall år barnet går i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og 
forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle barn skal ikke nødvendigvis være med på alt. Barnehagen 
skal skape en progresjon i innholdet og bidra til utfordringer for barna, slik at de til enhver tid har noe 
strekke seg etter.  Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det 
er de ansattes ansvar at denne progresjonen finner sted.  
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet 
i rammeplanen. Planen skal også synliggjøre hvordan barnehagen jobber med overgangen 
barnehage-skole og satsningsområdene som er beskrevet på s. 6-8. 

Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene?    

Kommunikasjon, språk og tekst 

1-2 år 
Bevisstgjorte voksne som 
bruker språket aktivt. 
Benevner/ forklarer hva vi 
ser, undrer oss over hva vi ser 
Bruk av konkreter i samling 
 
Leser bildebøker og 
pekebøker. 
 
Bli kjent med Pippi og hennes 
verden 

3-4 år 
Vi synger/ leser rim og regler 
og oppmuntrer til 
gjenfortelling. 
Barna blir lest for i gruppe eller 
en til en. 
De skal bli kjent med eventyr. 
Barna får hjelp til å løse 
konflikter gjennom samtaler 
 
Bli kjent med en forfatter, 
Astrid Lindgren 

5-6 år 
Barna skal bli kjent med 
fortsettelsesbøker (f.eks. Pippi) 
De skal øve på å kjenne igjen den 
første lyden i sitt eget navn 
Barna skal øve på å skrive sitt eget 
navn. 
Skrivedans- en metode for å 
forberede håndskrift 
Oppleve at muntlig språk kan bli til 
tekst 
Bli kjent med en forfatter, Astrid 
Lindgren 

 

Kropp, bevegelse og helse 

1-2 år 
Støtter og gir rom for 
ungenes egenmotiverte 
fysiske aktivitet, som å løpe, 
klatre og hoppe. 
Småturer i nærområde. 
Liv og røre som fast opplegg 
for 2-åringene, med 
sangleker, hinderløype osv. 
 
Begynne å øve på håndvask 
Har dagsrytme etter barnas 
behov for hvile/soving 
 
Oppmuntre til «Klare sjøl» i 
hverdagen: Klatre opp i vogn, 
stellebord, og ved påkledning 

3-4 år 
Utnytte plass og tid til fysisk lek 
inne og ute. 
 
Turdag en dag i uka 
 
Delta i matlaging 
 
Liv og røre som fast opplegg for 
3-åringene 
Kreativ dans som fast opplegg 
for 4-åringene 
 
Hygiene ved dobesøk 
 
Oppmuntre til «klare sjøl» ved 
påkledning og måltid 

5-6 år 
Turer en dag i uka – noen litt lengre 
 
Førstehjelpskurs 
 
Deltar i matlaging, og medvirker i 
utarbeidelse av bh’s meny 
Lærer om kroppen og hva slags mat 
som er bra for oss 
 
Skrivedans- en metode med grov- og 
finmotoriske bevegelser til musikk 
Skileikgruppe 
 
Oppmuntre til «klare sjøl» ved å være 
med å vurdere klesvalg ut fra været, 
og holde orden på egne klær 
Hjelpe de yngre ved påkledning 
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Kunst, kultur og kreativitet  

1-2 år 
Fra fingermaling til pensel, 
bli kjent med maling. 
 
Ha tilgang til kunst, som 
bilder og statuer, - undring 
sammen. 
 
Bruke kjente sanger i 
samlinger og i dagliglivet, 
for å skape samhørighet og 
felles kultur 
 

 Oppdage nye teknikker 

3-4 år 
Barna lager egne produkter av 
forskjellig formingsmateriale. 
 
Legge til rette for veving, 
snekring, spikking.. 
 
Vi oppsøker kunstutstillinger 
 
Vi lytter til musikk med ulikt 
tempo/ rytme 
 
 
 
Delta på konserter med 
Rikskonsertene, og på konsert 
ved Dølajazz 

5-6 år 
Vi lærer å blande farger og finner 
nye metoder 
Formingsprosjekter som går over tid 
Oppmuntre til samarbeid om f.eks. 
collagebilde i ulike teknikker. 
Legge til rette for veving, snekring, 
spikking.. 
Bli kjent med ulike 
kunstformer/kunstnere som 
forfattere, malere, komponister 
Vi oppsøker kunstutstillinger 

 
Bruke rytmeinstrumenter 
Stå fram og opptre 
 
Delta på konserter med 
Rikskonsertene, og på konsert ved 
Dølajazz 

Natur, miljø og teknikk  

1-2 år 
Barna oppdager nye 
årstider sammen med de 
voksne, undre oss. 
Plaske i vannet, smake på 
snø. 
Få kjennskap til fuglelivet 
gjennom observasjoner, 
bilder, fuglekasser og 
lyder. 
 

  Følge med på søppelbilen      
  med kran og blinklys 

 
 
Turer i nærmiljøet, også 
sammen med de store på 
våren. 
 
 

 
Ha tilgjengelig materiale 
for funksjonslek, -trykke på 
knapper, se handling -
virkning 

3-4 år 
Vi følger med på skifte av årstid, 
og på trærnes forandring gjennom 
året. 
Vi observerer været. 
 
Vi observerer fuglene, og blir kjent 
med dem vi har rundt bhg. 
 
Vi sorterer søppel, og vi går og 
leverer glass og metall til 
resirkulering 
Turer en gang i uken hvor naturen 
er lekeplass 
 
Vi har utemorgen hver 14. dag 
hvor barna møter opp ute ved 
gapahuken og spiser frokost ved 
bålet. 
 
Barna tar bilder, og deltar i å legge 
de inn på PC 

 

5-6 år 
Vi følger med på årstidene og 
endringer i naturen.  
 
Vi observerer været og 
temperaturen ute. 
 
 
 
Vi sorterer søppel, lærer om 
gjenvinning, og vi går og leverer 
glass og metall til resirkulering 
Tur en dag en dag i uken hvor vi 
kommer tett på naturen, og bruker 
mulighetene til utforsking 
 
Vi har utemorgen hver 14. dag hvor 
barna møter opp ute ved 
gapahuken og spiser frokost ved 
bålet. 
Vi bruker PC-en til  
og leke-skrive, tegne, legge inn 
bilder og lete etter aktuelt stoff. 
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Etikk, religion og filosofi 

1-2 år 
Markere høytider. 
Vi gir barna en trygg 
overgang fra hjem til bhg. 
Vi følger utviklingen fra 
meg til oss. 
Vi skjermer 1åringenes 
gryende vennskap 
 

3-4 år 
Barna får kjennskap til 
tradisjoner og høgtider knyttet 
til ulike religioner og livssyn. 
Oppmuntre til å stille spørsmål, 
undre seg 
Kirkebesøk før jul 
 
Vi jobber med FORUTs 
barneaksjon «Gode venner i 
Nepal» -solidaritet 
 

5-6 år 
Samtale om den gylne regel, gjør 
mot andre slik du vil andre skal 
gjøre mot deg. 
Undre oss over likheter og 
forskjeller. 
Kirkebesøk før jul 

 
Vi jobber med FORUTs 
barneaksjon «Gode venner i 
Nepal» -solidaritet 

 

 

Nærmiljø og samfunn 

1-2 år 
Vi utvider 
nærmiljøområdene fra 
sandkassa til hele 
barnehagen og til utenfor 
gjerdet. 
 
Bruker bilder av barna og 
deres familier, - se at det er 
ulike familier. 

 

3-4 år 
Bli kjent i nærmiljøet rundt 
barnehagen. 
 
Lære at alle er likeverdige, og at 
alle har rett til å bli hørt 
 
 
Lærer om viktige offentlige 
instanser 

5-6 år 
Utvide radiusen, og bli kjent bl.a. i 
skolekretsen og skoleområdet 
 
Lære om byen vi bor i 
Alle har rett til å bli sett og hørt, og 
at vi skal akseptere andres 
meninger 
Gutter og jenter kan gjøre de 
samme aktivitetene. 
Kjennskap til ulike arbeidsplasser 
 

 

Antall, rom og form   

1-2 år 
Få erfaring med å telle, 
f.eks. ved å telle barna i 
samlingsstund, og ved 
hjertekalender i vinduet til 
jul. 
Sortere leker i forskjellige 
kasser 
Kjennskap til ulike former, 
som i puslespill 
Bruker begreper som 
under, bak, foran ved siden 
av. 

3-4 år 
Barna får møte tall i spill og vi 
teller i hverdagssituasjoner 
Vi ser på/ registrerer og leker 
med ulike former rundt oss. 

 
Bevisstgjøre mengde(mange-få) 

 
Leker/ spill hvor vi teller og får 
brukt terning 
 
Barna er med å dekke bordet 

 

5-6 år 
Barna øver på å tegne og å 
gjenkjenne ulike former. 
 
Vi øver på symbol og mengde for 
tallene 1-10. 
Bevisstgjøre mengde(mange-få) 

 
Leker/ spill hvor vi teller og får 
brukt terning 

 
Barna er med å dekke bordet 
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Kontaktinformasjon: 
 

Holmejordet barnehage 
 

Styrer: 
Anita Spiten 

anita.spiten@lillehammer.kommune.no 
 
 

Adresse: 
Ivar Kleivensvei 2, 2618 Lillehammer 

 
Tlf.: 61 25 20 00 

Barnehagens e-postadresse: 
holmbhpo@lillehammer.kommune.no 

 
 

Besøk www.lillehammer.kommune.no/holmejordet-barnehage 
for mer info om barnehagen og hva som skjer  

 
 
 

Er du på Facebook:  
Gå inn og klikk «Liker» på barnehagens facebooksider! 

 
 
 
 
 
 

 
Årsplanen ble fastsatt i SU den: 12.oktober 2016 
 

http://www.lillehammer.kommune.no/holmejordet-barnehage

