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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 – VENNSKAP OG LEK – 
KOSTHOLD – NATUROPPLEVELSER – TRIVSEL OG OMSORG – ENGASJEMENT 
 
Kommunens vedtekter, strategi og plattform for de kommunale barnehagene finner du her 
Lillehammer barnehage har også utarbeidet et verdidokument ut fra vår felles pedagogiske plattform 
som sier noe om hva vi vektlegger. Den finner du her 
 
Med utgangspunkt i nasjonale føringer har kommunen i tillegg følgende hovedsatsningsområder for 
inneværende periode: 
 

- Barns trivsel 
- Foreldresamarbeid 
- 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
http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/3230672.1850.bbysyvawdf/Lillehammer+barnehages+verdigrunnlag%5B1%5D.pdf
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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.  

 
Lillehammer barnehage tar imot ca. 60 barn mellom 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. 
I 2016-2017 har vi en avdeling fra 0-3 år, en avdeling fra 2-4 år og 2 avdelinger fra 3-6 år. 
Barnehagen ligger i et villastrøk men en stor hage som inviterer til variert og allsidig lek. 
 
Lillehammer barnehage har lang erfaring med arbeid med flerspråklige barn. 
Vi har derfor stort fokus på språk og flerkulturelt arbeid. Alle avdelinger bruker også en del tegn til 
tale, noe alle barn har nytte av. 
 
Åpningstiden er fra 06.45 til 16.30, åpent hele året med unntak av helligdager, julaften, nyttårsaften 
og 5 planleggingsdager 
 
Vårt pedagogiske grunnsyn ut fra de fire grunnpilarene i rammeplanen. Lek – læring – omsorg – 
danning. 
 
LEK: 
Den viktigste delen av barnas hverdag er leken. Den er derfor utgangspunkt for alt arbeid i 
barnehagen. Leken skal være dominerende gjennom dagen i barns frie utfoldelse men også i 
voksenstyrte aktiviteter og rutinesituasjoner. 
Lek er barnas «arbeid», den er deres måte å bli kjent med seg selv og resten av verden på. 

Alle barn må oppleve og lære å fungere i samlek med andre og ikke bare leke alene. Det er 
viktig å lære. Å ha gode lekeferdigheter gir god selvfølelse, glede og følelse av mestring. 
Gjennom leken og særlig rolleleken får barna sosial kompetanse og kompetanse i kommunikasjon – 
basiskompetanse som er viktig for videre utvikling. 
De voksne i barnehagen skal legge til rette for god lek. De må observere og reflektere over det de ser, 
og hjelpe slik at alle barn blir inkludert i lek. 
 
LÆRING: 
Barn lærer når de leker og leker når de lærer. Læring i barnehagen er derfor lekebasert. 
Gjennom lek lærer barn bl.a.: å ta hensyn, dele med andre, lytte til andre, hevde sine meninger og 
ønsker, utvikle kreativitet og fantasi, utvikle språket, uttrykke følelser, ta ansvar for egne handlinger, 
vise omsorg og toleranse, løse konflikter, tro på seg selv. 
Barnehagen skal gi basiskompetanse det vil si grunnleggende kompetanse barna trenger for å kunne 
utvikle seg videre og lære nye ting. 
Barn lærer gjennom å erfare. De må derfor gis mulighet til å erfare, undre seg, lure på, undersøke, 
bruke sansene sine og gjennom å bli veiledet av voksne.  
De voksne må derfor legge til rette for allsidige erfaringer og opplevelser. De må veilede og undre seg 
sammen med barna. De må delta i det barna er opptatt med og legge til rette for medvirkning. 
 
OMSORG: 
For å trives, lære og utvikle seg er trygghet grunnleggende. Barn trenger trygge, tydelige voksne som 
vil dem vel. Alle barn skal føle seg sett og verdsatt, de skal bli lyttet til og inkludert i et fellesskap. 
Barnas grunnleggende behov skal ivaretas, samtidig som de skal lære å være en av flere og også lære 
å dele, vente på tur og ta hensyn til andre.  
Barns behov for omsorg er ulik ut fra alder, modenhet og spesielle behov. Jo mindre barnet er, desto 



 6 

mer grunnleggende omsorg trenger det. For de minste er derfor gode rutinesituasjoner viktig og 
gode varme fang. 
Jo eldre barnet blir, desto mer selvstendig blir det – men de voksne må alltid være en trygg 
tilgjengelig base. (jmf. Trygghetssirkelen) 

 
 
God omsorg betyr også å gi rom for barn å prøve og feile. De skal lære å bli mer og mer selvstendige 
og å mestre hverdagen sin.  
De voksne må legge til rette for og gi god omsorg ut fra det enkelte barns behov. De må legge til rette 
for barns mestring og la de prøve selv. 
 
DANNING: 
Danning skal sette barnet i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte 
sannheter, stille spørsmål og å yte motstand på egne og andres vegne. 
Mens oppdragelse er ytre påvirkninger, er danning prosesser inni deg – som skaper deg som 
menneske. Det handler om verdier og holdninger. 
Barnehagen skal bidra å gi barna verdier og holdninger som er grunnleggende i samfunnet, slik som 
toleranse, respekt, empati, likeverd og solidaritet. Dette må skje i samarbeid med hjemmet. 
Målet er å skape gode mennesker med et godt selvbilde. 
De voksne må legge til rette for barns medvirkning og innflytelse over egen hverdag. De må 
reflektere og snakke med barna når det oppstår vanskelige situasjoner i barnehagen, og veilede 
barna til å finne gode løsninger og hjelpe de til å sette ord på følelsene sine. 
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Barnehagens mål og fokusområder 
Tema-arbeid: 
Vårt hovedfokusområde i 2016-2017 vil være: BARNS MESTRING. 
Temaarbeid dette året vil ta utgangspunkt i dette. Tema vil kunne variere fra avdeling til avdeling og 
gjennom året.  Dette vil bli nærmere beskrevet i periode – og månedsplaner fra hver avdeling. 
Barnehagen er også med i et opplegg kalt «La mæ klar det sjøl» som har som mål å lære barna å 
mestre mest mulig selv i hverdagen. 
 

Lek og læring på barnehagevis 
Fokusområde 2016 - 2017 

Barns trivsel med hovedfokus på MESTRING 
Barn skal oppleve mestring i barnehagen gjennom bl.a.: 
- Bli mest mulig selvhjulpne i praktiske situasjoner som måltid, 

påkledning o.l. 
- Å få oppgaver og ansvar ut fra alder og modenhet – oppgaver de har 

forutsetning for å klare 
- Å kunne gi utrykk for egne følelser og meninger 

 
 

Ledelse 
Voksenrollen: Hovedfokus i år vil være: 
- Hvordan vi voksne kan støtte barns mestringsopplevelse 
- Styrer skal delta på nasjonal styrerutdanning 

Vurdering 
Planlegging, hovedfokus i år vil være: 
- Hvordan vi kan organisere dagen for å legge til rette for barns mestring 
Dokumentasjon, hovedfokus i år vil være: 
- Dokumentere når barn mestrer med bilder og ord. 
Vurdering, hovedfokus i år vil være:  
- Alle ansatte har gjennomført en egenvurdering av eget arbeid som de så har laget seg 

mål for egenutvikling. Dette skal følges opp gjennom året. 
- Hvordan kan hver og en av oss legge til rette for barns mestring 
Foreldresamarbeid, hovedfokus dette året vil være: 
- Hvordan foreldrene kan bidra for barns mestring 
- Utvikle foreldremøtene til lærende møter, hvor personalet kan formidle kunnskap og 

legge til rette for diskusjon og medvirkning fra foreldrene 
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Ansatte: 
PERSONALOVERSIKT 2016- 2017: 
 
Leder:      Christina Bakken  100 % 
Nestleder:     Gro Wold Pedersen   
 
Trollhaugen: 
Pedagogisk leder:    Ingrid Eineteig Kraby  100 % 
Pedagogisk leder:    Unni Dalen   100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Merete Kristiansen   80 % 
Pedagogisk medarbeider:   Aud Svendsen    20 % 
   
 
Trolltun: 
Pedagogisk leder:    Gro Wold Pedersen  100 % 
Pedagogisk leder:    Nora Arlien   100 %  
Pedagogisk medarbeider:   Kjerstin Høyer   100 % 
  
Småtroll:  
Pedagogisk leder:    Linda Mork Hallberg   80 % 
Pedagogisk leder:    Beate T. Orderløkken   20 % 
Pedagogisk medarbeider:   Solbjørg Torpen  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Mediha Sumar  100 % 
Lærling:     Elina Ødegård Lauen  100 % 
 
Lykketroll: 
Pedagogisk leder:    Ann-Kristin Eriksen   90 % 
Pedagogisk leder:    Beate T. Orderløkken    10 % 
Pedagogisk medarbeider:   Armina Seferovic  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Inger Johanne Gjestvang     80 % 
Pedagogisk medarbeider:   Siv Jakobsen     90 % 
 
Kjøkkenassistent:    Lena Åsheim    60 % 
 
 
I tillegg vil dere møte: 
Spesialpedagog:   Eva Pettersen 
Støttepedagog:  Anne Grethe Aurstad 
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KALENDER/ÅRSHJUL:  
 
 DATO AKTIVITET 

AUGUST 18/8 
19/8 
 
 

Planleggingsdag – stengt 
Planleggingsdag - stengt 
TILVENNING NYE BARN 
 

SEPTEMBER 13/9 Foreldremøte alle 
Felles høsttur i løpet av september 

OKTOBER UKE 40 
5/10 
17/10 
24/10 
28/10 

Skolenes høstferie – gi beskjed om fridager 
Velferden – Røde Kors 
HØSTDUGNAD  
Markering av FN-dagen  
Planleggingsdag – barnehagen stengt 

NOVEMBER 2/11 Velferden 
 

DESEMBER 7/12 
Uke 50 
13/12 
16/12 
21/12 
mandager 

Velferden 
Bakedager  
Lucia 
Julebord for barna 
Snekkernisse kommer! Nissefest 
Adventsstund i trappa 

JANUAR Ev des. 
2/1 

JULETREFEST arrangert av foreldrene 
Planleggingsdag – stengt 

FEBRUAR 1/2 
24/2 
24/2 
Uke 9 

Velferden 
Fastelavn 
KARNEVAL 
Skolenes vinterferie – gi beskjed om fridager 

MARS Uke 10 
1/3 
 

UTEDAG 
Velferden 
 

APRIL 7/4 
5/4 
24/4 

Påskelunsj 
Velferden 
VÅRDUGNAD 
Eventuelt foreldremøte i samarbeid med SU i løpet av 
mnd. 

MAI 3/5 
16/5 
26/5 

Velferden 
Vårfest 
PLANLEGGINGSDAG - stengt 

JUNI 7/6 
8/6 
30/6 

Besøk av velferden  
Sommerfest 
Siste dag for skolestarterne 

JULI  SOMMERÅPNING  
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FASTE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET: 
MANDAGER:    SKOLESTARTERKLUBB for del eldste fra 9.45 
   Grupper for de andre barna på Trollhaugen og Trolltun   
TIRSDAGER: Felles sangstund kl 9.45 på Lykketroll. Fint om alle har kommet til da.  
 I utetiden er det sykkelfri dag, ski- og skøyte fri dag om vinteren 
ONSDAGER: VELFERDEN: 1. onsdagen i hver måned går en gruppe med barn fra 

alle 4 avdelinger opp på Røde Kors på hyggetreff for eldre og 
underholder. Gruppene byttes på fra gang til gang. I juni inviteres de 
ned til barnehagen på avslutning. 

FREDAGER: BLANK DAG: Hver 3. fredag. På blanke dager får alle barna selv velge 
hvor de vi være om formiddagen. Vi blander barna på 3 avdelinger. 
De aller minste samles på Småtroll. Barna spiser også sammen. 

 UTEFROKOST: De fredagene det er blank dag og været tillater har vi 
også utefrokost ved bålplassen for de største barna. Vi fyrer opp 
bålet. 

 
ARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET MED FORELDRE: 

 Foreldremøter på kveldstid, informasjonsmøter eller møter med faglig tema 
 Høst-dugnad og vår dugnad 
 Lucia markeres tidlig om morgenen 
 Snekkernissen kommer på besøk tidlig om morgenen og foreldre kan være med 
 Juletrefest arrangeres av foreldrene til 4-åringene (født 2012) Her er også 

besteforeldre og andre velkomne. 
 Sommerfest arrangeres av foreldrene til skolestarterne. Her er også besteforeldre 

og andre velkomne. 
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Kontaktinformasjon 
Lillehammer barnehage 

 
 

Styrer : 
Christina Bakken 

christina.bakken@lillehammer.kommune.no 
 
 

Adresse: 
Gamlevegen 119 

2615 Lillehammer 
Tlf.: 

61 25 25 45 
Barnehagens e-postadresse: 

lillbhpo@lillehammer.kommune.n 
Besøk Lillehammer barnehage - Lillehammer kommune 

for mer info om barnehagen  
 

 
Facebook 

 
  

Gå inn og klikk «Liker» på barnehagens Facebooksider ! 
 
 

 
Årsplanen ble fastsatt i SU den: 5. september 2016 
 

http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-barnehage.4921773-186676.html
https://www.facebook.com/pages/Lillehammer-barnehage/246524682148720
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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 innhold 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 7. 

Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene?    

(både generelt og for inneværende år) 

Kommunikasjon, språk og tekst 

1-2 år 
 Sang rim og regler 
 Se i bøker 
 Månedens tegn 
 Dele i grupper 
 Benevne ord, 

utvidelse av 
hverdagslige 
begreper. 

 

 
 

 

3-4 år 
 Lytte til fortellinger 
 Utvikle ordforråd og 

språkforståelse 
gjennom lek 

 Lese bøker 
 

5-6 år 
 Bruke tall, telling, deling 

og begreper i forhold til 
mengde, form og 
størrelse. 

 Bruke hele setninger og 
variert ordforråd 

 Lære å kjenne igjen 
navnet sitt -skrevet 

 Skrive navnet sitt 
 Fortellersnor – fortelle om 

en hendelse i 
sammenheng 

 

Kropp, bevegelse og helse 

1-2 år 
 Bevegelsesanger 
 Spise selv 
 Barnet skal selv delta 

i av og påkledning 
 Bevege seg mye fritt 

både ute og inne 
 
 

 
 

 

3-4 år 
 Bevegelsesleker 
 Finmotorikk – klippe, 

lime og tegne 
 Kle av og på seg selv 
 Mye utelek og turer i 

nærområdet 

 
 
 

5-6 år 
 Kunne gjenkjenne og 

uttrykke sine egne og 
andres følelser 

 Gå lengre turer i variert 
terreng, og oppleve glede 
gjennom kroppslig 
mestring 

 Stolpejakt 
 Forskjellige typer 

regelleker 
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Kunst, kultur og kreativitet  

1-2 år 
 Musikk 
 Sang 
 Male 
 Utforske 

forskjellige 
materialer, og 
bruke sansene 

3-4 år 
 Rytmer i ord 

5-6 år 
 Gi barna mulighet til å 

utrykke seg estetisk og 
oppleve kunst og kultur 

 

Natur, miljø og teknikk  

1-2 år 
 Turer i nærmiljøet 
 Bruke kroppen og 

sansene i naturen 
 
 
 
 

3-4 år 
 Bruke 

naturmaterialene i 
konstruksjonslek 

 Inspirere til 
nysgjerrighet rundt 
materialbruk og 
konstruksjon. 

 

5-6 år 
 Følge med på endringer i 

naturen knyttet til årstider 
 Være bevisst på å ta vare 

på naturen 
 Vite hvor maten vi spiser 

kommer ifra 
 Miljøbevissthet (ikke bare 

natur) 

Etikk, religion og filosofi 

1-2 år 
 Markere høytider 
 Utvikle toleranse 

og respekt for 
hverandre 

 Utvikle prososial 
adferd 

3-4 år 
 Vise omsorg, empati 

og ta vare på 
hverandre 

5-6 år 
 Kjenne til tradisjoner 

knyttet til ulike høytider 
 Utvikle toleranse, respekt 

og interesse for 
hverandres ulikheter 

Nærmiljø og samfunn 

1-2 år 
 Turer i nærmiljøet 
 Bli kjent 

 
 
 
 

3-4 år 
 Turer i nærmiljøet 
 Kunnskap om noen 

trafikkregler 
 

5-6 år 
 Delta på arrangementer i 

nærmiljøet 
 Lære å forholde seg til 

enkle normer og regler i 
samfunnet 

 Trafikkopplæring 
 Stolpejakt 
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Antall, rom og form   

1-2 år 
 Spille spill/puslespill 
 Telle i hverdagen 
 Leke med tall og 

former 
 Få erfaring med 

ulike størrelser og 
mengder 

 
 
 
 

3-4 år 
 Legge puslespill 
 Øve på fargenavn 
 Leke med tall og 

mengder 
 Telle til 10 

 
 

5-6 år 
 Spille matematiske spill 

for å kjenne igjen 
mengder, tall, begreper 
og former 

 Forskjellige former for 
lek/aktiviteter med 
mengder og former 

 
 

 


