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Innledning 
 

Barnehagene drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for barnehagen - 

innhold og oppgaver, er en forskrift til Lov om barnehager.   

Rammeplanen ble revidert denne våren, og trådte i kraft fra 01.08.17. 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 og barnehageloven finner du her. 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Alle barnehager 

skal utarbeide en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og dokumenterer 

barnehagens valg og begrunnelser. I tillegg skal det utarbeides detaljerte planer for kortere 

eller lengre perioder som beskriver konkret hvordan barnehagen arbeider med tiltakene som 

er fastsatt i årsplanen og i progresjonsplanen. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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1. 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. 

 

 

2. Lillehammer kommunes visjon og verdier 
 

Lillehammer Kommune har følgende visjon for sektor oppvekst, utdanning og kultur: 

 

GOD SAMORDNET INNSATS GIR TRYGGHET, KOMPETANSE OG LIVSMESTRING 

 

 

                       
For oss betyr dette at barna i barnehagen skal møte trygge voksne som sørger for at barna 

får oppleve tilhørighet, leke, utforske og lære. Dette fordrer et nært og godt 

foreldresamarbeid. 

 

Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunen. 

Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, og skal gi barn og 

unge god omsorg og et helhetlig utdanningsløp; fra barnehage til videregående opplæring. 

Barnehagen er derfor en viktig del av utdanningsløpet, både i kraft av sin egenart og som en 

sentral arena for tidlig innsats for alle barn. Barnehage- og skolemiljø skal fremme helse, 

trivsel og læring og forberede barn og unge til aktivt samfunnsliv, til fremtidens 

arbeidsmarked og til å kunne realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode. 

En god barnehage forutsetter godt samarbeid og god forståelse mellom mange aktører. 
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Dette er også nedfelt i rammeplanen (s.11). 

 

For de kommunale barnehagene har vi utarbeidet en felles pedagogisk plattform. Den kan 

sees på som vårt verdidokument og viser hva de kommunale barnehagene står for. 

 

Som barnehageeier har Lillehammer kommune fokus på verdiene:  

     Profesjonalitet – Ansvarlighet – Respekt.  

 

Disse verdiene gjenspeiles i våre holdninger og handlinger i det daglige arbeidet med barna og 

i møte med foreldrene. Verdiene er viktig for vårt menneskesyn, som handler om hva vi 

tenker om mennesker og hvilken verdi mennesket har. Alle mennesker skal ha samme verdi og 

samme rettigheter. 

 

For oss i Jørstadmoen barnehage betyr dette:  

 

Verdiordene Handlinger Holdninger 

Profesjonalitet  

 

Bruke kompetansen vår og 

være forberedt.  

Være åpen for ulikheter 

Ansvarlighet  

 

Følge overordna planer og 

utføre oppgaver 

Stå for det en sier og gjør 

Respekt 

 

Ta andre på alvor Være lydhøre ovenfor 

hverandre 

 

 

Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å 

møte, forstå og veilede barn.  Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i 

samarbeid med hjemmene, skal personalet i barnehagen skape et trygt, inkluderende og 

stimulerende barnehagemiljø som forebygger mobbing og krenkende handlinger. Vennskap og 

gode relasjoner med andre barn - og voksne- er viktig for alle barn! 

 

Kommunens vedtekter, strategiplan og plattform for de kommunale barnehagene finner du 

her. 

 

Alle kommunale barnehager er Miljøfyrtårnsertifiserte. Dette betyr at barn og voksne 

arbeider med å være miljøbevisste. Vi vil gi barna kunnskaper, gode holdninger og praktiske 

erfaringer med miljøarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lillehammer.kommune.no/kommunale-barnehager.188048.no.html
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3. 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.  
 

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

drives av Lillehammer kommune.  Barnehagen startet opp 22. august 2006.  

Åpningstid er 06.45 – 16.45 

 

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

G - generøs 

E - energisk 

N - nyskapende 

I - interessant 

A - aktiv 

L - lekende  

 

Vi vil at dette skal prege vår væremåte og vårt forhold til barna, foreldrene og hverandre. 

 

Ovenfra ser barnehagen ut som ei stjerne derfor har avdelingene stjernenavn; ALFA, 

SIRIUS, VEGA og  POLARIS. 

 

Hver avdeling har egen inngang, men barnehagen er å ses på som en helhet. Vi vektlegger at 

alle skal bli kjent med alle, og vi jobber mye på tvers av avdelingene.  Vi skal kjenne at dette 

er VÅR barnehage.  

 

Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt og er mye ute til alle årstider. I skogen har vi egen gapahuk 

med bålplass. Rett utenfor gjerdet har vi en egen sykkelbane, fotballbane og skiløype.  

Vi har fast turdag hver torsdag hvor barna har med seg en sekk med litt varmt drikk, 

sitteunderlag og evnt ekstra klær.  

 

Vi har aldersgrupper to dager i uka, en utelekedag og en dag med barnets valg. Disse 

aktivitetene foregår mellom kl. 09.30-11.00. Barns frilek og valg av egne aktiviteter inne og 

ute foregår det meste av dagen og skjer utenom denne tiden. 

 

To dager i uka har vi varmmat ellers brødmat som barna er med og smører selv eller får 

påsmurt. Til ettermiddagsmaten serves et lett måltid og da med frukt til. 

 

Jørstadmoen barnehage skal være en barnehage hvor personalet skal være trygge og gode 

voksne for og med barna. Vi skal ta imot barn og foreldre på en måte som gjør at alle skal føle 

seg velkomne, og være sikre på at barna har det bra her i barnehagen.   
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Hvert enkelt barn i barnehagen er unikt. Alle er forskjellige og har ulike meninger og 

erfaringer. Vi skal møte barnet som et fullverdig menneske i det livet de lever som barn. De 

har sine tanker, følelser og meninger og skal få oppleve at de er verdifulle ved å bli sett og 

hørt, få mulighet til å medvirke, forstå og bli forstått. 

I et pedagogisk grunnsyn ligger de verdier og holdninger som setter grunnlaget for alt vi 

foretar oss i barnehagen. Grunnsynet bygger på de lover og forskrifter som til enhver tid er 

gjeldene for barnehager. Våre holdninger og verdier preges av respekt og anerkjennelse men 

også humor og glede. 

For å møte barna med anerkjennelse og respekt, kreves et bevisst forhold til den 

pedagogikken som føres.  

De voksne skal være tilstede og kjenne barnet godt nok til å kunne hjelpe det videre for å nå 

neste utviklingstrinn. Vi må se på hele barnets utvikling og se viktigheten av det vi gjør 

sammen i barnehagen danner grunnlag for livs lang læring.  

Barna skal utvikle et positivt selvbilde ved å oppleve gode voksne i et godt miljø hvor utvikling 

og mestring skjer på alle områder. Ved å være tilstede i leken styrker vi barnets selvfølelse 

og forebygger mobbing.  

Vår oppgave er å møte barna i deres behov her og nå. Det er i samspillet med andre at barn 

lærer om seg selv og andre og utvikler viktig sosial og språklig kompetanse.  
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4. Barnehagens mål og satsningsområder 
 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.  I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. 

 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal 

være arena for barnas utvikling og lærling, og for sosial og språklig samhandling. 

 

Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger. Gjennom samspill, dialog, lek og 

utforsking skal barnehagen bidra til at barn utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, 

evne til å yte motstand og handlingskompetanse.  

 

Læring skjer i samspill med andre og ved å få undersøke, oppdage og forstå sammen henger. 

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, 

lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  

 

Vennskap og fellesskap står sentralt i barnehagen. Barnehagen skal aktivt legge til rette for 

utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barna skal få oppleve det å være betydningsfulle i 

fellesskapet og ovenfor hverandre. Barns selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få 

hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.  

 

 

Voksenrollen og barns trivsel 
Vi er en barnehage hvor alle kjenner alle og hvor vi samarbeider mye på tvers av avdelingene. 

Hos oss skal barna bli møtt med omsorgsfulle, stabile, rettferdige og faglig dyktige voksne. Vi 

legger vekt på å ha trygge voksne som gir og viser barnet respekt for det mennesket han/hun 

er. De voksne skal være tilstede, både fysisk og psykisk. Vi skal se hvert enkelt barn og gi de 

annerkjennelse utfra hvem de er. Alle barn er ulike og har ulike behov.  

Hos oss i Jørstadmoen barnehage, har vi barnets initiativ og undring i fokus.  

Har vi satt oss som mål å gå på tur til gapahuken er det det som skjer underveis som er like 

viktig. «Veien blir til mens vi går». Barn er små lærende mennesker som vi tar på alvor. Vi 

undrer oss sammen og deler lærdom.  

Vi voksne skal være veiledere i barnas hverdag. Det er viktig å undre seg sammen og støtte 

underveis for å få barnet frem mot egne løsninger. Vi snakker mye om følelser og hvordan vår 

atferd påvirker andre. Vi legger stor vekt på å være gode rollemodeller og gode 

medmennesker for barna. Vi tar oss tid til å lytte til barnet og ha gode samtaler. Samtaler 

for å forstå hvordan vi påvirker hverandre og hvor godt gode handlinger føles. Et eksempel 
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hos oss kan være matsituasjonen. Der øver vi på å sende til hverandre, spørre og selv be om 

hjelp, samtidig som vi øver på å ha en høflig tone som «kan jeg få?» og «takk». 

Vi bruker «La mæ få klar det sjøl» som en arbeidsmetode der det legges spesiell vekt på det 

kompetente barnet og hva det kan mestre, og sykdomsforebygging hos personalet. Barnet kan 

mye selv bare vi gir det litt hjelp og tid, og da blir det mindre løft ol for oss voksne i for 

eksempel en påkledningssituasjon.  

Alle barn i vår barnehage skal ha noen å leke med og oppleve vennskap i lek og aktiviteter. De 

skal oppleve glede i barnehagen ved å ha noen å leke med og få venner. De skal gjennom sin 

hverdag i barnehagen oppleve at de er verdt noe for andre og bygge grunnlag for god psykisk 

helse og mestring. Vi skal bestrebe oss etter å gi alle et godt grunnlag for videre livsmestring 

ved å veilede, støtte, anerkjenne og respektere hvert enkelt barn utfra deres behov, 

interesser og mestring. 

 

Barnehagens digitale praksis. 

Barnehagen har flere digitale verktøy vi skal bruke sammen med barna. Dette er pc’er, 

kamera, digitale fotorammer, smartboard, og vi har også fått en IPad til hver avdeling.  

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 

bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.  

Samfunnet har blitt digitalt, og vi synes det er viktig og riktig at barnehagen følger denne 

utviklingen. Det er en mulighet for oss å lære barna riktig bruk av digitale verktøy, og at bruk 

av spesielt IPad innebærer mye mer enn bare spill. Vi voksne skal delta aktivt i bruken og vi 

skal blant annet benytte den til innhenting av kunnskap, ta bilder og videoer, lage elektroniske 

bøker, fotofortellinger og animasjoner og den er i tillegg en god støtte i arbeid med 

språkutvikling.  

 

Barns medvirkning 
Barna skal få gi uttrykk for sin mening, at det skal bli sett og hørt, få tid og rom til innspill, 

og opplever en meningsfull hverdag. De skal utvikle seg til selvstendige, tenkende og 

ansvarlige mennesker. Vi skal vise respekt for barnas tanker, meninger og følelser, og barna 

skal få oppleve og erfare et fellesskap hvor vi tar hensyn til hverandre. 

Hos oss skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av 

hverdagsaktiviteter og rutiner.  

Barna skal oppleve sensitive voksne som ser barns ulike behov, og som skal legge til rette for 

og veilede barna i å kunne ta egne valg. Vi skal være betydningsfulle voksne som undrer seg 

sammen med barna, og lar barna medvirke ut i fra erfaringsgrunnlag og alder.  Dette gjøres i 
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samlingsstund, gjennom barnesamtaler, og i daglige observasjoner og samspillsituasjoner 

mellom barn og voksne.  

 

Livsmestring og psykisk helse 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal 

bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelse og 

mobbing. 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelse. 

 

Kvalitet i barnehagen  
Vi setter kvalitet og service høyt i vår barnehage. Vi vil at alle barna skal bli sett og hørt.  

Aktiviteter planlegges etter barnas ståsted og interesser. Vi ser barnas individuelle behov, 

og jobber for at alle barn hos oss skal ha en genial hverdag!  
Kvalitet vises i planene våre, prosjektene vi jobber med og målene vi setter oss.  

Og ikke minst vises kvalitet hos de ansatte med sin kompetanse og erfaring. 

Kvalitet utøves og oppleves i daglige møter mellom de ansatte, barn og foreldre. 

Vi setter målene våre ut i fra rammeplan for barnehager, og de syv fagområdene vi aktivt 

jobber med. Progresjonsplan er under hvert fagområde fra s. 17.  

 

På medarbeidersamtaler settes mål for hver enkelt ansatt.  

 

Observasjon 
Vi observerer barnet i sin helhet; mestring sosialt, motorisk og språklig.  

TRAS er et observasjonsverktøy som er av betydning for språkutvikling. Det er et skjema 

med områdene: samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet 

og produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde 

av barns språk- og samspillsferdighet og er en pekepinn på hva en kan forvente ut fra barnets 

alder.  

TRAS bruker vi som utgangspunkt for foreldresamtaler og skjemaet følger barnet gjennom 

hele tiden i barnehagen og over til skolen.  

Skjemaet skal brukes i alle kommunale barnehager i Lillehammer fra barnet er to år. 

 

Bilder  
Vi tar mange bilder. Hvert barn har mulighet til å få med seg hjem personlige bilder på 

slutten av året om ønskelig. Noen ganger skriver vi ut bilder og henger opp på avdelinga. 

Dette er for å dokumentere for barn og ansatte/besøkende. Vi plasserer også pc`en / 

bilderamme i lysbildefremvisning i garderoben, slik at dere som foreldre kan se dagens 

hendelser. 
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Dokumentasjon  
Dokumentasjon er viktig for å vise hva som skjer i barnehagen. Hos oss er dette planer, mål, 

planer for planetgruppene og månedsbrev, samt annen relevant informasjon. Dette vil du finne 

på it’s learning. Vi bruker også dagstavler som er i gangen på hver avdeling hvor vi skriver litt 

om dagen i dag, hva har skjedd, hvor har vi vært hva har vi spist o.l.  

Vi dokumenterer også via facebook siden vår, hvor bilder og tekst blir lagt ut. Barna blir 

anonymisert.  

Observasjon er viktig dokumentasjon som vi blant annet bruker i foreldresamtaler.  

 

Pedagogisk dokumentasjon 
Hver måned har vi avdelingsmøter og personalmøter hvor vi bruker tid til evaluering. Det kan 

være refleksjon over egen praksis, faglige diskusjoner, tilbakemeldinger fra barn og 

foresatte, oppdateringer og planlegging videre. Det er når vi reflekterer, ser sammenhenger, 

utfordrer praksis og nye tenkemåter at dokumentasjon blir til pedagogisk dokumentasjon.  

På planleggingsdager evaluerer vi året som har gått.  

 

Lærende organisasjon 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Det er en organisasjon der mennesker 

videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de ønsker.  

Ved å reflektere og dele kunnskap i felleskapet, får vi nye tanker, erfaringer og handlinger 

som gjør kvaliteten på vår praksis bedre.  

 

Vurderinger  
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 

arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 

og rammeplanen. Hovedformålet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi 

personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Barns trivsel og allsidig 

utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle 

forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter 

skal inngå i vurderingsgrunnlaget.  

Vurdering av det vi gjør i barnehagen er en viktig forutsetning for god planlegging, utvikling 

og kvalitet av barnehagens innhold. Barnehagen er et samfunn i stadig endring og vi bruker 

mye tid på å reflektere rundt det vi gjør, sier og uttrykker gjennom holdning, handling og 

kroppsspråk. Vi skal ha et bevisst forhold til vårt grunnsyn for å kunne reflektere og 

analysere vårt eget pedagogiske arbeid med et kritisk blikk. Vi må kunne følge med på 

samfunnsutviklingen og reflektere over vår praksis for å kunne møte de endringer som er og 

kommer.  

Foreldresamarbeid og SU 
Vi ønsker et godt, trygt og tett samarbeid med dere foreldre. Dette er en av de viktigste 

forutsetninger for at barnet skal ha det best mulig hos oss derfor er tilbakemeldinger 

nødvendig. Foreldresamarbeidet skal sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 

forståelse med barnas hjem, og ha en felles forståelse for barnets behov og utvikling.  
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Vi ønsker å gi rom for innspill, ris/ros og endringer.  

I tillegg til hverdagsmøtene – ved levering og henting – har vi foreldresamtaler, 

foreldremøter, påskefrokost, Lucia, sommerfest og SU-møter. 

Evalueringer av året og innspill til neste års plan har dere mulighet til å komme med på vårens 

foreldremøte.  

Samarbeidsutvalget (SU) er et samarbeidsorgan mellom foresatte og barnehagen og skal 

være til beste for begge parter. Her sitter valgte representanter fra foresatte og ansatte. 

SU-representanter blir valgt på og av foreldre på foreldremøte 

 

Forventningsavklaringer:  
Den enkelte barnehage skal ha en avklaring med foreldrene slik at de har mulighet til å 

komme med innspill til hva de forventer av barnehagen. Når det starter opp nye barn i 

barnehagen hos oss får alle et skjema hvor de skal skrive ned forventninger til oss. På 

høstens foreldresamtale vil dette være et av temaer vi tar opp.  

 

Barnehagens forventninger til dere:  

 Gjensidig og åpen informasjon 

 At du gir barnehagen nødvendig informasjon om barnet, også om hjemmesituasjonene 

 Foreldre som gode rollemodeller i forhold til hvordan vi snakker om andre, viser 

respekt og inkluderer alle 

 At du bidrar til et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen. 

 At du holder det oppdatert på informasjon og planer som legges ut på it’s learning.  

 

 

SPRÅK: 
En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet, og legge forholdene til 

rette for allsidig utvikling.  

Barns språk og språkutvikling står sentralt. Regjeringen har prioritert satsing på språk, og la 

i 2015 frem en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving som kalles «Språkløyper». Dette 

er systematisk satsing på språk. 

 

Språket er et kommunikasjonsmiddel og et redskap for å sette ord på tanker, handlinger og 

følelser. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det.  

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Ved hjelp av språket 

lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen. Språk lærer man av og gjennom andre i et 

nært samspill ved turtaking og gjentatte repetisjoner. Samspill med andre barn er 

avgjørende for barns utvikling. Fellesskapet i barnehagen er derfor viktig som læringsarena. 

I et fellesskap som for eksempel lek eller samlingsstund er språket sentralt for å kunne gi 

uttrykk for hva man ønsker eller tenker.  

Gjennom hele dagen skal barna få varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel. Det å ha gode samtaler med barna, være en god lytter, og være 

tilstede er viktig. Vi voksne skal lytte og stille gode oppfølgingsspørsmål for at barnet skal få 

utvikle et rikt språk. 
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Ved å ha felles opplevelser og aktiviteter gir det en unik mulighet for en god dialog mellom 

barn og voksne. 

 

Jørstadmoen barnehage har mange barn med flerkulturell bakgrunn. Det er derfor ekstra 

viktig å jobbe systematisk og målretta med språkstimulering for å kunne gi alle et godt 

grunnlag for livslang læring. Avdelingene jobber spesielt med dette i for eksempel 

samlingsstunder hvor det er fokus på konkreter slik at ordet får mening.  

 

Eks på systematisk jobbing med språket: Samlingsstund 
Hver dag kl. 09:00 har vi samlingsstund på avdelingene. Samlingene starter vi med en 

velkomstsang. Alle barna har hvert sitt dikt, som vi leser i samlingsstund. Vi har månedens 

sang, og dikt.  

Vi bruker sangkort, med bilder fra sangene som barna kjenner igjen. Når vi leser eventyr 

bruker vi gjerne konkreter, som figurer fra eventyret for å synliggjøre ordene og handlingen 

i eventyret. Dette gjør det lettere å lære hva ord og begreper betyr. 

På veggen der vi har samling har vi hengt opp bilder som er aktuelle for årstiden, eller bilder 

om et tema vi jobber med. Disse bruker vi som samtalekort. Bildene henger oppe i hele 

perioden så barn og voksne kan kikke på og snakke om dem i lek eller i aktiviteter med barna. 

Dette hjelper barnet å sette ord på begreper, ting vi omgir oss med og tanker. 
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5. Plan for overgang barnehage – skole  

I rammeplan for barnehagen står det:  

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen 

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 egne planer for overgang skole:  

«Plan for overgang barnehage og skole» og «Innhold i 5-års-gruppene i barnehagene i 

Lillehammer» – begge finner du her.   

I vår barnehage kaller vi avgangskullet for Jupiter. Vi samarbeider med Jørstadmoen skole. 

Vi er opptatt av at overgangen fra barnehage til skole skal være så smidig som mulig, og har 

derfor at nært samarbeid gjennom hele året. Vi har jevnlige treff med skolestarterne i 

Lundgaardsløkka barnehage.  

For oss er forberedelse til skolestart dette: 

 Å lære sosial kompetanse. Dvs evnen til samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati, 

og til å vise ansvarlighet. Dette kan vi stimulere i både lek og aktiviteter. Vi skal 

veilede barna i turtaking, dialog, det å lytte, dele og hjelpe. 

 Å få venner og beholde venner. Lære å være en god venn. 

 Selvstendighetstrening. Lære å holde orden på plassen sin, kle på og av seg selv, smøre 

maten sin selv, gå på do og vaske hender. 

 Språklig bevisstgjøring. Bruke sang, rim og regler. Leke med bokstaver, lyder og ord, 

høytlesing, sangleker, spill, samtaler og tekstskaping. 

 Enkelte faglige ferdigheter som riktig skrivegrep, bruke saks, kunne skrive navnet sitt 

og kjenne det igjen, vite litt om seg selv (som etternavn, når man har bursdag og navn 

på foreldre) og kunne telle til 10.  

 

Alle får hver sin perm som de setter inn bilder, oppgaver og andre arbeid de har gjort. 

Som en del av «Miljøbehandlingsprosjektet» i Lillehammer kommune er Jupiter med på 

Generasjonssang. En gang i måneden drar vi til Helsehuset og synger for og med eldre med 

demens. Vi har et repertoar på 8 sanger med bevegelser (se eget skriv på It’s learning). I 

forkant av dette forbereder vi barna på hva som vil møte dem på Helsehuset.  

 

 

 

 

http://www.lillehammer.kommune.no/barnehage.186802.no.html
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Sammen med Jørstadmoen skole har vi kommet frem til følgende plan for overgang barnehage 

– skole – sfo:  

Tidspunkt Aktivitet 

Torsdag 

28.09.17 

Fellessamling på Jorekstad. 

I høstferien 

 

Tur til gapahuken sammen med SFO 

Etter høstferien 

 

1. trinn kommer på besøk til barnehagen 

Fredag  

23.02.18 

Fellessamling på Jorekstad. 

I løpet av  

mars / april 

Besøksdag for Jupiter.  

Fredag  

12.04.18 

Fellessamling på Jorekstad. 

I løpet av våren Overgangssamtale hvor barnehagelærer og en representant fra 

skolen deltar. 

Onsdag 

09.05.18 

Førskoledag. (Foreldre er med) 

I løpet av mai. 1. trinn inviterer til besøksdag. 

I løpet av juni. 

 

5. trinn (fadderne) inviterer til besøksdag. 

Tirsdag 26.06 Jupiter besøke SFO (skolefritidsordningen) 
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ÅRSHJUL FOR ARBEIDET I JUPITERGRUPPA 

MÅNED TEMA MÅL AKTIVITETER 

SEPTEMBER Bli kjent. 

Vennskap. 

 

Generasjons-

sang. 

Utvikle tilhørighet til gruppa.  

Bli tryggere på å stå frem i en 

gruppe.  

Bli kjent med den norske 

sangskatten og den eldre 

generasjonen. 

Samtale om «hvem vi er» og 

«vennskap». 

Vi lager trivselsregler. 

Øve til Generasjonssang. 

OKTOBER Førstehjelp. Øke barns bevissthet rundt 

førstehjelp og 

medmenneskelighet.  

Vi bruker et pedagogisk 

læringsopplegg utviklet for 

barnehagebarn som heter  

«Henry – førstehjelp».  

NOVEMBER Sanser. Få kjennskap til hvilke sanser vi 

har. 

Vi gjør enkle og morsomme 

aktiviteter for å bli kjent med de 

ulike sansene.  

DESEMBER Advent og jul. Få kjennskap til tradisjoner 

knyttet til høytiden. 

Vi samtaler, synger sanger  

og lager julegaver. 

JANUAR Forut. 

 

 

 

 

Skileik. 

Spre tanker om 

medmenneskelighet og 

solidaritet. Vekke nysgjerrighet 

i forhold til andre kulturer og 

væremåter. 

Lære å ta av og på ski, reise seg 

opp og føle mestring og glede 

ved skigåing. 

Vi følger et opplegg fra Forut som 

blant annet inneholder filmer, CD, 

spill og fortellerark. 

 

 

Skileik og skiturer. 

FEBRUAR Eventyr. 

Tekstskaping. 

Bli kjent med norske 

tradisjonelle folkeeventyr. 

Tidlige erfaringer med skrift 

har stor betydning for 

begynnende lesing og skriving. 

Fortelle og dramatisere eventyr. 

Vi utarbeider en felles tekst og lar 

barna være aktive ved at de 

kommer med ulike forslag. 

MARS Påske. Få kjennskap til tradisjoner 

knyttet til høytiden. 

Vi samtaler, synger og gjør 

formingsoppgaver. 

APRIL Trafikk og 

«Naffen». 

Lære barna å ferdes sikkert i 

trafikken. 

Vi bruker et pedagogisk 

læringsopplegg for barnehagebarn 

som heter «Naffen trafikkboks». 

MAI 17. mai. Få kjennskap til nasjonaldagen 

vår. 

Vi samtaler, synger og gjør 

formingsaktiviteter. 

JUNI Avslutning av 

barnehage-

tiden. 

Oppsummere året som har gått. Vi snakker om hva vi har opplevd og 

lært i løpet av året. Vi planlegger 

og gjennomfører overnatting i 

barnehagen, sommeravslutning og 

avslutningstur. 

Aktiviteter som vi har gjennom hele året: enkle oppgaveark, formingsoppgaver, 

 regelleker, spill, turer i nærområdet, bruk av IPad, språkleker, sanger og høytlesning. 
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6. Fagområder med progresjonsplan.  
 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 

fremgang. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna 

varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon 

gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av 

fysisk miljø.  

 

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. 

 

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. 
 

De syv fagområdene gjennomsyrer det pedagogiske arbeidet vårt i barnehagen, og de 

glir ofte over i hverandre. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 
Barnehagealderen er en svært viktig utviklingsperiode for språkstimulering. Tidlig og god 

språkstimulering er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom arbeid med fagområdet 

skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse 

og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barnehagen skal bidra til at barna leker med språk, 

symboler og tekst, og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 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 

 Bli lest for 

 

 

PROGRESJONSPLAN: Kommunikasjon, språk og tekst 

1-2 år 

Kunne forstå og uttale 

noen vanlige hverdagsord. 

Oppleve og delta i sanger, 

regler og korte 

fortellinger. 

Kunne utføre enkle 

oppgaver/beskjeder. 

3-4 år 

Kjenne igjen og bruke noen 

fargenavn. 

Delta i rollelek. 

 

Kunne gjenfortelle en 

historie med en viss 

sammenheng. 

5-6 år 

Kjenne igjen navnet sitt og øve 

på å skrive det. 

Leke med språket – rim og 

rytme. 

 

Delta i tekstskaping. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

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. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og mestring utfra egne forutsetninger. Barna skal få mulighet 

til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i 

mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende 

forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Barnehagen skal bidra til at barna blir 

kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 Bruke inne- og uteområdet til både frilek og tilrettelagte aktiviteter 

 Mini-Røris, sangleker og dans 

 Bruke fotballbana til ball-leker og regelleker 

 Skilek om vinteren - sykkelbana fra vår til høst 

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

 Tilrettelegge for finmotoriske aktiviteter, som for eksempel tegning, perling og klipping 

 Være med å tilberede måltider 

 Få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid 

 Ha kjøkkenhage hvor vi dyrker noen grønnsaker 

 Få nødvendig hvile 

 

PROGRESJONSPLAN: Kropp, bevegelse, mat og helse 

1-2 år 

Bli kjent med kropp og 

benevner kroppsdeler 

 

Få motoriske 

utfordringer og øve på 

grunnleggende bevegelser 

som f.eks gå, krype, ake, 

hoppe og rulle både inne 

og ute. 

 

Oppfordre barna til å 

spise mat selv. 

 

3-4 år 

Barna skal få utfolde seg 

motorisk ved for eksempel 

å klatre, skli, gå lengre 

turer med sekk på ryggen 

og utfolde seg motorisk. 

 

Øve på selvstendighet i av 

og påkledning, måltid og 

personlig hygiene.  

 

Bli kjent med regelleker. 

 

Få kjennskap til hvor maten 

kommer fra.  

5-6 år 

Barna skal få utfolde seg fysisk 

ved å delta på ulike regelleker, 

lengre turer, ulike aktiviteter 

som hinderløype, skiturer, 

ballspill, sykkelturer etc.  

 

Barna skal bli mer selvstendige 

ang personlig hygiene og holde 

orden i egne klær.  

 

Barna skal vite hva et sunt 

kosthold er og tørre å smake på 

ny og ukjent mat. 
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Kunst, kultur og kreativitet 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 

språk, litteratur, film, arkitektur og design. Disse formidler kulturarven, og gjenspeiler et 

mangfoldig samfunn. Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for 

tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer 

med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, 

fordypning og progresjon  

 

Eksempler på aktiviteter: 

 Tur til Kunstmuseet og Maihaugen, og delta på Litteraturfestivalen 

 Snekre og bruke ulike verktøy 

 Male og tegne – bruke ulike teknikker 

 Danse, og lytte til musikk 

 Bli kjent med ulike formingsaktiviteter og materiale 

 Lese og dramatisere eventyr 

 

PROGRESJONSPLAN: Kunst, kultur og kreativitet  

1-2 år 

Barna skal få oppleve 

ulike sanger hver dag. 

 

Barna skal bli lest for. 

 

Barna skal få utforske 

ulike formings-

materialer 

3-4 år 

Gi barna et mangfold av 

sanseopplevelser gjennom 

forming, musikk, dans, 

drama og språk.  

 

Bli kjent med ulik litteratur. 

 

Gi barna rom for fantasilek 

5-6 år 

Delta på og bearbeide ulike 

kulturopplevelser sammen. 

 

Delta og oppleve 

Generasjonssang. 

 

Gi muligheter til å utvikle og 

oppleve skaperglede, kreativ 

tenkning og fantasi.  
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Natur, miljø og teknologi 
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og som en arena for lek og læring til alle årstider 

og i all slags vær. Vi bruker naturen som en del av vår hverdag, og er ute hver dag året rundt.  

Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for naturens egenart og banas 

vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen, og oppholder seg i naturen til ulike 

årstider.  Barnehagen skal legge til rette for at barna forblir nysgjerrige på naturvitenskapelige 

fenomener, opplever tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og 

redskaper.   

 

Eksempler på aktiviteter: 

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

 Turer i skogen – lage hytter, se i fuglekasser 

 Gå tur til elva og Lågen  

 Plukke bær og poteter, og høste fra grønnsakhagen 

 Matlaging fra bunnen av – og mat på bål  

 Sortere søppel  

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

lage terrarium 

 

PROGRESJONSPLAN: Natur, miljø og teknologi  

1-2 år 

Være ute i all slags vær. 

  

 

 

Få kjennskap til dyr og 

insekter.  

 

Få gode opplevelser ute i 

naturen.  

 

 

3-4 år 

Barna skal lære hva man skal 

ha på seg av klær i de ulike 

årstidene  

 

Bli kjent med noen dyrenavn 

og dyrelyder. 

 

Undre seg og glede seg 

sammen om det vi ser i 

naturen.  

 

5-6 år 

Lære mer om dyr i vann, planter, 

insekter og fugler. 

 

 

Lære mer om hva som skjer i 

naturen i de ulike årstidene  

 

Lærer å iaktta, undre seg, 

eksperimentere, systematisere, 

beskrive og samtale om 

fenomener i den fysiske 

verdenen 
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Antall, rom og form 
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Arbeider med fagområdet skal stimulere 

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Barna er tidlig opptatt av tall og 

telling, mønster og former, og de utforsker rom og form og er på jakt etter sammenhenger og 

søker løsninger. 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 

 Spille spill, og bruke Ipad som pedagogisk verktøy 

 Oppdage og skape ulike former, mønstre, størrelser og sammenligninger 

 Utvikle romforståelse ved å bruke kroppen og sansene  

 Leke butikk 

 Snekre og bruke ulike verktøy 

 

PROGRESJONSPLAN: Antall, rom og form   

1-2 år 

Barna skal få utforske 

og bli kjent med ulike 

rom og orientere seg 

rundt i barnehagen inne 

og ute.  

 

Barna skal få bruke 

enkle puslespill. 

 

Barna skal få kjennskap 

til tall og former. 

3-4 år 

Barna skal få kjennskap til 

ulike former, størrelser og 

begreper. 

 

Barna skal kjenne til 

tallrekka. 

 

Bruke språket aktivt og 

sette ord på det vi ser 

rundt oss.  

5-6 år 

Barna skal få utforske og 

oppdage ulike mønstre og 

farger, sortere og 

sammenligne.  

 

Barnas evne til å bruke 

språket som redskap for logisk 

tenkning skal stimuleres. 

 

Barna skal få leke og 

eksperimentere med tall, 

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

verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens 

samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal 

skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og 

levesett. Barnehagen skal bidra til at barna legger grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft 

ved at de får anledning til å stille spørsmål, lytte til andre, reflekter og finne svar.  

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 å lytte, samtale og undring i samlingsstund, på turer og i hverdagssituasjoner. 

 Snakke om og vise hvor ulike vi er = like mye verdt  

 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,  

 Formidle påskebudskapet med fokus på nytt liv ved f. eks å så karse, lage kyllinger og se 

etter vårtegn, og få besøk av presten.  

 Få kjennskap til andre religioner og livssyn dom er representert i barnehagen 

 

 

PROGRESJONSPLAN: Etikk, religion og filosofi  

1-2 år 

Barna skal oppleve å bli 

sett, hørt og forstått. 

 

 

Barna skal gjennom leken 

få erfaring med å forstå 

hva som er rett og galt, 

dele med hverandre og 

vente på tur.  

 

Delta i markeringen av 

ulike tradisjoner. 

3-4 år 

Barna skal få lære å dele, 

forhandle og øve seg på å 

løse konflikter. 

 

Vise omsorg, empati og ta 

vare på hverandre, og 

forebygge mobbing. 

 

 

Barna skal få kjennskap til 

ulike tradisjoner og 

helligdager.  

5-6 år 

Barna skal oppmuntres til å stille 

spørsmål, være nysgjerrige og 

undre seg over fenomener og 

opplevelser. 

 

Barna skal vise toleranse, 

interesse og respekt for 

hverandres ulikheter, utvikle 

evne til samarbeid og forebygge 

mobbing. 

 

Barna skal få kjennskap til ulike 

kulturer og måter å leve på. 
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Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. 

Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 

med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barna skal bli kjent med lokale tradisjoner, 

samfunnsinstitusjoner og yrker, og oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike 

levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal 

barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til 

menneskerettighetene. 

 

Eksempler på aktiviteter: 

 Turer rundt om på Fåberg og Lillehammer 

 Oppleve lågåsildfiske 

 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  

 Lytte til andre, diskutere og forhandle – komme til enighet 

 Få kjennskap til nasjonale minoriteter, eks samer 

 Ut på tur – lære å ferdes trygt i nærmiljøet  

 

 

 

PROGRESJONSPLAN: Nærmiljø og samfunn 

1-2 år 

Barna skal få delta og 

oppleve fellesskapet – 

både på avdelingen og i 

hele barnehagen.  

 

Barna skal medvirke i 

egen hverdag. 

 

Barna skal bli kjent i 

nærmiljøet.  

3-4 år 

Oppleve gruppetilhørighet, 

påvirkning og deltakelse 

gjennom lek og aktiviteter 

inne og ute.  

 

 

La barna få oppleve 

likestilling ved at det tas 

like mye hensyn til gutter og 

jenter. 

 

Barna skal få opplevelser i 

nærmiljøet.  

5-6 år 

Barna skal få større 

medvirkning i valg av ulike 

aktiviteter. 

  

 

Barna skal bli godt kjent med 

nærmiljøet, og med de ulike 

institusjoner som er i 

nærmiljøet. 

 

Barna skal få lære 

grunnleggende 

trafikkopplæring.  
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Ansatte:        

 

 
Anita  

Kval Lohnsveen 

Leder 

 
Kristin Sagbakken 

 Spes. ped. 4t/u 

 
Anh Thuan Nguyen 

Renholder 

 

 

 

 

 

P 

O 

L 

A 

R 

I 

S 

 
Aud Kvisberglien  

Barnehagelærer 

100 % 

 
Hanne  

Haaland Carlsson 

Barnehagelærer 

60 % tir, ons, fre 

 

 
Mirsada Fazlagic 

Pedagogisk 

medarbeider 

100 % 

Monika Strandum 

Pedagogisk 

medarbeider 

60 % man, tir, tor  

 

 

 

V 

E 

G 

A  
Gunnar Haanshus 

Barnehagelærer 

/styrerass.  

100% 

 
Monica Brubakken 

Assistent/ 

kjøkkenassistent  

90 % 

 

 
Åse Mari Bakken 

Barne- og 

ungdomsarbeider 

100 % 

 

 

 

 

S 

I 

R 

I 

U 

S 
 

Kjersti 

Falkenberg 

Barnehagelærer 

100 % 

 
Sissel Korsvold 

Barnehagelærer 

100 % 

 
Karin Ulen 

Barne- og 

ungdomsarbeider 

100 % 

 

 
Sølvi Kvamme 

Pedagogisk 

medarbeider 

100 % 
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KALENDER/ÅRSHJUL: 

      
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året:  

 

Året rundt: UTEDAG – hver mandag 

 BARNETS VALG – hver tirsdag 

 PLANETGRUPPER – hver onsdag og fredag 

 TURDAG – hver torsdag 

 SANGSTUND – en gang i måneden  

 HA-MED-DAG – en gang i måneden 

 GENERASJONSSANG en onsdag i måneden for JUPITER 

 Jupiter med Lundgaardsløkka bhg – en gang i måneden 

 SKOLESAMARBEID  

August:  

01.  VELKOMMEN - OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR  

17. og 18. PLANDAGER 

29. JUPITER STARTER SVØMMING – egen plan er gitt 

  

September:  

7. og 8.  FOTOGRAFERING 

Uke 38  BRANNVERNUKA 

22. BRANNMANNFEST 

  

Oktober:   

Uke 40 HØSTFERIE 

 FORELDRESAMTALER 

12. DUGNAD 

  

November:  

1. FORELDREMØTE kl. 18.30-20.00 

10. PLANDAG – BARNEHAGEN ER STENGT 

27. ADVENTSTUND 

  

Desember:  

4. 11. og 18. ADVENTSTUND 

 13. LUCIA 

  KIRKEBESØK FØR JUL 

 19. JULELUNSJ for barna 
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Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året:  

 

 Januar:   

2.  PLANDAG  

 Uke 2 og 3 FORUT  

 24. FORELDREKAFFE m / salg FORUT 

   

 Februar:   

 6. SAMENES DAG  

 9. PYSJFEST 

 22. JOLYMPISKE VINTERLEKER 

   

 Mars:  

  PÅSKEAKTIVITETER 

  BESØK AV PRESTEN og MENIGHETSPEDAGOGEN 

 22. PÅSKEFROKOST 

 BESØKSDAG på skolen for JUPITER 

  

 April:  

 19. FORELDREMØTE for nye og gamle foreldre  

  FORELDRESAMTALER – for de som ønsker 

   

 Mai:  

 2.og 3.  DUGNAD – barna sin dugnad 

 9. FØRSKOLEDAG 

 9. HA-MED-EN-VENN-DAG 

 18. PLANDAG 

 24.-25. OVERNATTING I BARNEHAGEN FOR JUPITER 

  OVERGANGSSAMTALER FOR SKOLESTARTERE 

 31.  JOLYMPISKE SOMMERLEKER 

   

 Juni:  

  SOMMERVEKSTED 

 7. BESØKSDAG OG FORELDREMØTE FOR NYE 

 11. SOMMERFEST 

26. SFO-besøk en dag for Jupiter 

   

 Juli: Ferie – sommeråpning sammen med Buvollen, Vingar, 

Vingrom og Saksheim – i Vingar 
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Lekeressurser: 

Vi har et samarbeid med Hammartun ungdomsskole. Gutter i ungdomsskolealder kan 

søke jobb som lekeressurs hos oss. De kommer til barnehagen og er sammen med barna 

på barnas premisser. De kan også ta initiativ til lek og aktiviteter inne og ute.  

Det er flott å kunne ha lekeressurser i barnehagen som vil være med barna og leke, 

spille spill, lese bøker etc. Guttene får betalt for å være her. Og de kan være her i 

vinterferie, sommerferie og ettermiddager. Hvert år har vi 15 gutter som får jobb hos 

oss.  

 

De får gode erfaringer med det å jobbe i barnehage. Målet ar å rekruttere flere menn i 

barnehageyrket. Fylkesmannen i Oppland finansierer dette gjennom likestillingsmidler 

kommunen søker og får tildelt.  
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Årsplanen ble fastsatt i SU:  21/09 – 2017 
 

Kontaktinformasjon: 

JØRSTADMOEN BARNEHAGE 

BAKLIVEGEN 2, 2625 FÅBERG 

Tlf; 61 24 74 50 

Styrer: 

ANITA KVAL LOHNSVEEN 

 

POLARIS: 61 24 74 55 

SIRIUS: 61 24 74 57 

VEGA: 61 24 74 58 

ALFA: 61 24 74 56 

Barnehagens e-postadresse: 

jorsbhpo@lillehammer.kommune.no 

Besøk: http://www.lillehammer.kommune.no/joerstadmoen-

barnehage.186686.no.html  

for mer info om barnehagen og hva som skjer. 

Er du på Facebook: 

Gå inn og klikk «Liker» på barnehagens facebooksider  

mailto:jorsbhpo@lillehammer.kommune.no
http://www.lillehammer.kommune.no/joerstadmoen-barnehage.186686.no.html
http://www.lillehammer.kommune.no/joerstadmoen-barnehage.186686.no.html

