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Innledning, visjon og hovedmål 
 

Velkommen til et nytt barnehageår!        

 
Det er alltid spennende å starte på et nytt år og ta imot nye barn og foreldre. Dette barnehageåret blir 
vi 95 barn fordelt på to bygg på Holssand barnehage.  
På bygg sør har vi nå 4 småbarnsavdelinger med barn på 1-2 år. På bygg nord har vi 4 avdelinger, 3 
avdelinger med barn fra 3-5 år, og 1 avdeling med barn på 1-2 år. 
 
Vi arbeider hver dag for å nå vår visjon og våre hovedmål. I dette arbeidet er dere foreldre våre 
viktigste samarbeidspartnere. Dere viser oss stor tillit ved at vi får ta del i omsorgen og utviklingen til 
det kjæreste dere har. Vi håper at vi kan vise oss denne tilliten verdig. 
 
Barnehagene i Sunndal drives etter Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehagen. Årsplanen 
gir informasjon om de overordnede og langsiktige målene i barnehagen og våre tiltak for å nå disse. 
 

Visjon for barnehagetjenesten 

Til barnets beste 

 

Hovedmål 2022-2023 
• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning. 
 

• Barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi og bidra til vennskap, trivsel og glede i 
lek og læring. 

 
 
De ansatte i barnehagen skal bruke årsplanen som et arbeidsdokument. I tillegg til årsplanen vil hver 
enkelt avdeling lage en mer detaljert månedsplan som viser mer konkret hvilke aktiviteter det holdes 
på med. 
 
Vi ser frem til et godt samarbeid i året som 
kommer!  
 

Gunn Kirsti Hammer 
Styrer 
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Satsingsområder for Holssand barnehage 
Holssand barnehage vil for barnehageåret 2022-2023 ha tre satsingsområder: 
 

Bærekraft  
Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en viktig oppgave i å 
fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn (Rammeplan for barnehager, 
2017).  
 
Regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå FNs bærekraftmål, og Sunndal kommune har 
fattet vedtak om å være en bærekraftkommune. For å være en bærekraftkommune kan «ikke alle 
gjøre alt, men alle må gjøre noe» i lokal samfunnet, og da er det naturlig å ha dette med inn i arbeidet 
i barnehagen.  
 
At vi jobber med bærekraftig utvikling i barnehagen, vil skape forståelse og kunnskap hos barna om 
hvorfor det er viktig at vi ivaretar mennesker, natur og kloden, slik at vi ikke ødelegger det biologiske 
mangfoldet i naturen.   
 
Vi oppfordrer dere foresatte til å gå, eller sykle når dere leverer og henter i barnehagen.  
 

Inkluderende læringsmiljø 
Alle barnehagene og skolene i Sunndal er fortsatt med i det interkommunale utviklingsarbeidet 
«Sammen skaper vi framtiden» i regi av nettverk Nordmøre. Kommunene har innenfor dette 
utviklingsarbeidet valgt ulike læringsløyper.  
 
Sunndal har valgt Inkluderende læringsmiljø som fokusområde i perioden 2022-2024. Vi kommer til å 
fortsette arbeidet med læringsløype «språk og skriving», som vi jobbet med i perioden 2018-2021, 
parallelt.  
 

IKT i barnehagen 
Holssand barnehage har valgt å fortsette med IKT som satsingsområde. IKT har blitt en større og 
viktigere del av hverdagen vår, og vi ønsker at barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til IKT 
som et hjelpemiddel og verktøy i hverdagen. Barn i barnehagen skal bli bevisst hvordan de bruker 
digitale verktøy, både ovenfor andre barn og eget bruk.  
 
Ifølge rammeplanen skal personalet legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe 
gjennom digitale uttrykksformer. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen 
med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte.  
 
Barnehagen har blant annet gått til innkjøp av digital fuglekasse, der vi kan følge med på hva som skjer 
i en fuglekasse. Den er like spennende for stor som for liten, og viser at IKT kan dekke flere av 
barnehagens fagområder. 
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Barnehagens verdigrunnlag 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 
pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til 
barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta 
barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, 
omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. (Rammeplan for barnehager, 2017). 
 
På Holssand barnehage jobbet vi ved oppstart av barnehagen med vårt verdigrunnlag. Vi er forpliktet 
på alle verdiene som er vektlagt i Lov om barnehager og rammeplanen, men velger å framheve 
følgende tre verdier i vårt arbeid med barna og i personalgruppen: 
 
Raushet – er å unne andre suksess, våge å være åpne, positive til andres innspill, lytte til andre, våge å 
gjøre feil og tillate at andre gjør feil. Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre og å 
konfrontere og sette grenser med vennlighet. 
 
Omsorg – vi vektlegger gode relasjoner, at barna skal oppleve omsorg hver dag og at denne omsorgen 
skal danne grunnlaget for et godt leke og læringsmiljø i barnehagen. Omsorg er en forutsetning for 
barnas tilknytning, trygghet og trivsel og for utvikling av empati og nestekjærlighet.  
 
Respekt – handler om våre holdninger ovenfor andre mennesker. Vi vil lære barna å respektere at vi 
alle er ulike men like verdifulle. Respekt handler om å se på andre som likemenn. 
 
Sammen danner forbokstavene i disse tre verdiene ordet ROR. Det kan være et substantiv eller et 
verb. Et ror er noe vi bruker for å styre i riktig retning. Når vi ror er vi på vei fra et sted til et annet, - vi 
er underveis. Begge deler er viktige bilder på verdienes betydning i hverdagen. 
 
Barna på Holssand barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet gjennom konstruktive 
tilbakemeldinger. Hvordan vi snakker med barna påvirker barnas atferd, og positive tilbakemeldinger 
fører til positiv danning og et godt miljø i barnehagen for liten og stor. Alle barn skal oppleve å få ros 
og annerkjennelse. Dette skaper glede og mestringsfølelse. På Holssand barnehage jobber vi for å 
skape trygge barn som skal føle at deres tilstedeværelse er verdsatt i barnehagen. 
 
Hvordan de ansatte gir hverandre tilbakemelding påvirker barnas sosiale utvikling og miljøet i 
barnehagen. Vi ønsker ansatte som er gode forbilder gjennom språk, handling og væremåte. Barna 
skal oppleve ansatte som roser og anerkjenner, og alle skal føle seg som en del av et fellesskap. 
 
Vi ønsker å legge vekt på hvordan vi samhandler og kommuniserer med barn. 
 
Det skal være godt å være liten på Holssand barnehage. 
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Samarbeid hjem-barnehage 
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, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene 
"hjemmet" og "foreldrene" omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til 
medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. 
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
 
Foreldrerådet, som består av alle foreldrene, skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet 
skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet velger sine 
representanter til samarbeidsutvalget. 
 
På Holssand barnehage velger foreldrerådet et FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som består av en 
representant fra hver avdeling. To av dem velges som foreldrenes representanter i SU 
(samarbeidsutvalget). 
 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og 
for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan.  
 
SU består av 2 representanter fra foreldrene, 2 fra de ansatte og en politiker. Styrer har møte og 
forslagsrett, og fungerer som sekretær for SU. 
 
Samarbeidet med hjemmet skal skje på individnivå og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 
 

På individnivå har vi følgende tiltak: 

• Daglig kontakt ved levering og henting. Det er viktig at hjemmet informerer barnehagen om 
ting som har skjedd på hjemmebane og som kan påvirke barnets dag i barnehagen. Det gjør 
det enklere for de ansatte å forstå barnet og gi dem den omsorgen og oppmerksomheten de 
trenger. På samme måte er det viktig at barnehagen informerer foreldrene om hendelser og 
opplevelser fra barnehagedagen. 

• Tilbud om to utviklingssamtaler i året (tettere oppfølging dersom det er behov for det). I 
utviklingssamtalene vil samtalen omhandle trivsel og utvikling for det enkelte barnet, og vi 
setter oss mål for videre arbeid. 

• Nærgruppemøter -dersom barnet mottar spesialpedagogisk hjelp. 
 

På gruppenivå har vi følgende tiltak: 

• Ett til to foreldremøter i året. Høstmøtet blir ofte preget av mye informasjon, og da bli et 
eventuelt vårmøtet et temamøte, og her ønsker vi gjerne innspill fra foreldre/SU om hvilke 
tema det kan være aktuelt å ta opp. 

• Sosiale tiltak på barnehagen og den enkelte avdeling dersom koronasituasjonen tillater det. På 
Holssand har vi foreldregløgg i november/desember og førjulsstund på ettermiddagstid i regi 
av SU. Det vil også bli et sosialt tiltak i vårsemesteret.  

• Dugnad. Hver vår arrangeres det dugnad på utelekeplassen.  
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• Møter i FAU og SU. I løpet av september/oktober blir det valgt et FAU (foreldrenes 
arbeidsutvalg) og et SU (samarbeidsutvalg). Foreldrene i forrige SU fungerer som valgkomite. 

 

Barnehagens formål og innhold 
Barnehagen skal møte barna med tillit, respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Arbeidet med 
omsorg, danning leik, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal sees i sammenheng og 
samlet bidra til barns allsidige utvikling. 
 
Barnas 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. 
 
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter 
som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov (Rammeplan for 
barnehager, 2017). 
 

Ansvar og roller 
Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover 
og regelverk jf. barnehagelova §7. første ledd. Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen: 
pedagogisk, personalmessig og administrativt. 
 
Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske 
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.  
 
Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering 
og utvikling av arbeidet i barnehagen. Veiledning av det øvrige personalet ligger også til rollen som 
pedagogisk leder (Rammeplan for barnehager, 2017). 
 

Samarbeids og kompetansetiltak ved Holssand barnehage: 

• Barnehagen har rutiner for samarbeidet med relevante institusjoner som skole, helsestasjon, 
PPT og barnevern. Vi har ett møte i året der lederne for hjelpetjenestene, barnehagesjef og 
styrergruppen deltar. Det arbeides da på systemnivå. Vi gjennomfører 3 hjelpetjenestemøter i 
året. Der møter styrer og pedagogiske ledere sammen med våre kontaktpersoner i 
hjelpetjenestene PPT (pedagogisk psykologisk tjenestekontor), Helsestasjonen og BVT 
(barnevernstjenesten) 

• I tråd med kompetanseløftet er det satt inn tiltak om at den spesialpedagogiske hjelpen skal 
være tett på barna, og at alle barn skal oppleve å ha et godt tilpasset og inkluderende tilbud i 
barnehagen. Derfor har Holssand barnehage fått en spesialpedagog i 100% stilling som vi kan 
disponere på enheten.  

• Ledermøter på enhet der styrer, og pedagogiske ledere deltar (hver 14. dag). 

• Samarbeidsmøte for pedagogiske ledere på enheten (hver 14. dag). 

• Delta i kommunale og interkommunale nettverk for Inkluderende læringsmiljø, språk & 
skriving og IKT. 

• Møter i utviklingsgruppen. 



 

8 

• Gjennomføre 7 personalmøter i løpet av barnehageåret. Vi vil fortsette arbeidet med 
læringsløypen "Inkluderende læringsmiljø", samt vedlikeholde arbeidet med læringsløype 
"Språk og skriving". I tillegg vil vi fortsatt jobbe med forebygging av mobbing i barnehagen. 

• Gjennomføre fagmøter for assistenter og fagarbeidere. 

• Delta på relevante kurs/opplæring, samt de fastsatte kurs- og planleggingsdagene.  

• Gjennomføre lederdager minst en gang i året.  

• HMS-gruppe 
 

Overganger 
 

Når barnet begynner i barnehagen 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner, og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli 
kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i 
barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve 
tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (Rammeplan for barnehager, 2017). 
 
For å oppnå dette gjennomfører vi følgende tiltak før oppstart: 

• Foreldremøte for nye foreldre med tema «en god oppstart», der vi snakker om oppstarten og 
hva som er viktig for barnets trivsel og tilknytning.  

• Besøksettermiddag i barnehagen der barnet og foreldre får treffe alle de ansatte som skal 
arbeide på avdelingen, bli kjent med lokalet og treffe andre barn og foreldre som skal starte 
på avdelingen. 

• Tilbud om oppstartssamtale i hjemmet/barnehagen der foreldre kan få formidlet kunnskap 
om eget barn til pedagogen i barnehagen og der vi kan utveksle informasjon som er vesentlig 
for å få til en god oppstart for det enkelte barn. 

 
Tiltak etter oppstart: 

• Gradvis tilvenning i en tett dialog med foreldrene. 

• Primærvoksen som følger barnet tett opp den første tiden 
 
 

Overganger innad i barnehagen 
Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom 
til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe (Rammeplan for barnehager, 2017). 
 
Følgende tiltak blir gjennomført: 

• Informasjon til foreldrene når barnegruppene og de ansatte er klar. 

• Overføring av informasjon fra avdelingen barnet har gått på til den avdelingen barnet skal 
flytte til. Dersom barnet bytter barnehage, har pedagogisk leder ansvar for å overføre 
informasjon til ny barnehage. Foreldrene skal samtykke i at informasjon kan formidles. 

• Besøksdager innad i barnehagen for de som flytter avdelingen. 

• Besøksettermiddag på nye avdelinger gjennomføres på juni hvert år. 
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Overgangen mellom barnehagen og skolen                                                                          
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle 
kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i 
barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å 
dele opplysninger om enkeltbarn med skolen (Rammeplan for barnehager, 2017). 
 
I Sunndal kommune utarbeides det hvert år en plan for samarbeid mellom den enkelte barnehage og 
skolen barna skal gå på. Denne planen sendes ut til foreldrene til skolestarterne i løpet av 
høstsemesteret når den er revidert. Hovedelementene gjennomgås på foreldremøte om høsten. Vi må 
ta et forbehold om hva vi kan gjennomføre i forhold til Koronasituasjonen. 
 

Barnehagens fagområder 
Målene for de ulike fagområdene finner dere i Rammeplan for barnehagen: 
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/rammeplan-for-barnehagens-
innhold-og-oppgaver/  
 
Barna gjør seg erfaringer innenfor de ulike fagområdene først og fremst gjennom aktiv deltakelse i lek, 
men også gjennom tilrettelagte aktiviteter. Lek er en sentral aktivitet for barn og har stor betydning 
for barns utvikling. Den er indre motivert, formålsløs, frivillig, attraktiv og altoppslukende. Lek er selve 
essensen i en god barndom.  
 
Barn leker fordi det er selvmotiverende og artig. Vi vet at i tillegg til å være artig, betyr den mye for 
både sosial, språklig, emosjonell, kognitiv og motorisk utvikling. I leken lærer barna blant annet å vente 
på tur, følge sosiale spilleregler, gi og ta imot beskjeder, lytte, konfliktløsing, atferds regulering, empati 
og å arbeide med vanskelige følelser. I tillegg oppøver de oppmerksomhet og konsentrasjon. Tidlig 
innsats for å bli en flink leker kan forebygge blant annet utfordrende atferd, mobbing, 
konsentrasjonsvansker og lese og skrivevansker  
 
Vi arbeider i liten grad med enkeltstående fagområder i barnehagen. Når vi arbeider med ulike tema, 
vil vi være innom mange fagområder samtidig. Vi er opptatt av at det skal være progresjon i 
barnehagens innhold og at barnehagen skal legge til rette for alle aldersgrupper. Vi lever også i en tid 
der digitale verktøy er en del av barnas hverdag og vi skal bruke disse verktøyene for å støtte opp om 
barnas læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø 
for alle barn. 

 
Dette barnehageåret har vi valgt å jobbe med følgende mål og tiltak for de ulike aldersgruppene 
innenfor de 7 fagområdene: 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
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Kommunikasjon, språk og tekst 
 
 

Alder Mål  Tiltak 
1-2 år Voksne som er gode brobyggere 

 
 
Skape et variert språkmiljø der barna får 
mulighet til å oppleve glede ved bruk av 
språk og kommunisere med andre. 

Utnytte hverdagssituasjoner til å sette ord 
på ting, hendelser og følelser. 
 
Korte samlinger med enkle sanger, 
bildebøker og eventyr. 
 
Språksamling 1 gang i uken for  
2 åringene. 

3-4 år Stimulere barna til å bruke språket aktivt 
for å uttrykke følelser, ønsker og 
erfaringer, til å løse konflikter og skape 
positive relasjoner i lek og andre 
aktiviteter. 
 
 
 
 
Støtte barnas lek med og utforsking av 
skriftspråket. 

Faste språksamlinger for 3 åringene en 
gang i uken. 
Språksprell for 4 åringene. 
Bruker flanellograf og konkreter i 
samlinger. 
Lese bøker og lytte til lydbøker. 
Gi tid og rom for «den gode samtalen». 
 
Snakke om bokstaver og skriftspråk i 
hverdagssituasjoner.  
Møte med bokstaven min. 

5 år Vi skal leke med språk, symboler og tekst 
og stimulere til språklig nysgjerrighet, 
bevissthet og utvikling. 
 
Bruke tegn til tale som en naturlig del av 
barnehagehverdagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruke språk til å skape relasjoner, delta i 
lek og som redskap til å løse konflikter 
 

Leke med bokstaver, finne første lyd, øve 
på å skrive navnet sitt.  
Klappe stavelser og finne rimord. 
Høytlesning av eventyr, fortellinger, rim 
og regler.  
Førskolesamling en gang pr. uke for 2017 
(siste halvår). 
Bruker boken «trampoline».  
Tekstskaping 
Lage bok med Book-creator. Synliggjøre 
skriftspråket på avdelingen. Bruker 
flanellograf og konkreter i samlinger.  
Bruke felles opplevelser, referanser som i 
utgangspunkt i samtaler med barna.  
 
Dele avdelingen i mindre grupper slik at vi 
får bedre tid og rom for lek og samspill. 
Jobbe med tema som vennskap og sosial 
kompetanse. (Bl.a. vennebøkene) 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

 
Alder Mål  Tiltak 
Alle Lære om kildesortering og 

gjenbruk. 
 
Lage grønnsakshage i 
barnehagen. 
 
Bruke materialet 
«gjenbruksgjengen».  
 
Alle barn skal få oppleve 
tilhørighet og vennskap. 
 

Ser NRK-serien plantepatruljen.  
Vi kildesorterer avfallet på 
barnehagen, og jobber med å 
redusere matavfall.  
 
Vi bruker gjenbruksmaterialer og 
naturmaterialer i 
formingsaktiviteter.  
 
Vi plukker søppel som vi finner 
når vi er på tur.  
 
Gi barna felles opplevelser for å 
gi samme utgangspunkt for lek 
og samspill.  
 
Respektere hverandres 
ulikheter. 

1-2 år Oppleve trivsel, glede og 
mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og 
ute, året rundt.  
 
Bli kjent med egne behov, få 
kjennskap til kroppen sin og 
utvikle gode vaner for hygiene og 
kosthold 
 

Gi mulighet til fysisk lek både 
inne og ute ved bruk av 
blomsterenga, gymsal, 
uteområdet og skogen ved 
lavvoen. Turer i nærmiljøet. 
 
Servere daglige måltider og 
frukt.  
 
Vektlegge god hygiene. 

3-4 år 

 
 
 
 
 
 

Gi barna tilgang til varierte og 
utfordrende bevegelsesmiljøer, 
sanseopplevelser og kroppslig 
lek. 
Bli kjent med egne behov. 
 
 
Få gode erfaringer med friluftsliv 
 
Oppleve å bli trygg på egen 
kropp, få positiv oppfatning av 
seg selv og bli kjent med egne 
følelser. 
 
 

Benytte gymsalen. 
Bruke dagsplan i garderoben for 
at barna skal lære hvilke klær vi 
skal ha på og hva vi skal gjøre 
denne dagen. Lære å kle på seg 
selv. 
Bli trygg på do. 
Benytte skogen og lavvoen til 
turdager 
 
Se filmene og samtale rundt 
temaet «Kroppen min eier jeg» 
for 2018 kullet. 
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 Bruke materialet «Hele meg – 
om kropp og grenser i 
barnehagen». 
 
Daglige kvilestunder med 
stillhet, rolig musikk, lydbok eller 
høytlesing.  

5 år Barna skal inkluderes i aktiviteter 
der de kan være i bevegelse, lek 
og sosial samhandling og oppleve 
motivasjon og mestring ut ifra 
egne forutsetninger. 
Oppleve å bli trygg på egen 
kropp, få positiv oppfatning av 
seg selv og bli kjent med egne 
følelser. 
 
 
 
 
 
Sette opp «samspillsprinsipp» på 
hvordan være en god venn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha et variert kosthold og øve oss 
på å prøve ut nye smaker. Gi 
barna et grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner. 
 
 
 
 
 
Barna skal ha mulighet til ro, 
hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen 

Vi leker ute og inne.  
Aktiviteter i gymsalen og turer 
gjennomføres jevnlig. 
Sang og bevegelse til musikk. 
 
Øve på å sette grenser for egen 
kropp og respektere andres 
grenser gjennom bla. å si stopp. 
Bruke dagsplan i garderoben for 
at barna skal lære hvilke klær vi 
skal ha på og hva vi skal gjøre 
denne dagen. Lære å kle på seg 
selv. 
 
Legge til rette for at barna skal 
ha noen å leke med og kunne 
utvikle vennskap.  
Vi aksepterer ikke mobbing og 
utestenging.   
Se filmene og samtale rundt 
temaet «Kroppen min eier jeg» 
 
Førstehjelpskurs for de eldste 
barna. 
 
Servere sunn og variert mat. 
Gjennom medvirkning i mat – og 
måltidsaktivteter skal barna 
motiveres til å spise sunn mat og 
få grunnleggende forståelse for 
hvordan sunn mat kan bidra til 
god helse. 
Ha leker og aktiviteter der vi 
utforsker smak og lukt.  
 
Daglig kvilestund med stillhet, 
der vi leser bok, har på rolig 
musikk eller lytter til lydbok. 
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 Kunst, kultur og kreativitet 
 

Alder Mål  Tiltak 
Alle 
 

Oppleve glede og samspill i sang 
og musikk. 
 
 
 
Bruke «Galleri Holssand» til 
glede for nærmiljøet. 
 
Markere ulike høytider  
 
 

Felles månedlige sangsamlinger 
for 
1-2 åringene og 3-5-åringene. 
Delta i barnehagens 
kunstutstilling i Galleri Barbara i 
forbindelse med barnehagedagen 
i mars. 
Avdelingene bytter på å ha 
utstilling i busskuret etter oppsatt 
plan. 
 
Ta i bruk formingsaktiviteter for å 
markere ulike høytidsdager 
innenfor norsk, samisk og andre 
aktuelle kulturer med 
utgangspunkt i barnegruppa. 

1-2 år Tar i bruk fantasi, kreativ 
tenkning og skaperglede. 
 
Synliggjøre mangfoldet i 
barnegruppen   
 

Få erfaring med ulike 
formingsaktiviteter 
Gode fellesopplevelser 
Sang og musikk fra ulike kulturer 
Fredags dans inne eller ute 

3-4 år  

 

Gi barna gode og allsidige 
muligheter til å oppleve kunst og 
kultur, og til selv å uttrykke seg 
estetisk. 

Bruke sang, musikk og 
bevegelsesleker i hverdagen 
Ha variert tilgang på 
formingsmaterialer. 

5 år Legge til rette for samhørighet 
og kreativitet ved å bidra til at 
barna får være sammen om å 
oppleve og skape kunstneriske 
og kulturelle uttrykk. 
 
 

Legge opp til felles opplevelser 
slik at barna har felles referanser. 
Ha sangsamlinger og diskotek 
jevnlig.  
Delta på kulturelle 
arrangementer vi blir invitert på. 
Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning 
og skaperglede. Lage noe som 
barna kan ta med hjem i 
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forbindelse med høytider og 
årstider. 
Bruke ulike teknikker og 
materiell.  

 
Sitat fra et barn på fire år som sitter og fargelegger sammen med en voksen: 

Det er heldigvis lenge til jeg blir voksen. Da skal jeg tegne innenfor.  

 

Natur, miljø og teknologi 
 

Alder Mål  Tiltak 
Alle 
 

Oppleve glede og samspill i sang 
og musikk. 
 
 
 
Bruke «Galleri Holssand» til glede 
for nærmiljøet. 
 
Markere ulike høytider  
 
 

Felles månedlige sangsamlinger 
for 
1-2 åringene og 3-5-åringene. 
Delta i barnehagens 
kunstutstilling i Galleri Barbara i 
forbindelse med barnehagedagen 
i mars. 
Avdelingene bytter på å ha 
utstilling i busskuret etter oppsatt 
plan. 
 
Ta i bruk formingsaktiviteter for å 
markere ulike høytidsdager 
innenfor norsk, samisk og andre 
aktuelle kulturer med 
utgangspunkt i barnegruppa. 

1-2 år Tar i bruk fantasi, kreativ 
tenkning og skaperglede. 
 
Synliggjøre mangfoldet i 
barnegruppen   

Få erfaring med ulike 
formingsaktiviteter 
Gode fellesopplevelser 
Sang og musikk fra ulike kulturer 
Fredags dans inne eller ute 

3-4 år  

 

Gi barna gode og allsidige 
muligheter til å oppleve kunst og 
kultur, og til selv å uttrykke seg 
estetisk. 

Bruke sang, musikk og 
bevegelsesleker i hverdagen 
Ha variert tilgang på 
formingsmaterialer. 

5 år Legge til rette for samhørighet og 
kreativitet ved å bidra til at barna 
får være sammen om å oppleve 

Legge opp til felles opplevelser 
slik at barna har felles referanser. 
Ha sangsamlinger og diskotek 
jevnlig.  
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og skape kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. 
 
 

Delta på kulturelle arrangementer 
vi blir invitert på. 
Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning 
og skaperglede. Lage noe som 
barna kan ta med hjem i 
forbindelse med høytider og 
årstider. 
Bruke ulike teknikker og materiell.  

 
 

To gode venner på åpningen av kunstutstillingen i Galleri Barbara, mars 

2022        Temaet for utstillingen var «vennskap – du og jeg». 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antall, rom og form                                                                                                                                 
 

Alder Mål  Tiltak 
1-2 år Skape nysgjerrighet og 

matematikkglede  
Enkel rydding og sortering 
Eventyr  
Erfaring med begrepene lite/stor, 
over/under, opp/ned og full/tom 

3-4 år 

 

La barna møte tall og matematiske 
begrep i barnehagehverdagen. 
Få erfaring med klassifisering og 
sortering 

Begrepsbruk i hverdagen: 
mengde, preposisjoner, former og 
figurer. 
Øve på å sortere leker ved 
ryddetid både ute og inne. 
La barnet delta i daglige gjøremål 
som f.eks. dekke bord og lage mat. 

5 år Stimulere til undring, nysgjerrighet 
og motivasjon for problemløsing. 
 
 
 
 

Bruke bøker, spill, musikk, digitale 
verktøy, naturmateriale, leker og 
utstyr for å inspirere til 
matematisk tenkning. 
Leke regelleker som kongen 
befaler og rødt lys.  
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Barna skal kunne utforske og 
oppdage matematikk i hverdagen.  
 
Lage bok med bookcreator, der 
barna gjør det meste av arbeidet 
selv. 

Erfaring med begrep som pluss, 
minus, kvadrat, rektangel, sirkel 
og trekant. 
Sortere etter f.eks. farge eller 
størrelse. 
Borddekking. Matlaging. 
Gå på formjakt/fargejakt. 
Synliggjøre tall, former og 
symboler.  

 
 

Etikk, religion og filosofi 
 

Alder Mål  Tiltak 
Alle Synliggjøre at vi er en flerkulturell 

barnehage. 
 
Synligjøre aksept for vi er forskjellige 
 

Flagg fra de ulike nasjonene som er 
representert i barnegruppen. 
 
Henge opp regnbueflagget for å vise at vi 
støtter mangfold og likeverd. 

1-2 år Utvikle interesse og empati for hverandre. 
Øve på å dele og vente på tur. 
 

Utfordre barna på turtaking 
Vise omsorg for hverandre 
Hilse, vinke si hei og ha det bra. 

3-4 år Utvikle empati og forståelse for andre 
 
Øve på å vente på tur og dele 
 
Få kjennskap til religiøse høytider  
 
Vi vil ha voksne som ikke gir ferdige svar, 
men som undrer seg sammen med barna 
 

Bruke “vennebøker” og andre bøker med 
samme tema og få kunnskap om hva det vil si 
å være en god venn.  
 
Adventsstunder i desember og temasamling 
om påskehøytiden 
Tid og rom for undring og gode samtaler. 
Dele oss i små grupper 
Bevisste voksne i samtale med barna. 

5 år Skape interesse for samfunnets mangfold 
og forståelse for andre menneskers 
livsverden og levesett. 
 
 
 
 
 
 
Barna skal få kjennskap til fortellinger og 
noen verdier og tradisjoner rundt 
høytidene jul og påske og andre 
høytider/festdager 

Hjelpe barna til å vise interesse for andre 
mennesker og respektere dem. Vi skal 
arbeide for å forstå verdien av likheter og 
ulikheter i et fellesskap gjennom arbeid med 
vennskap og sosial kompetanse. Se på serien 
«sånn er jeg og sånn er det» på NRK super.  
Skape rom for fortellinger og samtaler og 
undring. 
 
Adventsstund i desember hvor vi tenner lys, 
synger julesanger og leser bøker. 
Skolestarterne deltar på julegudstjeneste i 
Romfo kirke sammen med Løykja skole.         
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Invitere presten Jan Fredrik Laskerud til 
barnehagen for å fortelle om påske. 
 
Markere FN dagen og Samenes nasjonaldag 
 
Markere nasjonaldag/bli kjent med 
tradisjoner til de ulike nasjonene som er 
representert på avdelingen.  
17.mai-samling og øve på å gå i tog.  

 
 

Nærmiljø og samfunn 
 

Alder Mål  Tiltak 
Alle Bli kjent i lokalmiljøet Barnehagen har to el-sykler som gir oss 

muligheter til å utvide radiusen og komme 
mer rundt i lokalmiljøet 

1-2 år Gi alle barn utfordringer og like muligheter 
til deltakelse 

Gi barna felles opplevelser  
Besøke tannklinikken -2020 kullet våren 
2023. 

3-4 år Bli kjent på Holssand og i skogen ved 
lavvoen 
Vi vil ha barn som møter verden med tillit 
og nysgjerrighet 
 
 

Turer rundt om i nærmiljøet. 
Bruke skogen rundt lavvoen til fast turplass 
og base, der barna føler tilhørighet og 
trygghet 
Besøk av ambulansen for 2019 barna.  
Politi for 2018 barna. 

 5 år Gjennom lek og varierte aktiviteter skal 
barna få erfaring med å lytte, forhandle og 
diskutere og få begynnende kjennskap til 
menneskerettighetene. 
 
Besøke ulike bedrifter og steder i Sunndal. 
Få kjennskap til ulike yrker 

Oppmuntre til medvirkning i egen hverdag 
og la barna få oppleve at de blir tatt på 
alvor og at det de sier er viktig.  
 
Barna skal få erfare å få utfordringer og like 
muligheter til deltakelse. 
Brannstasjonen for 2017 barna. 
Besøke kulturhuset og biblioteket. 
Se serien «litt av en jobb» på NRK super.   
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Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
 

Planarbeid 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 
arbeidet. Planlegging skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 
(Rammeplan for barnehager, 2017). 
 
Barnehagens årsplan bygger på Rammeplanen og barnehagetjenestens årsplan. Med utgangspunkt i 
årsplanen lager hver avdeling en månedsplan som sendes ut til alle foreldre. 
 
Barnehagen har også en egen plan for overgangen barnehage – skole som blir formidlet til 2017 
kullets foreldre..   
 

Vurderingsarbeid                                                                                                                           
Gjennom barnehageåret arbeider hele personalgruppen med ulike tema. Som tidligere nevnt vil vi i år 
jobbe med inkluderende læringsmiljø og forebygging av mobbing. Når vi arbeider med disse temaene 
på personalmøtene har vi mye felles refleksjon i grupper og i plenum. Da relaterer vi ny kunnskap opp 
mot vår egen praksis med den hensikt å stadig være i utvikling og forbedre egen praksis. Å endre 
praksis er et møysommelig arbeid og det krever at vi har alle med. 
 
Arbeidet i forhold til årsplan og oppfølging av enkeltbarn og barnegruppen blir jevnlig vurdert på 
avdelingsmøter gjennom året. Vi har en halvårsvurdering på planleggingsdagen 02. januar og 
planleggingsdagen 02. Juni. Hver måned finner dere en enkel evaluering av måneden som gikk, på 
månedsplanen. Den enkelte pedagogiske leder har 2 årlige samtaler med styrer der vi har en 
gjennomgang av arbeidet i forhold til barnegruppen på den enkelte avdeling. Det gjøres også en 
vurdering av arbeidet i forhold til enkeltbarn i de 2 årlige utviklingssamtalene alle foreldre er invitert 
til. 
 
Ved barnehageårets slutt skrives det en årsmelding. 
 

Dokumentasjon                                                                                                                                  
Årsplanen, månedsplanene og årsmeldingen er viktig dokumentasjon på det arbeidet som gjøres på 
barnehagen som helhet og på den enkelte avdeling. Videre vil dere se mye dokumentasjon av hva 
barna holder på med rundt om på avdelingene. 
 
Alle foreldresamtaler (utviklingssamtaler) blir dokumentert i form av et referat som barnehage og 
foreldre skriver under på og foreldrene får en kopi. Denne dokumentasjonen oppbevares så lenge 
barnet går i barnehagen. Ved bytting av barnehagen leveres dokumentasjonen til den barnehagen 
barnet flytter til i samråd med foresatte. I forbindelse med innføring av nytt personvernregulativ 
(GDPR), kan det bli innført nye rutiner. 
 
Arbeid i forhold til barn med spesielle behov dokumenteres i form av IUP (Individuell Utviklings Plan), 
rapporter og referater fra møter. Denne dokumentasjonen oppbevares i kommunens arkivsystem og 
overbringes til skolen, hvis det er ønskelig, etter samtykke fra foreldrene 
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Årshjul/kalender – Holssand barnehage 
 
Årshjulet viser aktivitetene gjennom året. 
 
Barnehagene holder stengt 5 dager i året i forbindelse med kurs- og planleggingsdager for ansatte i 
barnehagetjenesten. De dagene barnehagene holder stengt tilbys det en tilsynsordning. Tilsyn er et 
ikke-pedagogisk tilbud der barnehagen organiserer barnepass for de som ikke har mulighet til å ta fri 
denne dagen. Tilsynet bemannes ved hjelp av barnehagetjenestens vikarer. 
 
Tilsyn er et ekstratilbud og krever påmelding i forkant. Barnehagene sender ut informasjon om 
påmelding og betaling i forkant av kurs- og planleggingsdagene. 
 

Måned Aktivitet Planleggings-/kursdager 

August Oppstart 17.08 - kursdag 

September Oppstart 
Brannvernuke, uke 38 

 

Oktober 24.10 - FN-dagen  
31.10 - Halloween-markering på bygg Nord 
10.-16.10 – skolens høstferie 

 

November Foreldregløgg  

Desember Nisse/grøtfest 
Julegudstjeneste 
Lysfest – dato fastsettes i FAU 
Juleavslutning  
21.12-03.01 - juleferie 

 

Januar  02.01 - planleggingsdag 

Februar 06.02 – samefolkets dag 
Karneval/tulldag 
20.02-26.02 (uke 8) – skolens vinterferie 

22.02 - kursdag 

Mars Solfest ved første solglimt 
01.03-30.03 - barnehagens kunstutstilling i 
Galleri Barbara. 
14.03 - Barnehagedagen – «tema er ikke 
fastsatt» 

 

April 03.-10.04 – påskeferie 
Dugnad - dato fastsettes i FAU 
Delta på kommunal ryddeaksjon 

 

Mai 06.05 - markere/øve til 17.mai 
Foreldre-/Besteforeldrekaffe   

 

Juni Sommerfest for hele barnehagen 
Avslutning for skolestarterne 

02.06 - planleggingsdag 

August 23  14.08 - planleggingsdag 
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