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Dette året skal vi sette søkelys på glede i hverdagen, vi vil gjøre hverdagen best mulig for hvert enkelt barn.  Som satsningsområde skal vi ha 

kommunikasjon og språk. I tillegg vil vi ha Engebakkens tradisjoner i fokus, vi markerer starten på bål sesongen, kanskje julemusa kommer frem 

i år også? Det er en ung barnegruppe, og vi kommer til å tilrettelegge aktivitetene slik at det passer for de aldersgruppene vi har. 

Barnehagens dagsrytme: 
Barnehagen har en dagsrytme som gjentar seg hver dag. Dette gir opplevelsen av trygghet og stabilitet i hverdagen. Barnet føler trygghet når det 

i størst mulig grad kan forutse hva som skal skje med og rundt barnet i løpet av dagen. 

07.00-08.30:   barnehagen åpner – lek 

08.30-09.00:  frokost 

09.00-11.30:  kjernetid - lek ute/inne, sangsamling, aktiviteter, 

11.30-12.00:  lunsj 

12.00-14.30:  soving for de yngste/ hvilestund 

14.30-15.00:  ettermiddagsmat, frukt og yoghurt 

15.30-16.55:  lek, opprydding 

17.00   Barnehagen Stenger 

Barnehagens formål: 
Formålet er å drive Engebakken familiebarnehage etter lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer. 

Virksomheten har et ideelt formål hvor barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets 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 hvert barn 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. 
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Ny endring i barnehageloven om mobbing i barnehagen 
Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna 

trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, nå blir forpliktelsen tatt inn i loven. Det skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken 

barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. 

 

Barnehagen forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det avgjørende er om barnet som 

blir utsatt kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. Utestengingen må som hovedregel være systematisk. Alle som arbeider i barnehagen 

skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser. 

 

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har 

mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen får plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i 

barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen. 

Det innføres også en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn. 

Satsningsområde: 
Kommunikasjon, tekst og språk 

Rammeplanen sier at sosial kompetanse og evne til språklig kommunikasjon er det viktigste som barn trenger å beherske før de begynner på skolen. Derfor 

har vi valgt å ha kommunikasjon, tekst og språk som satsings område 
 

Mål: 

 Å styrke barnas språk og begrepsutvikling 

 Barna har et språk som kan uttrykke behov, følelser, tanker og kunnskap 

 Bruke dagtavle i hverdagen 

Innhold: 

 Vi jobber med å bruke språket aktivt 

 Vi setter ord på det vi gjør ved aktiviteter og opplevelser 

 Lese i bøker og høre eventyr 

 Bruke sang, rim, og regler 

 Barna oppmuntres til å bruke språket aktivt 

 Bruke tekstskaping ved at vi voksne skriver det barna forteller når barna tegner. 

 Legge til rette for felles opplevelser som utgangspunktet for leken 
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Rammeplanen 

Alle barnehager må følge rammeplanen for barnehager. Den gir retningslinjer til hva barnehagen skal inneholde. Barnehagen må selv lage sin 

individuelle plan for barnehagen ut ifra rammeplanen. 
 

Omsorg 

Gode relasjoner mellom personalet, barna og mellom barna, er en forutsetning for god omsorg og læring. 

De voksne skal være rollemodeller og vise barna respekt. Dette oppnås gjennom lydhørhet, nærhet, innlevelse og samspill med barna. 

Omsorg i seg selv har verdi og er knyttet til oppdragelse, danning, helse og trygghet. Dette er viktige forutsetninger for at barn skal kunne lære 

og utvikle seg. 

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. Dette kommer til uttrykk når barne leker og lærer, i stellesituasjoner, måltider og 

utvikle seg. 

Personalet vil aktivt motarbeide diskriminering og mobbing. Vi formidler dette gjennom det vi sier og gjør i det daglige, og eventuelle prosjekter 

vi har. 

Vi voksne skal hjelpe barna å forstå at egne handlinger kan gå utover andre, og at ikke alle handlinger er akseptable. Vi må også vise barna hva 

gode handlinger fører til. 

Personalet må være nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. 

Barn som opplever omsorgssvikt i hjemmet, har de voksne ett særlig ansvar for. Disse barna skal få oppleve trygghet og stabilitet i barnehagen. 

Barnehagens verdigrunnlag skal ligge til grunn for oppdragelsen slik at alle barna i barnehagen skal få muligheten til å delta aktivt i et 

demokratisk samfunn. 
 

Lek 

Lek i barnas hverdag skal ha en fremtredende plass i barnets liv i barnehagen, av den grunn at barn lærer best gjennom lek. (Fysisk læring) 

De voksne skal legge til rette for at alle barn i barnehagen skal få delta i lek og/eller ha noen å være sammen med. Dette er viktig for at barna 

skal få skape vennekompetanse og sosial kompetanse. 

Utelek og uteaktiviteter skal tas på alvor da dette er en viktig del av barnekulturen. 

De voksne må legge til rette for at rollelek er mulig å gjennomføre for barn, av spontanitet og ast variert utstyr og materialer er lett tilgjengelig 

for barna i barnehagen. 

Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger de andre barnas lek. Her jobber vi voksne ved å gi oppfølgning og veiledning. For disse 

barna må de voksne være nære, aktive, omsorgsfulle og tålmodig, og hjelpe de inn i god lek sammen med de andre barna i barnehagen. 
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Læring 

Nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for læringsprosessene. 

De voksne må ta nysgjerrigheten til barna på alvor, for at barna skal lære. De voksne må støtte barnas vitebegjær når de møter på det, og legge til 

rette for lek, læring og undre seg sammen med dem. 

De voksne må gi barna varierte utfordringer, slik at de får gode erfaringer. 

De voksne må lytte, spørre åpne spørsmål, og lar barna selv finne løsninger og svar. Vi skal veilede og hjelpe barna, men ikke finne svarene for 

dem. 
 

Fagområdene: 

1. kommunikasjon, tekst og språk. 

1. kropp, bevegelse, mat og helse. 

1. kunst, kultur og kreativitet. 

1. natur, miljø og teknologi 

1. etikk, religion og filosofi. 

1. nærmiljø og samfunn. 

1. antall, rom og form. 

 

Hva vi legger vekt på i Engebakken: 

· Språkstimulering og språkutvikling. 

· Lek og humor. 

· fargene, med primær fargene i fokus. 

· Omsorg, varme, trygghet og gode rutiner. 

· Ute lek, skape et godt forhold til det å være ute. 

· Musikk glede. 

· Oppleve norske tradisjoner i løpet av året. 

· Nært og godt samarbeid med foresatte. 
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Mål for Engebakken 

 

Mål Hvordan nå målet 

Barnehagen skaper et inkluderende 

miljø, preget av mangfold og 

muligheter. 

Lære om andre kulturer ved for eksempel den samiske nasjonaldagen, 

tema om urbefolkninger. Bli kjent med barn i andre land gjennom 

solidaritetsaksjonen til FORUT, samt jobbe med flere kulturer 

Barnehagen gir tilhørighet til 

nærmiljø og samfunn. 

Besøke nærmiljøet som for eksempel skogen, bondegård, osv. 

Barnehagen er i kontinuerlig 

utvikling med medvirkning fra barn 

og foresatte. 

Barna får velge mellom ulike alternativer.  De eldste barna deltar i 

planleggingen av aktiviteter i barnehagen. Utviklingssamtaler. 

Barn utvikler egen identitet, sosiale 

ferdigheter og vennskap. 

Støtte barna i deres egen utvikling, alle barn er unike, dette vil 

barnehagen ta vare på. Ha tema om vennskap og lære hvordan man for 

eksempel løser en konflikt og trøster noen som er lei seg.  Prosjekt om 

Papayafuglen. 

Bruke «Little people»-lekene aktivt som rollemodeller for å vise 

konkrete situasjoner. 

Barnehagen gir læring gjennom lek 

og utfordringer tilpasset den enkelte. 

Vi legger tilrette for lekegrupper, samlingsstunder. Personalet 

observerer, analyserer, støtter og beriker leken på barnas premisser. 

Barnehagen har engasjerte 

medarbeidere med genuin interesse 

for virksomheten. 

Veiledning av barnehagelærer/pedagogisk leder 

Glede i hverdagen! Være engasjerte og støttende for hverandre og utvikle seg som 

barnehagearbeider og legge vekt på kompetanseheving. 
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VURDERING OG EVALUERING 

 

Vurdering er å beskrive, analysere og tolke en innsats og hvilken virkning den har. Planmessig vurdering foregår når 

personalet systematisk samler inn opplysninger for å reflektere over det som skjer. Vurdering skal støtte de voksne i 

planleggingen, og bidra til å sikre at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. 

 

Hva Aktiviteter. 

Fagområdene vi har vært igjennom. 

Målene vi har satt. 

Hvordan evaluere. Hvordan fungerte opplegget? 

Har vi fått gjennomført det vi planla? 

Barnas ferdigheter, er det noe vi trenger å øve på? Vi bruker 

kartleggingsverktøy ved behov, som feks. «TRAS» (Tidlig registrering Av 

Språkutvikling), «MIO» (Matematikk, Individ og Samfunn) og «Alle med» 

(Barnets mestring av sosiale ferdigheter) 

Observasjon av barn og personalet. 
 

Når På planleggingsdager. 

I barnas sovetid. 

Evaluere aktivitetene i måneden. 
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Glede i hverdagen som hovedtema. Satsingsområde; Språk og kommunikasjon på ulike måter. 

 

Måned Tema Mål Innhold fagområdet Vurdering 

August Tilvenning Gi barn en trygg og god oppstart. 
Bli kjent å etablere kontakt med barn 

og voksne. 

Bruke tid på å etablere rutiner. Bli kjent 

med barnehagens leker, område og 

rutiner. 
Bruke navnesanger.   
Snakke om hvem som er her/ikke er her. 

Nærmiljø og samfunn Siste uka i 

måneden 

September Høsten 
Indianerfest 
 

Få grunnleggende erfaring og kunnskap 

om naturen og hva den gir oss. 
 

Se på forandringene som skjer i 

naturen. Vi smaker på bær, frukt og 

grønnsaker. 
Indianerfest for å markere starten på 

bålsesongen, 

Natur, miljø og teknikk Siste uka i 

måneden 

Uke 38 Brannvern Lære hva vi gjør hvis det brenner. Brannvern med «Brannbamsen Bjørnis» 
Bruke røykvarsler, lys og fyrstikker og 

«late som lek» 
 

Nærmiljø og samfunn. Siste uka i 

måneden 

Oktober Dyr og eventyr Bli kjent med navnene og lydene til de 

vanligste husdyra i Norge. 
Høre og se eventyr med dyr i. 

Vi bruker leker, bøker, tegninger, 

lydbøker, film og dramatisering av korte 

eventyr. 
 

Planleggingsdag fredag 15.10.2021 

Natur, miljø og teknikk 
Kunst, kultur og kreativitet. 
 

Siste uka i 

måneden 

November Kunstnerspirer Utvikle skapende fantasi og kreativ 

tenkning og handling. 
Forberedelse til jul.  Lage kunst, 

fantasiprosjekt med ulike materialer. 
Planleggingsdag 05.11.21 
 

 

Kunst, kultur og kreativitet. Siste uka i 

måneden 

Desember Jul i bygda Få kunnskap om bakgrunn og 

tradisjoner i jula. Oppleve glede og 

forventning før høytiden. 
 

Bake, vaske, julekalender, lage 

julegaver, lage julepynt, 
Lucia mandag 13.12.20   
Nissefest onsdag 22.12.20 
Juleferie f.o.m. 23.12.21 t.o.m. 02.01.22 
 

 

Kunst, kultur og kreativitet. 
Etikk, religion og filosofi 
 

I løpet av 

januar 
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Måned Tema Mål Innhold fagområdet Vurdering 

Januar Vinter i bygda 
 

 

 

Trafikk 

Utvikle kroppsbeherskelse, 

grunnleggende grovmotoriske 

ferdigheter og en positiv 

selvoppfatning. 
Bli kjent med trafikksikkerhet. 

Første dag etter ferien: mandag 

3.januar 
Ute: Aking, lage snømann, bygge snøhule, 
Inne: Bevegelsessanger, bruke puterom, 
Tarkus, trygg trafikk. 

Natur, miljø og teknikk. 
Kropp, bevegelse og helse 

Siste uka i 

måneden 

Februar Utkledning og 

karneval 
Et allsidig møte med og refleksjon 

over kultur, kunst og estetikk. 
Vi feirer fastelavn og arrangerer 

karneval.   
Samefolkets dag markeres mandag 7. 

februar 
Karneval tirsdag 15. februar 
Planleggingsdag 25.02.22 

Kunst, kultur og kreativitet. Religion, 

etikk og filosofi. 
Siste uka i 

måneden 

Mars Påske 

forberedelser. 
Å styrke sin kulturelle identitet og 

sine personlige uttrykk. 
Lage påskepynt, pynte til påske og ha 

påskelunsj. 
Fantasiprosjekt 

Etikk, religion og filosofi. Siste uka i 

måneden 

April Solidaritet Utvikle toleranse og interesse for 

hverandre. Respekt for hverandres 

bakgrunn, uansett kulturelle og 

religiøse eller livssyns messig 

tilhørighet. 

Lage kunst. 
FORUT prosjekt   
planleggingsdag 01.04.22 

 

påskeferie f.o.m 11.04.22 t.o.m 18.04.22 

Kunst, kultur og kreativitet. 
Etikk, religion og filosofi. 
 

Siste uka i 

måneden 

Mai Vennskap 
 

 

 

”Ja vi elsker 

dette landet” 

Lære hvordan man kan løse en 

konflikt.  Kunne trøste noen som er lei 

seg. 
 

Bli kjent med noen instrumenter. Vi 

lærer vårsanger.  Øve på sanger til 

17.maitoget. 

Vi bruker «Papaya» som er et opplegg 

for å fremme medfølelse og vennskap. 
Papaya er en fugl som søker venner. 
Maifest for barna.  Lage trommekorps i 

barnehagen. 
Synge sanger, male, tegne og pynte til 

17.mai. 
Planleggingsdag 27.05.22 

Etikk, religion og filosofi. 
Kropp, bevegelse og helse. 
Kunst, kultur og kreativitet. 

Siste uka i 

måneden 

Juni Sommer i og 

rundt barnehagen 
Oppleve gleden ved å ferdes i naturen 

og få grunnleggende innsikt i natur, 

miljøvern og samspill i naturen. 

Være mye ute, synge sanger, tegne, 

male, plukke blomster. 
Lage pynt til sommerfest. 

Natur, miljø og teknikk. 
Nærmiljø og samfunn. 

Høsten 2022 

Juli Ha En Riktig God Sommer! 

 


