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1 Innledning 

Dette er Tryllefløyten Musikkbarnehage sin virksomhetsplan. Den skal være et arbeidsredskap for 

personalgruppa og alle faste ansatte har bidratt i utarbeidelsen av planen.   

 

Videre skal planen være et redskap for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. 

Planen blir diskutert i SU. Planen har vært en del av vår godkjenningsprosess i kommunen. 

 

Planen inneholder alle deler av hverdagen i barnehagen slik at både nye foresatte og ansatte ved å lese den 

vet hva vi står for, hva vi gjør og hvorfor. 

Vi velger å jobbe ut i fra denne planen over 3 år. 

Vi følger oppsatt progresjonsplan og arbeider målrettet med fagområdene som blir dokumentert i 

månedsbrev/månedsrapporter på nett.   

 

 

Informasjon om våre tradisjoner og andre praktiske opplysninger er gitt i årsplanen som gjelder fra 

september og t.o.m. august måned. Den er et vedlegg til virksomhetsplanen og der vil satsningsområde for 

banehageåret være utdypet. 

 

Innholdet i virksomhetsplanen er fastsatt i rammeplanen for barnehage. Vi har valgt å ta for oss 

emner/tema som vi mener er viktige for barnas opphold i barnehagen. Vi siterer noe av barnehageloven og 

rammeplanen, men for utfyllende lesning av disse henviser vi til www.lovdata.no  

 

 

Vårt satsningsområde 2016-2019 er: 

 Barns medvirkning 

 Musikk 

 Realfag 

 

 

 

”Hva er det jeg først og fremst finner i musikken? Et uendelig kostelig middel til å hylle det 

skjønne og skape kontakt mellom mennesker, mellom alle mennesker.” 

Pablo Casals 

 

 

 
For Tryllefløyten musikkbarnehage 

 

Vibeke Stoum Sand, styrer 

 

 

Sist endret: 17.08.2017

http://www.lovdata.no/
http://www.ordtak.no/index.php?v=sitat&fn=Pablo&en=Casals
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Om Tryllefløyten musikkbarnehage  

1.1 Historie 

 
Tryllefløyten musikkbarnehage AS ble stiftet 11.april 2012 av Heidi Vangen Wemundstad og Vibeke 

Stoum Sand (styrer) Barnehagen er dannet som et As og har et styre som består av styreleder Bjørn 

Vangen, eier Vibeke Stoum Sand og styremedlem Heidi Vangen Wemundstad. 

 

1.2 Størrelse 

Vi er en toavdelings barnehage med 36 fullplasser.  

 

Forskrift om bemanning i barnehage sier at det skal være 1 pedagogisk leder pr 7 – 9 barn under tre år, 

og 1 pedagogisk leder pr 14 – 18 barn over 3 år. 

Videre sier forskriften at styrer har ansvaret for at bemanningen ellers skal være tilstrekkelig.  

 

Vi følger normen for bemanning, beskrevet i barnehageloven, og har i tillegg bemannet etter følgende 

tall: 1 voksen (100% stilling) pr 3 barn under 3 år og 6 barn pr voksen over 3 år. 

 

2 Formål 

 
Barnehagelovens § 1 sier ” 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”. 

 

 

3 Tryllefløyten musikkbarnehages postulat for de ansatte. 

 
 

• Barna blir sett med ”det gode blikk” 

 

• Vi ser alle – både foreldre og barn – er bevisst på kroppsspråk 

 

• Musikk er et gjennomgående tema. 
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4 Våre satsningsområder 

4.1 Musikk 

Gi barna positive musikkopplevelser!  

”Musikk, sang, dans og lek er av grunnleggende betydning i barns liv. Musikk er også et viktig 

kommunikasjonsmiddel. Gjennom musikk kan barnet meddele seg til omverdenen og få svar, også før 

det kan forstå eller uttrykke seg med ord. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av 

musikkens språk; bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. 

Sang og musikalsk samvær styrker det nære og viktige samspillet mellom voksne og barn. I en travel 

barnehagehverdag bidrar musikk til glede, samhold, variasjon og magi. Musikk kan også gi barnet 

hjelp til å bearbeide både positive og negative følelser og hendelser. ”Fra foreningen Musikk fra livets 

begynnelse. 

 

Rammeplanen for barnehagen sier at det skal legges vekt på lytting, utøving og samspill i både skapende 

og gjensidige aktiviteter. Barna skal få oppleve ulike kunstformer som vil skape undring og nysgjerrighet. 

Barna skal også få velge sine egne uttrykksformer for følelser og tanker, her tenker man spesielt på det 

vokale området slik som sang, det instrumentale området i form av å spille på ulike instrumenter eller 

bevegelsesområdet i form av dans. 

Rammeplanen legger også vekt på at barna skal få møte vår kulturs tradisjoner gjennom folkemusikk og 

kunstmusikk, men også andre lands kulturskatter skal vektlegges. Barnehagen bør trekke inn musikere og 

amatørmusikere slik at barnet får møte musikken i virkeligheten og ikke bare på kassett/CD. 

Barnets musikalske kompetanse er også en del av dets sosiale kompetanse. Barna opplever gjennom 

musikken at de er viktige og betydningsfulle i et fellesskap. 

Grunnen til at vi har valgt musikk som vårt satsningsområde, er at vi ønsker å gi små barn muligheten til å 

oppleve og å bli glad i musikk. Musikken i seg selv gir en glede, men den bringer med seg mye mer. 

Gjennom musiske aktiviteter gjør barn og voksne noe sammen. Barna blir sosialisert inn i en gruppe, de 

lærer seg de sosiale reglene som er gjeldene når vi forholder oss til andre mennesker. Gjennom å få spille 

på ulike instrumenter i orkester eller som solist, opplever barna mestring. Når barn mestrer, økes deres 

selvoppfatning – ”jeg kan” og ”jeg klarer”. I barnehagens musikkultur er det ikke det avsluttende 

produktet som er sentralt. I musikk er det det du personlig skaper der og da som er det sentrale, samt 

opplevelsen og responsen av det du skaper for andre. 
 

Vi arbeider for at barna skal få tid til å leike seg med lyd, rytmer, toner, sang og instrumenter. Musikken 

skal foregå på barnas premisser. For å kunne gjennomføre dette, er det viktig at voksne kjenner barnas 

musikalske utvikling. Musikkinstrumenter ligger hele tiden tilgjengelig for barna slik at de selv kan velge 

når de vil spille. Musikken de skaper blir indremotivert. Gjennom å få spille på instrumenter på egne 

premisser, mener vi barna opplever en større glede ved musikken, at de blir bedre kjent med 

instrumentene og får utvikle sine ferdigheter på instrumentene i større grad. Musikkstund eller musikkleik 

har vi hver dag. 

 

Ulike arbeidsmetoder vi bruker, er: 

· Deler barna inn i mindre grupper ut fra alder og utvikling 

· Har felles musikkstund 
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· vokale aktiviteter – sang og leik med rim og regler (rytme) 

· instrumenter – brukes daglig, både i frileik og i voksenstyrte aktiviteter. 

· dans – ringdanser, sangleiker, fantasidans etter forskjellig musikk (barna skaper sin egen dansemåte) 

· leik med lyd og lytting – lytte til ulike lyder/musikk, lager lydlotto, lager egne musikkstykker. Vi tegner, 

maler, danser og beveger oss etter ulike musikksjangre slik at barna blir kjent med ulike måter å uttrykke 

følelser og stemninger på. 

· lage egne musikkinstrumenter. 

- Musikkverksted for de eldste barna. 

 

Vi prioriterer også å bruke planleggingsdager til å forbedre og utvikle vår kunnskap om musikk og barn. 

 

4.2 Barns medvirkning 

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal 

jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets 

synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” Barnehageloven paragraf 3, barns rett 

til medvirkning. 

 

I barnehagen har vi ansvaret for å la barna være delaktige og å få påvirke sin hverdag. I barnegruppa 

jobber vi med refleksjon og barna får velge innenfor gitte rammer. Barns medvirkning er ikke det samme 

som at de får bestemme alt, men at de får medbestemmelse ut i fra alder og modenhet. 

 

For at barna skal kunne delta i aktiviteter ut i fra sine interesser jobber vi med prosjekter. Her er det barnas 

interesser som skal styre hvilke tema vi skal ta opp. Vi legger til rette slik at barna lærer om det de er 

interessert i, samtidig som vi jobber ut ifra målene som står i rammeplanen. Viser her til vår 

progresjonsplan for fagområdene. 

Utfordringen til barnehagens ansatte er: 

 Å gå fra å vite hva som skjer til å undre seg over og analysere hva som skjer. 

 Å gå fra å skille mellom lek og læring til å bringe leken og læringen sammen 

 Å gå fra en styrende og instrumentell form ledelse til en mer leken, improvisatorisk ledelse 

Disse spørsmålene og mange flere danner grunnlaget for de refleksjonene vi har for å kunne ta fatt i 

barnas perspektiv og gi reell medvirkning. 

 

Vi viser til Temahefte om barns medvirkning fra Kunnskapsdepartementet. 

 

 

4.3 Realfag 

 

 

 
«Alle barn er naturlig nysgjerrige og interessert i naturen rundt seg. De grubler over hvordan ting henger 

sammen og søker svar. Den nysgjerrigheten og lærelysten må vi ta vare på.» (jmr Tett på Realfag) 

 

Rissa kommune ble, sammen med Leksvik kommune, valgt ut til å bli en realfagskommune i 2017. Dette 

på bakgrunn av at begge kommuner har forbedringspotensialet i det å videreutvikle den helhetlige 

tankegangen og bevisstgjøringen i det arbeidet som gjøres i barnehagene og skolene i de to kommunene.  

 

Hovedmål for dette arbeidet er: 

- Å øke interessen og gleden/nysgjerrigheten og entusiasmen blant barn og voksne. 
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- Barn og unge sin kompetanse og forståelse av realfag skal bli bedre. 

- Systematisering og strukturering av allerede eksisterende praksis. 

- Kompetanseheving og bevisstgjøring for ansatte inn mot rammeplanen og kunnskapsløftet sine 

fagområder innenfor realfag. 

 

Vi er delaktig i dette prosjektet og får veiledning og kursing av kommunen for å bli bedre på realfag i 

barnehagen. Vi ønsker å flette det inn i vårt prosjekt «Den lærende barnehage». 

 

«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og 

oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og 

skapende». Rammeplanen 01.08.17 s53 

 

Dette arbeidet vil bli tett knyttet opp mot fagområdet antall, rom og form i Rammeplanen. 

 

«Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsing. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, 

sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det 

handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.» Rammeplanen 

01.08.17 s 53 

 

 

5 Mål og innhold for dagen 

Hva:   Vi vil oppnå: 

  

Hvordan: 

  
Velkomst  

 Skape trygghet og en god start på 

dagen for barn og foresatte 

 Ro rundt barnet 

 Barn og foreldre blir sett. 

 

 

 

 Hilse på barn og foresatte med et smil, med 

fokus på barnet. 

 Utveksle informasjon omkring barnet -

beskjeder blir notert og videreformidlet til 

de som trenger den. 

 Tilpasse velkomsten ut fra barnets behov. 

 Møte de i garderoben. 

 Andre barn sendes inn på avdelinga. 

Måltid (3 

måltid i løpet 

av dagen 

frokost, 

lunch, 

ettermiddags

mat) 

 Å bli mett, dekke primærbehov. 

 Lære seg bordskikk, øve sosiale 

normer. 

 Bli selvstendig 

 Språkutvikling 

 Få erfaring i å smake på ulike 

smaker. 

 Gode samtaler, være i et 

fellesskap 

Måltidet skal være en god 

opplevelse for alle! 

 Tilby variert kosthold 

 Voksne er rollemodeller og må ha fokus på 

barna. 

 Samtale under måltidet med barna. 

 Maten og omgivelsene skal virke 

innbydende og appetittvekkende 

 Regelmessige måltider tilpasset alder og 

behov 

  

Leik / 

aktivitet 

– inne og ute 

 Skape vennskap. 

 Utvikle kreativiteten i leik. 

 Turtaking, vente på tur, vise 

hensyn 

 Deltagende voksne 

 Leiker er tilgjengelige 

 Rommet som 3. pedagog – rommet er 

tilrettelagt for leik, rommet forteller hva det 

kan brukes til 
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 Lære sosial kompetanse 

 Bearbeiding av opplevelser 

 Utvikle lekekompetanse 

 Humor og glede 

 Ivareta rammeplanens 7 

fagområder 

 

 Leik eller aktivitet 

 Fleksibilitet i forhold til tid til leik 

 Deltagende og aktive voksne 

 

 

Påkledning 

 

 

 Utvikle selvhjulpenhet 

 Lære å se hva vi må ha på oss til 

ulike årstider. 

 Gode samtaler. 

 God tid 

 Forventninger tilpasset hvert enkelt barn i                             

forhold til alder, modenhet og dagsform 

 Forberede barna, forutsigbarhet 

 Faste rammer  

 Setter ord på det vi gjør  

 Det fysiske miljøet er tilpassa og 

tilgjengelig 

 Positive tilbakemeldinger / veiledning 

 Kartlegging / observasjon / dokumentasjon 

Samling  Å være sammen om noe. 

Fellesskap 

 Lære å lytte, vente på tur. 

 Øve på konsentrasjon. 

 Det skal være artig/morsomt for 

alle. 

 Det skal gi informasjon. 

 Kommunikasjon mellom barn 

og voksne. 

 Voksne som er godt forberedt. 

 Skal inneholde musikk. 

 Delte samlinger, tilpasse samlinga til alder. 

 En fast aktivitet hver dag. 

Avslutning  Skape trygghet og en god 

avslutning for barn og voksne 

 

 Forberede barna på at de snart blir hentet. 

 Rolige aktiviteter, barna er slitne. 

 Ta avskjed med barn og foresatte, med 

fokus på barnet 

 Utveksle informasjon omkring barnet og 

dagen i dag 

 

6 Vurdering  

 
 Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i 

barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. 

 

” Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles 

refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og 

gjennomføring. Det kan også bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver. 

Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten kan personalet lære 

av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet» Rammeplanen 01.08.17 s 39 

 

I vår barnehage har vi personalmøter og planleggingsdager som vi bruker til refleksjon og evaluering 

av vårt arbeid. I tillegg til at vi finner tid i det daglige. 

Her drøfter vi observasjoner, organisering og legger rammene for videre arbeid i tråd med lovverk og 

aktuell teori.  
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For at foresatte skal få en forståelse for det vi holder på med, og en mulighet til innflytelse skrives det et 

månedsbrev med tilbakeblikk. Her vises det til opplevelser og erfaringer barna har fått og hvordan vi 

knytter disse opp imot mål i rammeplanen. Tilbakeblikkene skal ved slutten av året vise at vi har vært 

innom alle fagområdene. Vi oppsummerer året på planleggingsdagen i juni. Dette danner grunnlaget for 

hva vi vil ha fokus på neste år. 

 

 

6.1 Pedagogisk dokumentasjon  

Å dokumentere det vi gjør via bilder, film, lydopptak eller fortelling, kan hjelpe oss til å dvele ved det som 

har gjort inntrykk, og til å dele opplevelser med andre. Det å uttrykke sine indre bilder gjennom estetiske 

språk som maling, tegning, diktning, musikk og drama kan forløse kreative evner, tilfredsstille 

uttrykksbehov og behov for å skape mening og sammenheng.  

 

Pedagogisk dokumentasjon - vil si at barn og voksne sammen reflekterer over hva et bilde, en tegning 

eller en praksisfortelling betyr – hvilke tanker, interesser eller kunnskaper ligger bak uttrykkene? 

 

Typiske spørsmål vi stiller oss er: 

 Hva er det barnet/barna er interessert i? Hva er det de undrer seg over? 

 Hva er det personalet er interessert i? 

 Hva lærer barna? 

 Hvordan lærer de? 

 Hva er de interessert i? 

 Hvordan kan vi støtte barna? 

 Hvordan kan vi utvikle nye interesser for å variere og utvide barnas erfaringsverden?  

 Hva er det vi undrer oss over?  

 

 Vi legger ”praksis på bordet”. Noe som innebærer å: 

 

 analysere eget arbeid,  

 reflektere over pedagogisk materiale, 

 reflektere over pedagogisk miljø (rom, tid, etc). 

   

Dette gjør vi for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. 

 

Observasjons metoder / kartlegging 

I arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering benytter vi oss av ulike former for 

observasjon av enkeltbarnet og gruppa som helhet. 

Vi benytter da ulike observasjonsmetoder, både formell og uformell observasjon ut i fra hva det er vi 

ønsker å få informasjon om.  

Vi har også ulike kartleggingsskjema som vi benytter etter samtykke fra foresatte. 

Vi bruker: 

- ”Alle med” 

- ”TRAS” – tidlig registrering av språkutvikling. 

- Motorisk test, brukes i spesielle tilfeller. 
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6.2 Foreldresamtaler 

Alle foresatte vil i løpet av den første uken få en samtale med en voksen som har ansvaret for 

oppstarten til deres barn.  
Det vil ellers være to fastlagte samtaler i året. En på våren og en om høsten. Dette er frivillige 

samtaler som foresatte selv skriver seg på. Alternativer til dato og tidspunkt blir satt opp via oppslag i 

barnehagene. Informasjon om dette blir gitt i månedsbrev. 

Ut over disse samtalene vil det være naturlig med samtaler underveis i året etter behov.  

 

 

6.3 Andre samarbeidspartnere. 

 

 Helsestasjon kan være en samarbeidspart for å tilrettelegge tilbudet for barn med særskilte 

behov. De kan bidra med råd og veiledning knyttet til legemiddelhåndtering og smittevern. 

Helsestasjon har et generelt ansvar for å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for å 

trygge barns oppvekstvilkår i kommunen. 

 Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er sakkyndig instans ved tilråding om 

spesialpedagogisk hjelp.  Tjenestens ansvar og oppgaver er hjemlet i opplæringsloven, og kan 

blant annet bidra med råd og veiledning til barnehagen. Dersom barnehagen ønsker samarbeid 

om og hjelp til enkeltbarn i barnehagen skal dette skje med samtykke fra foreldre/foresatte. 

 Barneverntjenesten skal sikre nødvendig hjelp og omsorg for barn som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling. Alle ansatte er i barnehagelovens § 22 pålagt 

opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at 

et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.  

 

Vi har også samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter og BUP Fosen ved behov. 

 

 

 

7 Foreldre 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg 

7.1 Samarbeid barnehage – hjem 

Barnehageloven sier at barnehagen skal gi barn individuell og gruppevis omsorg og oppdragelse i nært 

samarbeid og forståelse med barnas hjem.  

Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte gjennom daglig kontakt ved henting og 

følge til barnehagen. Vi jobber også mye med dokumentasjon som skal synliggjøre barnehagedagen for 

foresatte. Denne dokumentasjonen er ofte bilder med tekst til. 

7.2 Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser, og 

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det er etter 

forskrift § 15 i barnehageloven satt maksimalgrense for foreldrebetaling. Foreldrerådet kan samtykke i 

foreldrebetaling ut over dette. Kunnskapsdepartementet har påpekt at det er viktig at det finnes forum der 

alle foreldre kan møtes, og diskutere ønsker og behov, og komme med forslag til barnehagen.  

For å sikre at foreldrerådet får utført sine oppgaver pålegges det barnehagens eier at rådet blir forelagt 

saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.  
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Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget på foreldremøtet på høsten. 

7.3 Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget 

(SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Su består 

også av en representant fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Dette 

gjelder forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.v.  

 

Samarbeidsutvalgets viktigste oppgave er å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. 

Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre 

arrangement som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.  

 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal SU fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives 

innenfor de rammene som gis av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens 

budsjett. Ved eventuell søknad om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning skal SU uttale 

seg.  

 

8 Ny 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.» Rammeplanen 01.08.17 s33 

 
Når et barn begynner på vår barnehage er det viktig for oss at vi blir godt kjent med både foresatte og 

barn, slik at hvert enkelt barn og familie kan få tilpasset sin oppstart.  

Derfor vil alle som skal starte i vår barnehage få tilbud om en besøksdag før oppstart. Barnet og 

foresatte kan da sammen besøke barnehagen. Der møtes de av ansatte de kan være sammen med og 

dele tanker med.  

 Hva er viktig for dere i møte med barnehagen? 

 Hvordan takler deres barn atskillelse? 

 Praktiske ting ved oppstart? 

 

Dere vil på besøksdagen få utlevert en mappe med informasjon om barnehagen. Der står det litt om 

rammer for oppstart og tips om klær, sykdom,etc. 

Dersom dere har ønsker om dato for oppstart kan det formidles denne dagen. 

 

I løpet av de tre første dagene i barnehagen vil det gjennomføres en oppstartsamtale. Her er det viktig 

at foresatte formidler til barnehagen barnets personlighet, reaksjonsmønster, rytme i forhold til 

måltider og søvn, forventninger til dagsrytme, og lignende. 

Dette er viktig for at vi skal få best mulig forutsetninger for å forstå og tilpasse oss i møte med barnet 

og dere som familie. 
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Vi viser ellers til årsplanen og informasjonsskriv ved oppstart. 

 

 

9 Overgang barnehage – skole 

”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første 

klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for 

barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.”Rammeplan s.53 

 

12.1 ”No kjæm vi.” 

Vi viser til informasjonsbrosjyren”No kjæm vi”.  

 

Linker til denne finnes på kommunens hjemmeside, under Tryllefløyten Musikkbarnehage, eller 

kan fås i papirformat i barnehagen. 

 

Vi har samarbeid med førskolegruppene ved de andre barnehagene som sokner til Åsly skole. 
 

 


