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I 2005 åpnet Steinvegen barnehage AS dørene for aller   første gang for å ta i mot 
barn i alderen 0-6 år. 15 års jubileum dette året. 
Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage eid av Lena Sneeggen og Janne Helen 
Løkken Aanonli. 
Barnehagen ligger i Leksvik sentrum og har nær tilknytning til alt det flotte bygda vår 
har å by på. Nærmiljøet og lokalsamfunnet er en viktig del av vår barnehage. 
Steinvegen barnehage er en barnehage som arbeider for å gi barna en trygg og verdifull 
hverdag. 
Vårt hovedmål er at hvert enkelt barn skal få oppleve trygghet, trivsel og respekt i 
samspill med jevnaldrende og personalet i barnehagen. 
Vi jobber etter følgende tanke; 
Barndommen setter spor, og et barn SKAL sette spor. 
 

 
 
Barnehagen deler seg inn i 2 baser, stor stein og små stein. Barna har fra 3 - 5 dagers 
plasser. Innad i hver base deles barna inn i ulike grupper, hver aldersgruppe har et 
fargenavn. For oss i Steinvegen barnehage er det viktig at vi er en barnehage hvor små 
og stor har ulike treffpunkt der vi kan treffes på tvers av alder, noe som i år er 
vanskelig pga koronapandemien. Vår filosofi er at små og stor har glede av hverandre og 
lærer seg viktige verdier ved å ta del i hverandres fellesskap.  Vi vil i år prøve å ha ulike 
dager med felles innhold selv om vi ikke fysisk kan være sammen. Det vil også være 
felles utetid for barna ved barnehagen, men fysisk atskilt. Vi får da sett hverandre og 
hilst på hverandre med et hei, eller et vink, noe som er med å skaper en 
fellesskapsfølelse.  
Vi synes det er viktig å se og få vist sammenhenger mellom barns lek, utvikling og læring 
fra 0- 6 år. Derfor velger vi å ha felles årsplan for hele barnehagen og felles 
Steinvegen info som deles ut hver måned. 
 
 

       I år er barna fordelt på følgende alders grupper: 
        Små steinan: Blå gruppa f. 2019 - 1 barn 
                                   Rosa gruppa f. 2018 - 9 barn 
 
         Stor steinan: Gul gruppa f. 2017- 5 barn 
                                     Rød gruppa f. 2016 - 9 barn 
                                      Lilla gruppa f. 2015 - 10 barn 
 
   I tillegg er vi 3 assistenter, 5 fagarbeidere, 4 pedagoger,        
en  styrer, en vasker og to vaktmestre 

 



Satsningsområde  

 

Utviklingsarbeid 
Steinvegen barnehage utviklingsarbeid i perioden 2019-2022 har som hovedmål å 
fremme glede og mestring for alle barn og voksne ved Steinvegen barnehage. Vi vil de 
neste  årene jobbe enda mere med å få synelig gjort sammenhenger i arbeidet vi gjør 
for og sammen med barna her i barnehagen. 
 Vi har valgt oss ut fokus områdene uteliv, bevegelsesglede og fysisk miljø. 

• Gjennom uteliv skal vi fremme glede og mestring for alle barn og voksne ved 
Steinvegen barnehage 

• Gjennom bevegelse skal vi fremme glede og mestring for alle barn og voksne ved 
Steinvegen barnehage 

• Gjennom det fysiske miljøet skal vi fremme glede og mestring for alle barn og 
voksne ved Steinvegen barnehage 

I Steinvegen infoen som deles ut hver måned vil vi konkretisere nærmere hvordan vi 
jobber med de ulike områdene 

 

Årets tema: Alf Prøysen 
Musevisa, Snekker Andersen og julenissen, te-skjekjerringa, soltrall, nøtteliten, 
hompetitten og bakvendtland. Dette er kjente verk av Alf Prøysen som vi kanskje både 
leser og synger for barna våre uten at vi tenker at det er denne forfatteren og hans 
historier vi formidler. Og hva hvis vi ikke fortsetter å lese og synge fra våre kjente 
norske diktere? Alf Prøysen sine sanger og fortellinger er ett viktig bidrag i den norske 
kulturarven vår. De fleste fortellingene og sangene til Alf Prøysen foregår i et miljø som 
ligner på bygda hvor han vokste opp: på Hedmarken på 1920- og 1930-tallet. 
Rammeplanen (s 48) sier at barnehagen skal bidra til at barna møter et mangfold av 
eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. Og at de opplever spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sagn og samtale. Og i år har vi valgt å ha Alf Prøysen som tema. 

 
Så «Hvordan skal vi gjennom Alf Prøysen fremme glede og mestring for alle barn og 
voksne i Steinvegen barnehage?»  Vi skal jobbe med denne problemstillingen ved at vi 
velger oss ut ulike mål. Et av målene er at vi skal bli kjent med Alf Prøysen, hvem var 
han? hva gjorde han? hvor bodde han? hvilke dikt og sanger lagde han? Vi skal bli kjent 
med noen av figurene fra Prøysens univers, som Bollapinsvin, Nøtteliten, Helene 
harefrøken, og Teskjekjerringa. Vi skal følge årstiden/tradisjoner, bruke sanger og 
fortellinger som passer til tiden vi er i, som «musevisa» og «du og jeg og dompappen» 



når vi nærmer oss jul og «bustepartepinn» når vinteren kommer. Mange av Alf Prøysens 
tekster er skrevet på dialekt og i barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer 
og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid (RP 
s 48). 

Ett annet mål er at barna skal få oppleve skaperglede i formingsaktiviteter, dette gjør 
vi gjennom at barna får arbeide med ulike materialer og teknikker i formingsprosjekter 
innenfor temaet. Her står fantasi, kreativ tenkning og skaperglede i fokus, i tråd med 
fagområdet i rammeplanen som innebærer kunst, kultur og kreativitet. Vi velger oss 
elementer fra Alf Prøysen sine sanger og fortellinger som vi velger å lage ulike 
formingsaktiviteter med. Kanskje blir det Snekker Andersen sitt juleverksted før jul?  

 

 
Neste mål er å oppleve mestring og glede gjennom fysisk aktivitet, for å relatere dette 
til tema Alf Prøysen blir mange av turene våre lagt til ulike steder i skogen, nærmiljø og 
i naturen generelt. Barnehagen skal bidra til at barna opplever og utforsker naturen og 
naturens mangfold. Og legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke 
naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring. Her får barna ulike 
utfordringer i ulendt terreng, klatring, balansering, hoppe, gå og springe. Vi kommer til å 
ta med oss bøker med fortellinger av Alf Prøysen som vi leser på turene våre. Hallturer, 
fysisk aktivitet inne og ute året rundt på barnehagen, mini røris, dans og hinderløyper 
er også noe av det vi gjør for å oppnå mestring, videreutvikle motoriske ferdigheter, 
koordinasjon og kroppsbeherskelse gjennom fysisk aktivitet.  

Siste mål vi har valgt og legge vekt på er å oppleve glede og felleskap i hverdagen. Barna 
skal få ta del i felleskapet ut fra hver enkelt sine forutsetninger, samtidig som de skal 
føle seg betydningsfulle og være i positivt samspill med barn og voksne. Vi har laget oss 
turgrupper når vi drar på tur, samt lekegrupper på ettermiddagene der barna får en 
følelse av å ha tilhørighet i en gruppe. På disse gruppene er de sammen med barn de kan 
bygge vennskap sammen med. Når det gjelder glede i hverdagen for både barn og 
voksne, skal vi arbeide oss gjennom Alf Prøysens univers av historier, sanger, rim, 
regler, musikk, dramatisering, samtaler, latter og gode øyeblikk både for barn og 
voksne.   

 

 

 



Tradisjoner og opplegg 
 

Såing og høsting, bær og blomster  
Vi har vår egen grønnsakshage som vi tar godt vare på og vi ser hva naturens 
spisskammers har å by på 
Brannvern 
Brannvernopplegg med Bjørnis på høsten med brannøvelser Og vi samarbeider med lokalt 
brannvesen 
Trafikkopplæring 
Vi går på turer og lærer oss å ferdes i trafikken. Vi har eget trafikkopplærings opplegg 
med hånddukken Tarkus i hovedrollen. Trafikkopplæringen er både for store og små, og 
vi har samlinger om dette  gjennom hele året 
Samer 
I januar har vi eget opplegg som går på å formidle litt av den samiske kulturen. Vi 
avslutter sameopplegget med å markere samefolketsdag  
Barnehagekoret 
Vi har eget barnehagekor her ved Steinvegen barnehage. Her er alle solister og vi 
deltar med den stemmen vi har. Både barn og voksne.  
Høytider 
Vi har eget opplegg for jul, påske og 17.mai Hvis vi har barn av andre nasjonaliteter eller 
religioner i barnehagen vil vi prøve å markere deres høytider også. 
Barnehagedagen 
Hver år har Norge noe som heter den nasjonale barnehagedagen denne markerer også vi 
her hos oss 
Bursdager 
Vi heiser flagg og henger opp plakat på døra. Bursdagsbarnet har regien på dagen, 
han/hun bestemmer innhold i samling. Barnet får ha med seg noe hjemmefra til 
bursdagssamlinga. Bursdagsbarnet får krone og kongekappe på under samling, vi tenner 
lys. Vi lager bursdagsplakat 

Planleggingsdager  
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