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1.0 HVORFOR VIRKSOMHETSPLAN? 

Virksomhetsplanen skal beskrive hva vi vil oppnå og hva virksomheten skal ha av innhold. 

Den har fire viktige funksjoner for oss:  

• Den skal være et grunnlag for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

• Den skal være et utgangspunkt for samarbeidet mellom barnehage og hjem. 

• Den skal bidra til å planlegge og vurdere arbeidet i barnehagen. 

• Den skal gi faglig informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, til interesserte 

utenfor barnehagen. 

Denne planen skal gjelde i fem år. Endringer fra år til år vil presenteres i vår årsplan. Det 

betyr at årsplanen vil inneholde informasjon, som er tilpasset barnegruppa, som for eksempel 

årshjul med konkret innhold i hverdagen. 

 

2.0  VERDIER 

All virksomhet i barnehagen bygger på felles verdier, som ansatte og foreldre har kommet 

fram til i fellesskap.  

De danner grunnlaget for vår hverdag, hvordan vi er med hverandre, hvilke forventninger vi 

har til hverandre og omgivelsene rundt oss. Verdiene ligger i bunnen av alt vi gjør! 

I Akrobaten barnehage skal vi: 

• Ha respekt for hverandre og omgivelsene 

• Ha omtanke for andre 

• Gi trygghet 

• Vise empati 

• Vise vennlighet 

• Være takknemlighet 

• Være ærlig 

• Ha åpenhet – gjensidig – toveis 

• Vise folkeskikk 

• Gi og ta 

• Vise raushet 

• Bidra til humor i hverdagen 

• Sikre medvirkning – barn – ansatte - foreldre 

• Ta hverandre i å gjøre gode handlinger 
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3.0 AKROBATEN BARNEHAGE – EN LÆRENDE BARNEHAGE 

Vårt hovedmål for perioden 2017-2022 er: 

• Akrobaten barnehage skal være en lærende barnehage.  

Dette skal vi jobbe målbevisst med, ved å delta i kompetansehevingsprosjektet «BAKOM» 

(barnehagebasert kompetanseutvikling). Dette prosjektet vil danne grunnlaget for vår jobbing 

med kompetanseheving i perioden 2017 - 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 En lærende organisasjon 

 

For å forstå hva en lærende barnehage er, så støtter vi oss til den nye rammeplanen for 

barnehager (2017), sier om «en lærende organisasjon»: 

• 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 for barnehager. 

• 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. 

• Styrer leder arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av 

barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

• Den pedagogiske lederen bidrar til refleksjon rundt faglige og etiske problemstillinger 

om barnehagens innhold og arbeidsmåter. 
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3.2 Hva kjennetegner en lærende barnehage? 

• Akrobaten barnehage skal være en velfungerende organisasjon: 

 

o Barnehagen er utviklingsorientert –er nysgjerrig på mangt! 

o De ansatte har god innflytelse på egen jobb og barnehagens utvikling 

o Barn/foreldre tas med i planleggingen – gode på medvirkning 

o Godt organisert  

o oppgave og ansvarfordeling er klarlagt 

o Fellesskapsfølelse blant de ansatte 

o Det er ikke en kultur i barnehagen hvor folk gjør som de vil 

 

 

• Akrobaten barnehage skal ha et høyt ambisjonsnivå og læringstrykk i kollegiet: 

 

o Høye forventninger i kollegiet til å gjennomføre arbeidsoppgavene på en best 

mulig måte  

o Fokus på å nå målene i barnehagen 

o Høye forventninger  hos de ansatte til at man planlegger og vurderer arbeidet 

sammen 

o Høye forventninger hos de ansatte om kontinuerlig fornyelse og refleksjon 

o Gode på kunnskapsdeling  

Gotvassli og Moe (2016) 
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3.4 Hva er BAKOM? 

Barnehagebasert kompetanseutvikling: Akrobaten barnehage – en lærende barnehage! 

Vi er deltakere i et kompetansehevingsprosjekt, som skal lede oss mot vårt mål om å 

være en lærende barnehage. 

 

BAKOM-prosjektet er forankret i Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen og 

strekker seg ut 2018. Faglig samarbeidspartner i prosjektet er DMMH. Barnehagene, som 

deltar får tilbud om veiledning på ledelse av barnehagebasert kompetanseutvikling i egen 

barnehage, nettverkssamlinger og tilskudd til frikjøp for å kunne drive utviklingsprosesser i 

personalet 

De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 

barnehagen. Personalets kompetanse er avgjørende for å nå målet, om at barnehagen skal 

bidra til tidlig innsats og sosial utjevning, Meld.St.24 (2012-2013). 

Det er viktig å jobbe strukturert og målbevisst, dersom kompetanseutvikling skal ha en 

tiltenkt effekt på personalets kompetanse og kvaliteten på tilbudet, Gotvassli (2013). 

Akrobaten barnehages måte å jobbe strukturert og målbevisst på, er gjennom 

utviklingsprosjektet BAKOM. 
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Denne modellen er utgangspunktet for vårt arbeid. Vi gjennomførte Ståstedsanalysen i 

desember 2016 og en foreldreundersøkelse i november 2016.  

Disse to kartleggingene viser oss vår Nå-situasjon. Vi har gått igjennom resultatene og 

erkjent behov for endring. Vi ser nå fram mot en ønsket situasjon som er vårt 

«glansbilde». Fram mot 2017 er vårt glansbilde: «Akrobaten barnehage – en lærende 

barnehage». 

 

3.5 Pedagogisk dokumentasjon – en arbeidsmetode for refleksjon 

Gjennom å arbeide med utviklingsprosjekt kommer vi til å gjøre vårt pedagogiske arbeid 

synlig å åpen for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt.  

Vi har valgt oss ut praksisfortellinger, som arbeidsmetode og dette vil være med på å 

konkretisere prosjektets innhold. Spørsmål og hypoteser knyttet til praksisfortellingene åpner 

for en undersøkende og reflekterende praksis. 

Gjennom bruken av praksisfortellinger vil vi sammen tolke observasjoner, forstå det som 

skjer på ulike måter og igjen forstå mangfoldet av strategier som finnes. 

 

(Gotvassli og Moe, 2016) 
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Når personalet gjør dokumentasjonene om til pedagogisk dokumentasjon, stopper ikke 

prosessen ved skrevet praksisfortelling. Dokumentasjonene blir gjenstand for kritiske samtaler 

og blir redskap å arbeide med over tid.  

Vi støtter oss til «Strindheimmodellen» når vi arbeider med praksisfortellinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Dobbelkretslæring 

I tillegg støtter vi oss til modellen om dobbelkretslæring i vårt arbeid med praksisfortellinger.  

 

 

 

 

 

 

STRINDHEIMMODELLEN: 

Alle leser en artikkel, som omhandler prosjektets tema (styrer legger artikkelen 

ved sakslisten) 

1. Fra forrige gang – etterrefleksjon 

2. Praksisfortelling blir lest opp 

3. Stille refleksjon 

4. Runde – alle skal dele hva de la spesielt merke til ved praksisfortellingen 

5. Fokuspersonens oppsummering/kommentarer 

6. Alle stiller utfordrende spørsmål til fokuspersonen 

7. Fokuspersonens kommentarer/svar 

8. Åpen runde 

9. Fokuspersonens oppsummering/læring 

10. Avrunding – vi vender blikket mot vår visjon «Akrobaten barnehage – en 

lærende barnehage» Hva har vi lært? 
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Enkelkretslæring – vi korrigerer underveis og utfører ny handling. Vi gjør ikke noen med 

den bakenforliggende årsaken til barnets adferd, men foretar «Ren feilretting». Vi faller i fella 

og blir stadig «dummere». Eks.: Barnegruppa fungerer ikke under måltidet – vi justerer med å 

ta barnet bort i fra bordet. 

Dobbelkretslæring – Her tar vi tak i det som ligger bak f.eks. problematferden.  Voksnes 

handlinger, tankesett, hvordan legger vi til rette, verdier og holdninger. Vi ser på det 

pedagogiske innholdet, som ligger bak atferden. Ved å jobbe med praksisfortellinger ut i fra 

vårt utviklingsprosjekt, vil vi utføre dobbelkretslæring  

Detourlæring – prosess der organisasjonen lærer å utføre enkelt- og dobbeltkretslæring. En 

utøver kritisk refleksjon over egen måte å løse utfordringer på og evner å sette i gang begge 

disse formene for læring. Bevisstgjøring! 

 

 

3.7  Refleksjonsmøter 

En kveld hver måned (2 t) gjennomfører vi refleksjonsmøter. Dette er en arena for felles 

utvikling gjennnom bruk av praksisfortellinger. Alle skal ha med en praksisfortelling hver til 

refleksjonsmøtet, som omhandler vårt fokusområde i utviklingsprosjektet. 

 Møtene bærer preg av struktur og forutsigbarhet. Vi skal unngå å bruke tiden på 

informasjonssaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra refleksjonsmøte Akrobaten barnehage, 2015 
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4.0 PROGRESJONSPLAN – for de ulike fagområdene i Rammeplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Til selve planen 

Planen tar ikke utgangspunkt i alder, men i tre «trappetrinn» vi mener bygger naturlig på 

hverandre og som alle barn går om, enn med ulik fart og spenst. Innenfor hvert av trinnene 

kan det befinne seg barn i ulik alder, avhengig av det enkelte barns utvikling. Et barn kan også 

befinne seg på ulike trinn på ulike fagområder. Vår oppgave som pedagoger er å finne barnets 

ståsted og bygge videre på dette, med de tiltak som nevnes i planen. På denne måten får hvert 

barn «akkurat passe» utfordringer og en god progresjon.   

Når vi beveger oss fra et trinn til et annet, betyr ikke det at vi legger bort alt vi gjorde i trinnet 

før. Vi kan bevege oss mellom trinnene, da vi vet at gjentagelse tilført nye elementer, har god 

læringseffekt. 

Målsetningene i planen knyttes til de voksnes arbeid og tilrettelegging/tiltak, for de barna som 

faktisk befinner seg på dette trinnet. Og sist, men ikke minst – ET GODT 

FORELDRESAMARBEID. 

Viktige punkter å ha med seg i arbeidet med progresjonsplanen 

• Barn har en iboende kraft til å ville søke mening i tilværelsen, til utvikling og oppdagelse. 

• Alle barn og voksne skal møtes som unike individer. 

• Alle barn er unike og kommer til barnehagen med sin personlighet og med sine egne erfaringer. 

Dette blir vårt utgangspunkt for arbeidet med det enkelte barns utvikling. 

• Vi tar utgangspunkt i det barnet kan! 

• Opplevelsen av mestring er nært knyttet til utviklingen av et godt selvbilde, derfor må alle barn 

få utfordringer tilpasset sitt utgangspunkt. Vi skal gripe barna i mestringsøyeblikk. 

• Barn utvikler seg ulikt og med forskjellig tempo. Ikke alle følger det samme mønsteret. 

• Barna danner seg selv i samspill med andre 

• Voksne er viktige rollefigurer for barna 

• For barna i barnehagen finnes ikke spesifikke fagområder – det finnes bare liv. 

• Vi voksne i barnehagen skal ha et bevisst forhold til arbeidet med fagområdene og sørge for at 

disse er tilstede i hverdagen. Disse må synliggjøres i planer, dokumentasjon og evalueringer. 

• Fagområdene opptrer sjelden isolert. 

• Arbeidet med de ulike fagområdene kan ikke alltid planlegges på forhånd. Det kan oppstå ut fra 

situasjonen her og nå og barnas medvirkning. Dette kan dokumenteres i etterkant. 
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For å finne barnas ståsted brukes ulike observasjonsmetoder, i tillegg til den kunnskap man 

får i det daglige samspillet med barna. Eksempler på observasjonsmetoder vi bruker er: 

• Kartleggingsverktøyet ”Alle med”. Dette brukes minimum to ganger i året på alle barn. 

• Praksisfortellinger: Dette er skriftlig gjengivelse av en situasjon, som kan illustrere 

mestring eller utfordringer for enkeltbarna. Disse danner grunnlag for refleksjon hos 

personalgruppen og videre tiltak. 

• Kari Pape – kartlegging av enkeltbarnets kontakt med de ansatte i barnehagen: Gjennom 

denne metoden får vi kartlagt hvem barna er mye/lite sammen med og ut fra dette kan 

man vurdere å jobbe videre med relasjonsbygging mlm voksne og barn. 

• Observasjon av hvor mye kontakt barna får av personalet – dette resulterer i at alle barn 

har en «Alfred»/ en voksen som har en spesiell kontakt med hvert enkelt barn.  

• Barnesamtaler og kartlegging gjennom barnas vurderingsverktøy. 

• Refleksjonsmøter - hver måned møtes personalet og diskuterer barnas utvikling. Dette 

fører til dobbelkretslæring; vi ser på det pedagogiske innholdet som ligger bak barnets 

adferd og endrer dette til stor fordel for barnet. 

 

4.2 Progresjonsplanen inndelt etter fagområdene 

 

 
 

Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
• Vi er tilstede der barn er, på gulvet.  Tolke, lytte 

og se barns signaler.  

• Vi ser, tolker og responderer på barns 

kroppsspråk. ”Se med det gode blikk.” 

• Vi kjenner betydningen av de ulike signalene 

barna gir.  Vi bekrefter, benevner og gjentar ord 

riktig. 

• Vi har fokus på ulike situasjoner, barn kjenner seg 

igjen, vi setter ord på disse situasjonene. 

• Vi skaper et språkstimulerenede miljø i alle 

hverdagssituasjoner, som påkleding, måltid, 

bleieskift mm. 

• Vi er bevisst det fysiske miljøet og legger til rette 

for ”tumleleken” 

• Vi er delaktige i den begynnende rolleleken. 

• Vi introduserer enkle begreper som beskriver 

følelser 

• Vi legger til rette for samtale og undring rundt 

måltidet og om mat 

• Vi skaper tid og rom for bruk av både nonverbalt 

og verbalt språk under måltidet. 

• Bruk av enkle rim, regler og sanger, med 

utgangspunkt i ”det nære” 

• Bruk av hånddukker 

• Bruke korte setninger, få ord. 

• Bruke bilder og første bokstaven i eget navn og 

ordbildet av navnet i garderoben, stellerom og ellers 

i rom der barna er. 

• Alle barn har eget bildehus, med bilder av sin 

familie og hjem. Vi bruker dette aktivt i samtale 

med barna 

• Bildebøker 

• Stor grad av bruk av konkreter i fortellinger. 

• Bruk av sanger, rim, regle, sagn og eventyr som 

omhandler mat og råvarer 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 
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Trinn 2  

• Vi viser interesse for det barna utrykker og 

formidler. 

• Vi knytter det muntlige og skriftlige språket 

sammen. 

• Vi legger til rette for lek med ord og fabulering. 

• Vi legger til rette for lek med lyder og bokstaver 

muntlig og skriftlig. 

• Vi synliggjør skriftspråket i det fysiske miljøet 

• Vi bruker tid på muntlig formidling av historier 

og fortelling. 

• Vi er bevisste på at barna har tilgjengelig 

språkstimulerende materiell 

• Vi legger til rette for og deltar i rollelek med 

fokus på at barna lærer seg lekekoder. 

• Vi er gode samtalepartnere i hverdagssituasjoner. 

Bruke disse mulighetene til aktiv 

språkstimulering. Vi samtaler om det vi gjør, 

været, hva har vi gjort, hvem vi har lekt med.  

Fokus på begreper som beskriver tid, sted og rom. 

• Vi bruker språket aktivt til å snakke om/kjenne 

igjen følelser og begreper knyttet til dette. 

 

• Bruke begynnende tekstskaping  

• Vi setter tekst på tegninger 

• Oppmuntre barna til å skrive navnet selv. 

”Hermeskrive” 

• Oppfordre til tegning og lekeskriving 

• Rim, regler, sanger. Med mye innslag av ”nonsens” 

innhold og lek med språket. 

• Bruke bildebøker med noe tekst. 

• Bruke spill som stimulerer til lek med bokstaver og 

innlæring av begreper, preposisjoner. 

• Bruke muntlige fortellinger med innslag av 

konkreter og dramatisering. 

• Barna dramatiserer, synger og forteller. 

• Bruk av ordbilder på egne navn og enkelte 

konkreter. 

• Bruke humor i hverdagen, tullefortellinger og 

tullesanger 

• Bruker biblioteket aktivt 

Trinn 3  

• Vi er oppmerksomme på hvordan språket brukes 

til å konstruere lek, og deltar aktivt for å stimulere 

dette dersom det er nødvendig.  

• Være støttende og undrende sammen med barna i 

forhold til lek med bokstaver og lesing. 

• Vi gir skolestarterne ekstra utfordringer mht. 

språkforståelse.  

• Vi legger til rette for mye samtale med et utvidet 

fokus på det mellommenneskelige. 

 

 

• Gi rom for rolleleken 

• Barna oppfordres til å skrive navnet sitt og gå på 

jakt etter bokstavlyder. 

• Lekeskriving, avskriving 

• Høytlesning, fortellinger, gjenfortellinger, 

dramatisering 

• Tekstskaping, fridikting 

• Vitsing, gåter, riming 

• Videreutvikling av språkhumor 

• Lekelesing/medlesning 

• Trampoline – aktivitetsbok for skolestarterne 

 

 

 

 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
• Vi støtter opp om barnets begynnende 

matematiske utvikling med utgangspunkt i 

barnets interesser og uttrykksformer. 

 

• Vi tar utgangspunkt i barnet og dets opplevelse av 

seg selv i gruppa, i barnehagen og i den verden de 

til nå har fått erfare. 

 

• Vi er bevisst egen begrepsbruk og introduserer 

barna for stor-liten og enkle mengdeuttrykk 

• Lek med tall, introdusere 1-10. 

 

• Telle fingre, tær, barn i gruppa,  

 

• Knytte tellingen og begrepsbruken til kjente 

konkreter. 

 

• Telleleker 

 

• Lek med former, leke med puttekasser, puzzlespill 

 

Antall, rom og form 
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Trinn 2  

• Vi undrer oss og resonerer sammen med barna om 

likheter, ulikheter, størrelser, antall og former. 

 

• Vi støtter opp under barnas nysgjerrighet og 

utforskerglede. 

 

• Vi er bevisste barnas begynnende forståelse av 

sammenhengen mellom mengde, tall og 

tallsymbol. 

 

• Vi introduserer flere begreper knyttet til måling 

og mengde. 

 

• Vi er bevisste på å ha utfordrende lekematriell 

tilgjengelig. 

 

• Vi bruker naturen aktivt til å undre oss sammen 

med barna i forhold til sammenhenger og 

ulikheter 

 

• Vi legger til rette for at maten og måltidet skal 

stimulere barna til å fundere rundt vekt, volum og 

tid. 

• Lek med former, tegner dem, benevner dem og 

bruker dem i hverdagslivet. 

 

• Måling, veiing, eksperimentering.  

 

• Konstruksjonslek (Lego, jovo, naturmatriale, 

snekring, sandlek, vannlek mm.) 

 

• Spill med fokus på læring av tall og matematiske 

begreper. 

 

Trinn 3  

• Vi legger til rette for mer avansert 

eksperimentering med former, systemer, mønster, 

mengde. 

 

• Vi legger til rette for aktiviteter som styrker og 

videreutvikler barnas forståelse av 

sammenhengen mellom tall og mengde. 

 

• Introdusere det «å legge til» og «ta bort». 

 

• Videreføring av tiltakene nevnt overfor  

 

 

 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
• Vi legger til rette for å gi barna et godt grunnlag 

for grunnleggende motoriske ferdigheter. 

 

• Vi tilpasser det fysiske miljøet slik at det blir god 

plass til ”tumlelek” 

 

• Vi organiserer hverdagen slik at det blir en god 

veksling mellom aktivitet og ro. 

 

• Vi har fokus på sunt kosthold og serverer sunn 

mat med mangfoldige smaksopplevelser i en 

hyggelig atmosfære. 

 

• Fokus på SMAK, måltidet som en læringsarena 

• Et fysisk miljø med god plass til utfoldelse, 

boltreplass 

• Hopping fra små høyder, hermelek, titt-lek. 

 

• Utelek, bevegelse i ulent terreng, allsidige 

motoriske utfordringer. 

 

• Sove ute 

 

• Gode rutiner på stellerom med begynnende læring 

hvor barna ut fra hva de kan klare, deltar i stellet. 

 

• Meg-selv tema 

 

 

Kropp, bevegelse og helse 
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• Gode rammer ved måltid. Starte måltidet med 

bordvers. De voksne sitter ned og har samtalen 

med barna i fokus. 

Trinn 2  

• Vi tilrettelegger for å styrke og utvikle motoriske 

ferdigheter slik at barna får en positiv 

selvoppfatning gjennom egen mestring 

 

• Vi bruker barnehagens aktivitetsromrom og 

uteområde 

 

• Vi gjennomfører en turdag i uken 

 

• Vi har fokus på å gi alle samme utfordringer 

uavhengig av kjønn. 

 

• Vi verdsetter forskjelligheter 

 

• Vi har fokus på et hyggelig måltid med fokus på 

sundt kosthold og mangfoldige smaksopplevelser. 

 

• Vi har fokus på hygiene og renslighet. 

 

• Vi legger til rette for selvstendighetstrening mht. 

Dobesøk, håndvask og av og påkledning. 

 

• Stimulere til nysgjerrighet og interesse for hva vi 

spiser og hvor maten kommer fra. 

• Vi bruker Hallen 

 

• Turer til Nøtteskogen og i nærmiljøet. 

 

• Legge til rette for motorisk utfordrende aktiviteter 

på uteområdet. 

 

• Finmotorisk trening: Tegning, klipping, hjelpe til på 

kjøkken med kutting, baking osv. 

 

• MiniRøris - bevegelsesprogram 

• Friluftsuke på høsten og på våren. 

 

• Stimulere til rollelek ute 

 

• Håndvask, toalettrening 

• Snakke om virus/bakterier. Håndvaskeprosjekt på 

høsten. 

 

• Måltid med gode rammer. Vi starter med bordvers, 

spiser sammen, voksne som sitter og spiser sammen 

med barna, sender maten til hverandre, prate 

sammen. Den gode samtalen i fokus. 

 

• Vi har fokus på tørre å smake på maten. Sette ord 

på de ulike smakene. 

 

• Jobber med temaet «Barn og kropp» hver høst. 

Bevissthet rundt egen kropp og egne grenser. 

 

•  

Trinn 3  

• Vi tilrettelegger for å styrke og videreutvikle 

motoriske ferdigheter slik at barna får en positiv 

selvoppfatning gjennom egen mestring 

 

• Vi forventer at barna kler på og av seg selv og 

legger til rette for dette mht. garderobeutstyr og 

tidsbruk. 

 

• Lengre turer bort fra barnehagen 

• Barna får bruke verktøy, sag/øks/kniv i større grad 

enn tidligere 

• Spesiell fokus på finmotoriske øvelser, klipping, 

blyantgrep 

• Balansering 

• Klatring 

• Ballek - kaste og ta i mot ball/fotball 

• Tur til klatreparken Høyt og lavt for førskolebarna 

 

 

 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
• Vi stimulerer til å bruke sansene og tar 

utgangspunkt i barns nysgjerrighet 

 

• Oppleve, erfare og få kjennskap til   naturkreftene 

ved å være ute i all slags vær. 

 

Natur, miljø og teknikk 
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• Vi opplever verden sammen med barna • Sortere matsøppel, kaste papir 

 

• Legge til rette for erfaringslæring - Barna lærer om 

planter og dyr gjennom å se, ta på og lukte. 

 

• Fokus på teknikk i umiddelbar nærhet. – lysbryter, 

vannkran mm. 

• Vise bilder i album og på PC/nettbrett sammen med 

barna 

Trinn 2  

• Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i bhg’s 

hverdagsliv 

 

• Vi stimulerer til undring over naturens syklus 

 

• Vi har fokus på miljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utedag, turdager, Friluftsuker 

 

• Naturopplevelser i alle årstider 

 

• Sortere søppel, plukke søppel 

• Vi snakker om hvorfor? Undring om det som skjer i 

naturen. Dramatisering 

 

• Erfaringslæring - utforske dyr og planter vi finner 

på vår vei. 

 

• Temperaturmåling 

 

• Vi har plansjer, oppslagsverk, utstyr til forskning 

tilgjengelig –  

• Planting 

 

• Vi lar barna være delaktige i daglige gjøremål 

 

Trinn 3  

• Vi gir erfaringer med og kunnskaper om dyr og 

vekster og deres gjensidige avhengighet og 

betydning for matproduksjon 

 

• Vi stimulerer til undring og spørsmål i forhold til 

teknikk og fysikk. (Årsak – virkning) 

 

• Samtaler om hvor ulik mat kommer fra og hvordan 

blir ting til? 

 

• Barna lærer mer om gjenbruk og resirkulering 

 

• Turer i nærmiljøet 

 

• Legge til rette for forskning/eksperimentering  

 

 

 

 

 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
• Vi introduserer ulike formingsteknikker, med 

fokus på den taktile sansen 

 

• Fokus på prosessen og skaperglede, ikke på 

produktet 

 

• Bruke sang, dans, musikk, rytme som 

ingredienser i hverdagen 

 

• Fingermaling, leire, ull 

 

• Spontansang 

 

• Sang 

 

• Rytmeinstrumenter 

 

• Trampe, klappe 

Kunst, kultur og kreativitet 
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• Voksne verdsetter barnekulturens egenverdi  

 

 

 

 

• Teateropplevelser   

 

• Hermelek, ta vare på barnas initiativ 

Trinn 2  

• Vi legger til rette for at barna får prøve ut ulike 

formingsteknikker. Vi møter barna der de er og 

prøver å utnytte deres interessefelt/fokus. Møte 

deres skaperglede. 

 

• Vi presenterer ulike kulturuttrykk for barna. 

 

• Vi ivaretar barnekulturen og lar den blomstre.  

 

 

• Vi tilrettelegger for at barna opplever gleden ved 

sang, musikk og bevegelse.  

 

 

 

 

 

 

 

• Barna får male, tegne/farge, klippe og lime, 

modellere, mm. 

 

• Stimulere til rollelek ved å dramatisere og la barna 

få teateropplevelser. 

 

• Besøke biblioteket, kirken, museer, konserter. 

• Invitere kulturskolen til barnehagen 

 

• Bygge hytte, bruke alle krinker og kroker til lek  

 

• Voksne som tør slippe seg løs og som er 

igangsettere. 

• Voksne som gir barna rom og gehør. 

 

• Bruker sang i samling og spontant i 

hverdagsaktivitetene.  

 

• Møte barna på deres musikkønsker. 

Trinn 3  

 

• Vi gir barna trygge rammer slik at de tør uttrykke 

seg kreativt alene eller i liten gruppe. 

 

 

• Vi introduserer ulike kulturuttrykk for barna. 

 

 

• Vi utvider barnas horisont ved å dra på lengre 

turer. 

 

• Vi legger til rette for at barna skal bruke 

skaperglede i dekking og pynting av bord til 

måltidet. 

 

• Fokusere på årstid og tradisjoner når en lager mat. 

 

 
• Voksne og barn forteller vitser og gåter.  

• Lage fortellinger, vitser og gåter sammen med 

barna. 

 

• Bruk av mer avanserte kreative teknikker. Slik som 

brodering, veving, snekring, fingerhekling,”spå” 

osv. 

• Tilrettelegge for mer langsiktige kreative 

prosjekter. 

• Delta på aktuelle teater/forestillinger, «den 

kulturelle skolesekk» 

• Oppfordre barna til å vise sitt ”produkt” for andre, 

det være seg sang, dans, drama, kunstverk mm. 

• Sanitetsforeningen – lage tradisjonsrik dag 

 

• Delaktige i å lage julebord for alle barn og ansatte 

 

 

 

 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
• Vi lar barna få erfare at de har medbestemmelse 

på sin hverdag i barnehagen. 

 

• Vi er trygge medfarere når barna utvider sin 

horisont fra sin familie til barnehagen, som et 

miniatyrsamfunn. Barna møter andre barn og 

• Personalet er tilstedeværende og iakttar barnas 

kroppsspråk og handler etter dette. 

 

• Tema barn og familie ”hvem er jeg og hvem er de 

andre?” Tema kroppen min. 

 

Nærmiljø og samfunn 
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voksne og lærer seg ”spillereglene” i barnehagen 

og de skal få erfare at de betyr noe for felleskapet. 

 

• Vi lar barna etterhvert bli kjent med nærmiljøet 

rett utenfor porten 

 

• Vi bidrar til at barna erfarer at måltider samler og 

skaper fellesskap. 

• Øve på turtaking 

 

 

• Turer i nærmiljøet 

Trinn 2  

• Introdusere barna for nærmiljøet. 

• Likestilling mellom gutter og jenter i arbeidet 

med mat og måltider og ellers i en 

barnehagehverdag. 

 

• La barna erfare at de har medbestemmelse på sin 

hverdag i barnehagen. 

 

• Vi lar barna bli kjent med lokal og samisk 

matkultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Besøk av f.eks. politi, brannvesen. Dra på besøk til 

bibliotek, matbutikker, skolens område, turområder 

 

• Presentere dem for flere valg. La dem også få erfare  

konsekvenser av de valgene de har gjort 

 

• La dem erfare at de valg den ene gjør får 

konsekvenser for de andre. Erfare at et flertall kan 

overprøve den enkeltes ønsker 

 

• Bruke samtalen mer aktivt i medbestemmelsen 

 

• Praktisere turtaking 

 

• Feirer samenes dag 

Trinn 3  

• Legge til rette for besøk på 

bedrifter/arbeidsplasser som har tilknytning til 

barna i barnehagen 

 

• Presentere nasjonale og lokale styringsordninger 

og hva et demokrati er. 

 

 

 

 

• Introdusere konge, statsminister, ordfører og deres 

funksjon. 

 

• Besøke Rådhuset. 

 

 

 

 

 

 
Mål for personalet Tiltak 

Trinn 1  
• Vi har kunnskaper og kompetanse om de ulike 

barnas religiøse livssyn og kulturelle bakgrunn. 

 

• Vi er gode rollemodeller. 

 

• Vi hjelper barna å identifisere egne og andres 

følelser – Steg for steg 

• Sikre god dialog med foreldre. Overføre kunnskap 

fra foreldre/foresatte til bhg 

 

• Markere kristne høytider (jul og påske) med 

konkreter 

 

Etikk, religion og filosofi 
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• Vi viser alternative handlingsmønstere   

 

• Vi har respekt for barnets identitet og 

personlighet.  

 

• Markere andre merkedager i samarbeid med 

foreldre/foresatte til de barn som er i bhg til enhver 

tid 

• Vi er på gulvet sammen med barna  

• Barn blir kjent med egne følelsesmønster og viser 

det i hverdagen 

Trinn 2  

• Vi skaper tid og rom for samtale, skape et fysisk 

miljø som innbyr til samtale.  

 

• Vi hjelper barnet med å identifisere egne og 

andres følelser og handle etter dette. 

 

• Vi er støttespillere og aktive medhjelpere i 

konfliktløsning 

 

• Vi er tydelige voksne i forhold til samfunnets 

normer og regler, hva som er rett og galt. 

 

• Vi viser nulltoleranse for mobbing/utestengning 

 

• Fokus på barnesamtalen, undre seg over livet – 

fødsel, liv, død, normer og verdier. 

 

• Tema i samlinger, bruk av voksne i rollespill 

 

• Erfare at egne valg og handlinger kan påvirke 

situasjoner. 

• Barnehagen har en gjennomarbeidet og bevisst 

verdiplattform som ligger til grunn for alt vi gjør. 

 

• Markere kristne høytider/andre kulturers 

merkedager. Bruke drama – filosofere mer over 

mysteriene. 

Trinn 3  

• Vi er bevisste rollemodeller når det gjelder 

toleranse og respekt 

 

• Vi fyller begrepene toleranse og respekt med et 

verbalt innhold og knytter dette til hendelser i 

hverdagen slik at barna får en større forståelse for 

hva dette betyr i praksis 

 

• Vi stimulerer til refleksjon rundt vennskap 

 

• Vi gir barna kunnskap om at det finnes ulike 

matkulturer 

 

• Vi bruker måltidet som en arena for opplevelse, 

undring, ettertanke og gode samtaler 

 

 

 

 

• Barnehagen har en gjennomtenkt verdiplattform 

som ligger til grunn for alt vi gjør. 

 

• Barn og voksne sammen reflektere over egne 

handlinger, og handlingsalternativer. Gi barna 

språklige verktøy. 

 

• Barna må stå til ansvar for egne handlinger.  

 

• Bruke samtalen til refleksjon rundt egne erfaringer 

og sette seg inn i andres ståsted. 

 

• Markere kristne høytider/andre kulturers 

merkedager. Reflektere over de store spørsmål ut 

fra barnas initiativ. Reflektere over ulikheter 
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5.0  TRADISJONER 

Akrobaten barnehage har flere tradisjoner gjennom et barnehageår. Her finner dere en 

oversikt, som er inndelt i året: 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSTID INNHOLD 

 
 

Høst 

 

 

• Bygdas dag 

• Friluftsuke 

• Hentemiddag 

• Bli me dansen – vi treffer barn fra 

nabobarnehager og danser sammen 

for vennskapet 

 

Vinter 

 

 

• Julefrokost 

• Henter vårt eget juletre 

• Julebord for barn og ansatte 

• Storbarnsgruppa går i Luciatog 

• Besteforeldrekaffe 

 

 

Vår 

 

 

 

• Påskefrokost 

• Tur til «Høyt og lavt» for 

skolestarterne 

• Friluftsuke 

• Barnehagedagen markeres 

 

Sommer 

 

• Sykkeltur for skolestarterne 

• Sommeravslutning 
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Brukerundersøkelse

Foreldrenes meninger om 
barnehagens innhold.

• Legger grunnlaget for videre 
jobbing gjennom 
barnehageåret.

Ståstedsanalyse-

Ansattes meninger om det arbeidet de 
gjør, hvor står de i sin yrkespraksis? 
Med utgangspunkt i Rammeplanen.

• Sammen med 
brukerundersøkelsen, så 
danner dette grunnlaget for 
videre jobbing gjennom 
barnehageåret.

Evaluering av barnehageåret 
med utgangspunkt i årsplan og 
virksomhetsplan

• Legger grunnlaget for arbeidet 
for kommende barneahgeår. Vi 
tar med oss erfaringene.

6.0 GRØNT FLAGG 

Vi er blitt sertifisert som GRØNT FLAGG barnehage. Det 

innebærer at vi er med på å sikre en bærekraftig utvikling gjennom 

miljøopplæring.  

Hvert år utarbeider vi en ny miljøhandlingsplan, hvor personalet, 

barna og foreldrene er involvert. Miljøhandlingsplanen inneholder mål og arbeidsoppgaver 

gjennom barnehageåret. Vi har alltid fokus på kosthold og bevegelsesglede, som er våre 

satsningsområder. 

 

7.0         ETTERORD 

Denne virksomhetsplanen må sees i sammenheng med årsplanene for hvert år og 

månedsplanene. Alene vil den ikke kunne sin noe om alt det konkrete arbeidet i hverdagen. 

Årsplanen vil i tillegg være skreddersydd for den konkrete barnegruppa hvert år. I tillegg vil 

det blir utarbeidet månedsplaner, som vil gi det korrekte bildet på hvordan arbeidet settes ut i 

live. Innholdet i virksomhetsplanen danner plattformen for det arbeidet vi gjør i hverdagen. 

8.1 Barnehagelovens bestemmelser om innhold §2 

Virksomheten blir vurdert gjennom hele barnehageåret og ALLE deltar i vurderingsarbeidet. 

Resultatene blir brukt til planlegging av det videre arbeidet (dobbelkretslæring): 

• Brukerundersøkelse (november, hvert år)- FORELDRENE 

• Ståstedsanalyse (november, hvert år) – ALLE ANSATTE 

• Månedsbrev – evaluering av arbeidet som er gjort – PEDAGOISK LEDER MED 

SINE ANSATTE 

• Evaluering av hele barnehageåret med utgangspunkt i virksomhetsplanen (mai 

måned)- ALLE ANSATTE, ledet av styrer 

Gjennom å jobbe målbevisst og evaluere underveis, så jobber vi mot å være en «lærende 

barnehage»! 

 

 


