
 

 

 

 

 

Steinvegen barnehage jobber for å gi hvert enkelt 

 barn 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. 

Alle er vi unike, både barn, foreldre/foresatte 

og personalet i barnehagen, vi skal alle bli møtt med  

respekt og forståelse. Vi skal sammen skape en  

hverdag hvor glede og mestring står sentralt, men 

 også få utfordringer som må overvinnes for å skape utvikling for hver enkelt av oss. 

Steinvegen barnehage er et sted hvor vi sammen skal få øve oss på å bli en del av et 

fellesskap. (Barnehagens årsplan må ses i sammenheng med barnehagens Hovedplan.) 

 

I Steinvegen barnehage 2021 -2022 vil dere møte følgende voksne: 

Ingunn Lian, Maria Sæther, Marte Caroline Løkken, Irene Tangstad, Heidi Kongsrud, 

Ronja Løkken, Elin Katrine Nervik, Anne Birgitte Nilsen, Line Tangstad, Anne Grethe 

Landsem, Lena Sneeggen og Janne Aanonli 

Helge Aanonli (vaktmester), Tor Hollum (vaktmester) og Junjira Shemonkon (renholder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 STEINVEGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2021 -2022 

Årets barnegruppe ved 

Steinvegen barnehage 2021 -220 

Rød gruppa 

f.2016 

10 barn 

 

Gul gruppa  

f.2017 

6 barn 

 

 

 

Rosa gruppa 

f.2018 

11 barn 

Blå gruppa 

f.2019 

5 barn 

Oransje gruppa 

f.2021 

1 barn 

Grønn gruppa 

f.2020 

4 barn 

Stor steinan 

Små steinan 

Godkjent i samarbeidsutvalget november 2021 



Uteliv, bevegelse og fysisk miljø 

Steinvegen barnehage har en utvidet satsing på uteliv, bevegelse og fysisk miljø i 

perioden 2019 -2022. Dette er områder barnehagen har som en del av vår pedagogiske 

grunnmur og som vi de senere årene har valgt å ha et utviklende fokusarbeid rundt. Vi 

har satt oss som mål at vi gjennom uteliv, bevegelse og fysisk miljø skal vi fremme glede 

og mestring for alle barn og voksne ved Steinvegen barnehage. 

Vi har før dette barnehageåret jobbet mye innad i personal gruppen med å se på hvilke 

føringer våre styrings dokumenter (barnehageloven, rammeplan, barnehagens hovedplan) 

gir oss i forbindelse med disse fokusområdene, og vi har jobbet mye med å få en faglig 

teoretisk og grunnverdi forankring på disse områdene. I år settes fokuset på hvordan vi 

skal få ideene og planene våre til å synes godt i hverdagen, hvordan bruker vi 

fokusområdene uteliv, bevegelse og glede for barna og sammen med barna, og 

foreldrene. Vi skal våren 2022 ha en grunnverdi plan ferdig for disse fokusområdene 

som blir et arbeidsredskap for alle som jobber ved Steinvegen barnehage.  

 

«Skiglede – bilde 

fra utedag i 

Hovsteinan 

skianlegg, vinter 

2021» 

 

I løpet av året vil vi ha ulike tema perioder; disse temaene velges ut fra barnas utvikling 

og interesser her og nå. Gjennom disse temaene skal vi synliggjøre hvordan vi jobber 

konkret for å nå målet: gjennom uteliv, bevegelse og fysisk miljø skal vi fremme glede og 

mestring for alle barn og voksne ved Steinvegen barnehage. 

Barnehagen utarbeider temaplaner for disse periodene som skal være et 

arbeidsredskap for personalet ved barnehagen. I Steinvegen info’n som deles ut hver 

måned til barna/foreldrene vil vi gjennom tekst og bilder vise litt fra hverdagen vår her 

ved barnehagen, i tillegg vil det komme litt info om spesielle aktiviteter og lignende for 

neste måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Brannvernuke høst 2021, vi skaper nytt lekemiljø ved å lage brannstasjon i barnehagen» 

 



Hverdagen vår 

Hver dag er en dag hvor vi kan skape vennskap, gode relasjoner, trygghet, undring, 

spenning, utvikling, glede, mestring og ikke minst magi.    Sammen skal vi som er en del av 

Steinvegen barnehage (barn, foreldre/foresatte og personalet) jobbe for at 

hverdagene våre er trygge og forutsigbare, som ivaretar barnas behov og interesser. Og 

som kan gi litt hverdags magi. 

 

 

 

«små steinan har laget seg 

sauer» 

 

 

 

 

Samarbeid med foreldre/foresatte 

For å få til en god barnehage for barna er det viktig med et godt samarbeid med de som 

kjenner barna best, foreldre/foresatte. Vi ved Steinvegen barnehage ønsker en tett 

dialog med foreldre/foresatte. Vi ønsker å inspirere, informere, inkludere og engasjere 

foreldre/foresatte, og håper at foreldre/foresatte kan ta en aktivt del i Steinvegen 

barnehage. Alle foreldre/foresatte vil få tilbud om minimum to formelle 

foreldresamtaler i løpet av året, men er det ønskelig om flere er det bare og ta kontakt. 

Vi vil gjennomføre foreldremøter, foreldrekaffer, dugnader og evt. andre felles 

arrangement som vi håper på stor oppslutning rundt. 

Foreldreutvalget dette barnehageåret: Tanja Rama-Tessem, Thale Elise Hagen, Anne 

Grethe Stømsli Bjørvik, Maren Ingdal og Iselin Olsen 

 

 

«Sammen skaper vi en god hverdag for barna våre» Bilde er hentet fra muren vår på barnehagen 

 
 



Året vårt 

Vi følger naturens gang gjennom de ulike årstidene, og har ulike tema perioder i løpet av 

året. Barnas interesser og utvikling skaper året vårt. Men det er også en del faste 

tradisjoner vi har i barnehagen som følger årstidene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høst 

Oppstart og tilvenning 

Vi høster fra grønnsakshagen vår, og forbereder hagen til neste år 

Brannvernuke 

Trafikk opplæring – Tarkus -refleks 

Høstfest, med grønnsaksuppe 

Foreldremøte 

 

Vinter 

Juleforberedelser, egen juleplan 

Hallturer og Hovsteinan stor steinan 

Trafikk opplæring – Takus 

Markere samefolkets dag 

Foreldrekaffe og foreldrearrangement 

 

Vår/sommer 

Markere årets barnehagedag 

Påskeforberedelser 

Vi sår blomster og ordner i grønnsakshagen  

Feirer 17.mai 

Avslutningstur og avslutning for førskoleklubben 

Besteforeldrekaffe 

Foreldrekaffe og foreldrearrangement 

 
Planleggingsdager 

 2021 -2022 

Høst: 9.aug., 8.okt og 1.des 

Vår: 2 pl.dager dato ikke satt 

ennå 


