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1 Innledning 

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. 

Årsplanen har flere funksjoner 

• et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en 

bevisst og uttalt retning 

• utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i 

barnehagen 

• et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 

• gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, 

kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte 

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. I Fevåg barnehage har vi også 

utarbeidet en progresjonsplan ut fra Rammeplanens 7 fagområder som er en del av 

årsplanen. Planen skal redigeres i løpet av året.     

2 Barnehagen vår 

2.1 Barnehagens innhold og verdigrunnlag 

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får 

opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  

I barnehagen vår vil vi ta utgangspunkt i bokstavene FEVÅGBARN i utarbeidelse av vårt 

verdisyn. de beskriver områder det er viktig å jobbe med i det pedagogiske arbeidet med 

barn. Dette utgjør verdigrunnlaget vårt i Fevåg barnehage: 

Fellesskap, inkludering og likeverd 

Empati, engasjement og egenverdi 

Vennskap 

Åpenhet 

Glede 

Barns leik og medvirkning 

Anerkjennelse, ansvarliggjøring 

Respekt 
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Nærhet - nysgjerrighet 

  

                  

 

2.2 Barnehagens beliggenhet 

Fevåg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Jonsbakken 7. Vi har gangavstand til 

skog, sjø, Fevåg boligfelt og butikk. Foreldreforeninga har satt opp gapahuk i haugan og på 

uteområdet vårt. Ellers har vi god kontakt med lokalmiljøet vårt og blir invitert til besøk. Vi 

holder til i første og andre etasje i bygget som før var Fevåg eldresenter med flott utsikt ut 

over bygda.      

2.3 Åpningstider 

Åpningstiden er fra kl. 06.45 til kl. 16.30. (Behov utenom disse tidene ta kontakt med 

barnehagen). 

Kjernetiden er fra 09.30-14.30 og det er ønskelig at alle barna er i barnehagen da. Vi har både 

tilrettelagte aktiviteter og turer innenfor dette tidspunktet. 

Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.  

Sommerferie: Stengt 4 uker uke 28-31. 

I forbindelse med skolens høst- og vinterferie, samt jul og påske, vil det komme en      

forespørsel om noen tar fri.  

Vi har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret, da er barnehagen stengt. 
Datoer for disse er 08.08.2022, 30.11.2022, 02.01.2023, 19.05.2023 og 30.06.2023. Datoer vil 
også bli informert på annet vis og ved oppslag, når de nærmer seg. 

2.4 Barna 

Vi har i utgangspunktet plass til 36 barn ved barnehagen i Fevåg. Barnetallet kan variere fra 

år til år ut ifra alder og hvor mange dager det enkelte barnet går. I år har to avdelinger 

Regnbuen 4-5 år og Solstrålan 1-3 år. 
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Solstrålan                                                                 Regnbuen 

2.5 Dagsrytme 

En fast rytme i dagen er med på å skape trygghet for barna. Ingen tidspunkt er absolutte, 

men veiledende. Alle aktiviteter i dagsrytmen gir rom for læring og omsorg, og skal brukes 

bevisst for å fremme barnehagens målsettinger. 

 

Kl.: Hva skjer:  

0645 Barnehagen åpner- frileik 

07.30 – 08.30 Frokost  

09.00 - 10.30 Påkledning og utelek for de minste. Fri- og tilrettelagte aktiviteter 
for de største.  

10.30 - 11.00 Samlinger 

11.00 – 11.40. Håndvask og lunsj 

11.45 - 13.45 Påkledning og utelek for de største. Hvile for de minste, bleieskift, 
inne/uteleik – tilrettelagte aktiviteter 

14.00 – 14.30 Mellommåltid med frukt 

14.30 - 16.30 Bleieskift. Leik ute/inne (væravhengig). Vi ønsker å legge til rette 
for en rolig avslutning på dagen når vi er inne. 

16.30 Barnehagen stenger. Barna skal være hentet innen stengetid. 

 

«Hvis foreldrene ikke har hentet sitt/sine barn innen stengetid, må foreldrene betale et 

beløp per påbegynt time. Det er kommunestyret som bestemmer timesatsen» jfr vedtekter. 

 

 

2.6 Tradisjoner og merkedager 

BURSDAGSFEIRING: alle bursdager markeres med flagg, bilder i gangen, ballonger på 

barnets plass i garderoben, bursdags-krone, raketter, bursdagssamling med sang og leik og 

is. Vi ønsker at bursdagsbarnet skal oppleve gleden ved å være i sentrum, og at bursdagen 

skal være en festdag for alle i barnehagen. 

HØSTTREFF: Vi gjør oss kjent med hverandre. I den forbindelse ønsker vi å invitere familien 

til barna på suppe. 
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FØRJULSTID: Vi starter juleforberedelsene noen uker før jul. Vi tenner adventslys, har 

julekrybbe, synger julesanger, leser i julebøker, forteller om hvorfor vi feirer jul og har 

juleverksted.  

JULEGLØGG: Foreldrene blir invitert inn på gløgg og pepperkaker noen morgener før jul. 

LUCIA: De største går i lucia-tog nede på butikken (når Luciadagen er på en ukedag). Der 

spanderer vi lussekatter på de som har anledning til å komme. Alle er hjertelig velkomne dit. 

JULEFROKOST: Barna og personalet koser seg med julefrokost en morgen før jul.  

KIRKEBESØK: En kveld før jul samles vi i Frengen kirke til en trivelig og stemningsfull samling 

spesielt tilrettelagt for barna. Barnehagebarna synger noen julesanger for de som har tatt turen 

til kirka.  

NISSEFEST: En av de siste dagene før jul har vi nissefest hvor vi alle kler oss ut som 

smånissejenter og smånissegutter. Vi har nissegrøt med mandel i. Kanskje kommer nissen på 

besøk også. 

JULETREFEST: I regi av foreldrene til 5-åringene blir det arrangert juletrefest nede i 

ungdomshuset i Fevåg 5.juledag kl 16.00 hvert år. 

KARNEVAL: I februar/mars måned er det tid for det årlige karnevalet. Da kler vi oss ut, spiser 

pizza, har discodans og slår «katta ut av sekken». 

17. MAI: De av barnehagebarna som ønsker det, kan gå i tog under fanen til barnehagen. 

Toget går fra ungdomshuset, opp til barnehagen og ned til ungdomshuset igjen.  

HUS MED BILDER AV FAMILIEN: Når barna begynner i barnehagen får foreldrene med seg 

et hus utklipt i papp hvor de selv skal lime på bilder av familien til barnet/barna. Huset henger 

vi opp på veggen slik at barna kan fortelle om familien sin eller se på bildene når savnet blir 

for stort.  

SOMMERFEST: Foreldrene til 6-åringene arrangerer sommerfest hvert år. Barnehagebarna 

står for underholdningen. 

PÅSKEFROKOST: Alle foreldre, søsken og besteforeldre blir invitert på frokost i barnehagen.  

OVERNTATTING I BARNEHAGEN FOR FØRSKOLEBARNA: I løpet av våren har vi en 

overnatting i barnehagen 
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3 Ansvar og roller 

3.1 Eier 

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk, jf. Barnehageloven § 7 første ledd. Barnehageeieren har dermed 

juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. 

3.2 Styrer 

Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. 

3.3 Pedagogisk leder 

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med 

godt faglig skjønn. 

3.4 Fagarbeidere 

Alle som arbeider i barnehagen skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i 

rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og kompetanse. 

Styrer for Fevåg og Fagerbakken 100% stilling  
Pedagoger med avdelingsansvar med videreutdanning innen ledelse og læringsmiljø: 
200% stilling 
Pedagoger   i 100% stilling 
Barne- ungdomsarbeidere 230 % stilling 
Tilkallingsvikarer  
Vi har to sertifiserte foreldreveiledere i ICDP.    
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/foreldregruppe-med-

veiledning-icdp/ 

Vi kan også ta imot praksiselever og studenter fra Dronning Maud Minne.   

Vi tar imot studenter fra grunnskole og videreutdanning. 

4 Barnehagens formål og innhold 
Barnehageloven §1 (Samfunnsmandat)  

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 forutsetning. 
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.  
 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/foreldregruppe-med-veiledning-icdp/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/foreldregruppe-med-veiledning-icdp/
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4.1 Omsorg 

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Alle barn skal bli sett og hørt, man skal se 

det unike i hvert barn og i gruppa man har. Personalet skal sørge for at omsorg preger alle 

situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barnet leker og lærer, i stell, måltider og 

påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig 

forutsetning for barns utvikling, læring og danning. God omsorg styrker barns forutsetninger 

for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg 

selv og fellesskapet. Å gi barn mulighet til å hverandre og ta imot omsorg, er grunnlaget for 

utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. 

            

4.2 Lek 

Lek er sentral i barnehagepedagogikken og har egenverdi og den skal ha en fremtredende 

plass i barns liv i barnehagen. I lek er barna indremotiverte og i god flyt. Disse to faktorene er 

den beste forutsetningen for all læring. Derfor er det viktig for oss å skape gode lek-

arenaer/miljøer, der barna får samtale, utforske, prøve og feile. Sentralt begrep i leken er 

sosial kompetanse. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men læres gjennom lek og samspill 

med andre barn og voksne.  
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4.3 Danning 
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle sin evne til å reflektere 
over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og forankres i 
våre verdier. Gjennom gode danningsprosesser blir barnet i stand til å håndtere livet ved at de 
utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som 
et verdifullt medlem av et større felleskap. Danning handler også om å utvikle sin evne til aktiv 
og kritisk deltakelse i demokratiet, øve innflytelse, kunne argumentere og lytte. Danning er mer 
enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering, 
samtidig rommer danning alt dette. 
 
4.4 Læring 
Læring skjer hele dagen i barnehagen. Det skjer i møte med andre barn, voksne og miljøet de 
er en del av. Læring skjer best når barn er indre motiverte og føler mestring, derfor tilpasser vi 
aktiviteter ut ifra barnas forutsetninger og behov. Sonja Kibsgaard sier følgende om læring:  

"Læring kan ikke forankres i bøker og andre kunnskapskilder, men må finne rom i hvert barns 

kunnskapstørst"  

I barnehagen skal lek og læring gå hånd i hånd. Leken spiller hovedrollen i barnehagen. Det 

er da barna er indre motivert og dermed mest mottakelig for læring, mestring og utvikling.   

                           

For å sikre barns rett til omsorg, lek, danning og læring vil vi: 

− Ta imot hvert enkelt barn på en positiv måte 

− Vise barnet åpenhet, interesse, forståelse og respekt 

− Se hvert enkelt barn ut fra barnets alder og forutsetninger  

− Gi støtte, oppmuntring og positive tilbakemeldinger 
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− Lære barna å ta vare på og bry seg om hverandre og naturen 

− Bygge opp under barnas gode relasjoner og legge til rette for gode relasjoner 

− Være synlige, til stede og gode rollemodeller for barna 

− Gi barna god tid til lek 

− Legge til rette for allsidig og variert lek der alle har noen og leke med 

− Delta i lek på barnas premisser 

− Observere, veilede, støtte, hjelpe og avverge 

− La barna oppleve glede og mestring 

− Vise at læring skjer i samspill med andre og miljøet rundt. 

− Ta barns nysgjerrighet på alvor og støtte deres vitebegjær 

− Lytte og samtale med barna 

− Gi barna utfordringer gjennom opplevelser, kunnskap og materialer som fremmer 

læring 

− Gi barna mulighet for å bearbeide det de har erfart 

 

4.5 Vennskap og fellesskap  
Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentligste barnet lærer i barndommen. Sosial 
kompetanse handler om å forholde seg til og kunne samhandle positivt med andre i ulike 
situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal kunne lykkes og trives, og 
for at det skal bli verdsatt som en venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. 
Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som inngår i en helhet i barnas samspill, som 
for eksempel selvfølelse, empati, prosasial atferd, selvhevdelse og selvkontroll, ansvarlighet 
og samarbeidsevner. Gjennom hverdagsaktiviteter i barnehagen utvikles barn sosial 
kompetanse; barna må f. eks kunne lytte til andre, forhandle, gjøre avtaler, kontrollere 
impulser, vente på tur, hjelpe hverandre, dele med hverandre, samtidig gi uttrykk for egne 
ønsker, ideer og forslag. I dette arbeidet bruker vi det pedagogiske verktøyet Steg for steg. 
Det er viktig at nære voksne (foreldre og barnehageansatte) sammen støtter opp om barnas 

sosiale utvikling, slik den får en positiv grobunn og fin videreutvikling. 

 

4.6 Kommunikasjon og språk  
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er 
avgjørende for hvordan barn kommuniserer med voksne og andre barn, hvordan de setter ord 
på erfaringer, forteller om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er 
avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. 
 

VI VIL: 
 
-Skape møteplasser som stimulerer baras språkutvikling (utviklingsprosjekt) 
-lytte til barna å la de få tid til å uttrykke seg 
-øve på å lytte til hverandre 
-utvikle positive relasjoner i leik gjennom fokus på kommunikasjon 
-la barna bli kjent med tall og bokstaver 
-stimulere barna til å lytte til lyder og rytme i språket 
-vær språklige forbilder gjennom samtaler, høytlesing, sanger, rim og regler 
-gjennomføre «språksprell» gjennom deler av året 
-bruke kartleggingsverktøyet TRAS. 
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           Uglen Klara er ofte på besøk på Regnbuen. 

5 Barns medvirkning 

Barna skal ha rett til medvirkning/aktiv deltakelse tilpasset alder, modning og forutsetninger. 

Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin 

selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas 

kroppsspråk og være observant i forhold til barnas handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert 

også deres verbale språk.  

 VI VIL: 
- være lyttende og se på kroppsspråk, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk 
- bygge opp/legge til rette for gode samtaler og god kommunikasjon, (barn-barn, barn-voksne 
og voksne-voksne)  
- være observante og til stede 
- vise respekt for barnas intensjoner og opplevelsesverden 
- gi tid og rom for barns medvirkning 
- barnesamtaler 

Samarbeid 
5.1 Foreldresamarbeid 
 

Foreldre /foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Her er tillit og trygghet stikkord og det 
ønsker vi å oppnå gjennom; 

• Kommunikasjon ved daglig henting og briging 

• Min barnehage app 

• Foreldremøter – og samtaler 

• Andre møter og sosialt samvær 

• Dugnader 

Barnehagen har tatt i bruk appen,“min barnehage”. Det er en enkel kommunikasjons- og 

formidlingskanal, lett tilgjengelig for både barnehagen og foresatte. Inn- og utsjekk av barn, 

ferie og fraværsregistrering, dagbok med hendelser og bildedeling med foresatte, kalender og 

aktivitetsoversikt, personalia. 

Vi gjennomfører brukerundersøkelser, hvert andre år, der foreldrene har mulighet til å komme 

med synspunkter på alle forhold ved barnehagedriften.  

6.2 Samarbeidsutvalg/SU 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende  organ. 
   
Barnehagens samarbeidsutvalg består av en representant fra kommunen, to 
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foreldrerepresentanter som velges fra foreldrerådet, to representanter fra personalet, en fra 
Fagforbundet og en fra Utdanningsforbundet. (Barnehageloven §4). 

 
5.2 Samarbeidspartnere 
Barnehagen samarbeider i hovedsak med helsestasjon, barneverntjenesten, PPT (pedagogisk 
psykologisk tjeneste), BUP (Barne- og ungdomspsykiatri), ergoterapitjenesten, og 
fysioterapitjenesten.  Vi samarbeider aldri med andre instanser uten at dere har gitt tillatelse til 
det, bortsett fra at barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjenesten: 
 

§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten  

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak 
fra barneverntjenestens side. 

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 
4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov 
§ 4-24. 

For å sikre et godt samarbeid mellom barn, foreldre og hjelpeinstanser har kommunen gått inn 

i et prosjekt som kalles BTS (bedre tverrfaglig samarbeid).  Formålet med BTS-prosjektet er å 

utvikle og innføre en helhetlig modell for det tverrfaglige samarbeidet mellom alle 

virksomhetene i kommunen som jobber med barn, unge og deres familier. Kommunen skal bli 

flinkere til systematisk identifisere og følge opp barn og unge, og gi riktig hjelp til riktig tid. 

Foreldre/foresatte kan selv ta kontakt med disse instansene hvis dere vil snakke med noen. 

For å sikre et tett samarbeid mellom de ulike tjenestene og individ og foreldre har det blitt 

utarbeidet en samhandlingsmodell som kalles BTI (bedre tverrfaglig innsats). Les mer om BTS 

og BTI her: 

 https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/bedre-tverrfaglig-samarbeid/, 

https://indrefosen.bedreinnsats.no/om-bti/#BTI%20-%20Bedre%20Tverrfaglig%20Innsats,  

I tillegg samarbeider barnehagen med grunnskolen, videregående- og høgskoler i 

forbindelse med at vi tar imot praksiselever. 

Overganger 

5.3 Når barnet begynner i barnehagen 
En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i barnehagen. 
Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt barn venner seg til sine nye omgivelser. Det 
er derfor viktig å ta hensyn til hvordan det går med hvert enkelt barn når man skal avgjøre om 
hvor lenge barnet skal være i barnehagen de første dagene, hvor lenge foreldrene skal være 
til stede og hvor mange dager med tilvenning som er nødvendig.  

En av de første dagene får foreldrene en oppstartsamtale der man avklarer ting man eventuelt 

lurer på og ting om barnet som barnehagen må vite. 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/bedre-tverrfaglig-samarbeid/
https://indrefosen.bedreinnsats.no/om-bti/#BTI%20-%20Bedre%20Tverrfaglig%20Innsats
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GODE RÅD FØR OPPSTART OG VED OPPSTART: 

-avtal besøk med barnehagen før barnet skal begynne 
-snakk om barnehagen 
-ikke gå fra barnet i barnehagen uten å si ha det 
-det beste er å ta raskt farvel, selv om barnet gråter, vær heller litt lenger i forbindelse med 
henting 
-det kan skje at barn som har hatt en smertefri tilvenning, plutselig begynner å protestere   etter 
noen uker 
-ta gjerne kontakt med barnehagen hvis du lurer på hvordan det går med barnet ditt i løpet av 
dagen/ eller hvis det gråter mye når det blir levert. 
-det skaper trygghet om barnet får ha med seg et kosedyr/smokk eller noe trygt og kjært☺ 
 

5.4 Overganger innad i barnehagen 
Overganger skjer også innad i barnehagen. Det kan være i løpet av året eller til høsten at noen 
går over til en annen avdeling. Foreldre vil da bli orientert på forhånd og barna vil få en myk 
overgang. Hos oss er vi alle godt kjent med hverandre. 
 

5.5 Overgangen mellom barnehage og skole 
Indre Fosen har utarbeidet plan, «Veien til skolestart», for overgangen mellom barnehage og 
skole, der hovedmålet er å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole og 
skolefritidsordning. Barnehagens hovedmål er å forberede barna til skolehverdagen gjennom 
å jobbe med sosial og språklig kompetanse, konsentrasjon og oppmerksomhet, selvstendighet 
og vekke nysgjerrigheten til barna gjennom skoleforberedende aktiviteter. «No kjæm vi», er en 
folder til skolestarterne som er under revisjon, denne vil bli utdelt til skolestartere når den er 
klar. 

            

Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

5.6 Planlegging 

Barnehagens planer ses i sammenheng med kommunens satsningsområder. Planleggingen 

av barnehagens periodeplaner gjøres i pedagogisk møtevirksomhet. I planleggingen vil vi 

forholde oss til ulike planverk (rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 

barnehageloven, styringsdokumenter, progresjonsplan, årsplan m.fl ).   
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Vi ønsker å legge planer som er fleksible slik at det er rom for spontanitet, behov og barns 

medvirkning. I planleggingen av barnehagehverdagen planlegger vi også ut i fra vårt nærmiljø, 

barnas alder og forutsetninger. Personalet bruker personalmøter/avdelingsmøter til 

planleggings- og evalueringsarbeid. Det blir sendt ut månedsbrev og månedsbrev på e-post til 

alle foreldrene. 

5.7 Årsplan 
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner. Den er et 
arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt 
retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet 
i barnehagen. Årsplanen er grunnlag for kommunes tilsyn med barnehagen, og den skal gi 
informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens 
samarbeidspartnere og andre interesserte. 

 

5.8 Vurdering 

Det er viktig at det pedagogiske arbeidet vurderes jevnlig. Det vil si at vi må beskrive og 

reflektere rundt det vi gjør, og se dette i forhold til planene være, rammeplan og 

barnehageloven. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er 

med på. Dette danner grunnlaget for videre pedagogisk arbeid. Refleksjon er en viktig del både 

på personalmøtene og planleggingsdagene våre. Tema for refleksjonene er barnehagens 

formål, innhold og oppgaver, samt faglige og etiske forhold. Dette danner grunnlaget for 

utvikling og læring. Det er også viktig å reflektere omkring enkeltbarn og barnegruppen 

synspunkter, behov og utvikling for å kunne tilrettelegge best mulig for alle barn. 

5.9 Dokumentasjon 

Dokumentasjon skal synliggjøre overfor foreldre, lokalmiljøet og barnehagemyndigheten 

hvordan barnehagen arbeider med å oppfylle kravene til barnehageloven og rammeplanen, og 

er et viktig bidrag i forhold til videre planlegging, vurdering og utvikling av barnehagens 

virksomhet. Dokumentasjon til dere foreldre skjer igjennom Visma.  

5.10 Tilrettelegging 

Det er viktig å legge til rette innenfor det allmennpedagogiske tilbudet også for barn som 

trenger ekstra støtte. Om barnehagen mestrer dette skal vurderes underveis og eventuelt 

justeres slik at det blir i trå med barnets utvikling og behov. Målet er å gi alle barn et 

inkluderende og likeverdig tilbud. 

Vi reflekterer rundt dette på personal- og avdelingsledermøtene, noen ganger vurderes det slik 

at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, da kan det være 

behov for å søke om spesialpedagogisk hjelp. 

6 Barnehagens arbeidsmåter 

6.1 Progresjon 

Barnehagen må legge til rette for at barna skal oppleve progresjon gjennom valg av 

pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Det er viktig 

å gi barna utfordringer som er tilpasset deres ferdigheter, kunnskaper, interesser og erfaringer. 

Vi har utarbeidet en progresjonsplan som danner utgangspunkt for hvordan vi jobber hos oss. 
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6.2 Barnehagens digitale praksis 

Bruk av digitale verktøy skal støtte opp om barns læring, og bidra til et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Det er viktig at de voksne er aktive sammen med barna i bruken av 

digitale verktøy, digitale verktøy må bruke med omhu og dette skal ikke være en dominerende 

arbeidsform i barnehagen.  

 

7 Barnehagens sju fagområder 
I Rammeplan for barnehagen er det sju fagområder, og hvert av dem dekker et vidt 
læringsfelt. Fagområdene går over i hverandre og vi skal tilpasse arbeidet med disse etter 
barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og behov. Vi har en 
progresjonsplan som danner utgangspunkt for hvordan vi arbeider med rammeplanen. 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold og oppgaver. Å utvikle 

språket er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv og legger   grunnlaget for 

fremtidig læring. Språket gir identitet og tilhørighet i et felleskap og det har stor betydning for 

den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen hos barnet. Ved hjelp av språket lærer 

barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for dets utvikling. Det er viktig 

at vi voksne er bevisste på barnas non-verbale kommunikasjon.  

 

ANTALL, ROM OG FORM 

Gjennom lek, eksperimenter og ulike hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 

kompetanse. Det er viktig for oss å oppmuntre barns egen nysgjerrighet og utforskertrang, 

samtidig ta oss tid til å undre oss sammen med barna. Barnehagen vil bidra til at barna blir 

kjent med ulike størrelser, former, mønster og mål, samt matematiske begreper. 

     

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og 
erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. I Fevåg vil vi at barna skal få mulighet til å 
utforske, oppdage og bli kjent med nærmiljøet rundt oss. Samtidig se endringene ved de ulike 
årstidene.  

     

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
Dette fagområdet er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger våre 
verdier, normer og holdninger. Vi skal være en inkluderende barnehage som synliggjør det 
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kulturelle mangfoldet. Respekt, likeverd og anerkjennelse skal prege vår hverdag. Vi skal bidra 
til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. 

 
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

Naturen gir rom for mangfold og opplevelser til alle årstider og i all slags vær. Fevåg barnehage 
ønsker bidra til at barna får oppleve gleden av å ferdes i naturen og at de får respekt og 
forståelse for planter, dyr, matproduksjon, årstider og vær. Barnehagen vil legge til rette for at 
barna kan få et mangfold av naturopplevelser, og få oppleve naturen som arena for lek og 
læring. Vi ønsker at barna skal bli nysgjerrige på det som rører seg i naturen, og på 
naturvitenskaplige fenomener. 

 

    
 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Dette fagområdet omhandler ulike uttrykksformer, slik som sang, dans, musikk, drama, 

litteratur, film, arkitektur, design, språk og ulike formingsmaterialer. Gjennom arbeidet med 

dette fagområdet vil barna møte et mangfold som vil gi dem rike erfaringer på mange områder. 

Barnehagen skal bidra til at utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom 

allsidig møter av kunst og kultur. 

 

   

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

Barn er kroppslige, de lærer med hele kroppen. I barnehagetiden tilegner barna seg 

grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og 

innsikt i hvordan de kan ivareta seg selv. Jo flere sanser som blir tatt i bruk, desto bedre læring 

finner sted. Gjennom kroppen lærer barn å kjenne seg selv og verden. Vi organiserer dagen 

med en god veksling mellom ro, aktiviteter og måltid. Vi ønsker å bidra til å skape matglede og 

sunne helsevaner hos barna, og det blir fokus på dette i under matlaging og måltider. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin, og til at de utvikler bevissthet om 

egne og andres grenser.  
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Fevåg barnehage har utarbeidet en progresjonsplan som viser hvordan vi jobber med de sju 

fagområdene. Målet vårt er å gi barna opplevelser og utfordringer som skaper mestring og flyt. 

Vi tilpasser derfor opplegg som er tilpasset alder, modenhet og individuell utvikling. Alle 

mennesker er forskjellige og trenger ulik tid for å bli et selvstendig menneske, så det er viktig 

for oss at barnet får gå utviklingstrappa i sitt eget tempo. 

8 Satsningsområder 

   

Vi er med på REKOM (Regional kompetanseheving) der vi har utviklingsprosjekt sammen med 

alle barnehagene på Fosen, Kompetansesenteret, DMMH og i tett samarbeid med PPT. Vi har 

valgt å bruke voksenrollens betydning for barns språkutvikling som satsningsområde. REKOM-

ordningen startet høsten 2022 opp noe de kaller for “Tett på”. Da får vi veiledning fra Dronning 

Maud på hvordan vi skal jobbe med utviklingsprosjektet. Vi var så heldige og hadde Mari 

Westerhus hos oss i tre dager der hun observerte oss, og veiledet oss i etterkant. Det som 

kom frem av dette, er at vi jobber godt med voksenrollens betydning for barns språkutvikling 

på mange måter, men at vi må jobbe med det fysiske miljøet. Det er vi voksne som må legge 

til rette for et lekemiljø i barnehagen som stimulerer til barns språkutvikling. Vi fortsetter det 

gode samarbeidet med Mari fra DMMH og gleder oss over dette. 

Innføring av BTS og BTI (se punkt 5.2) 

Vi har som mål at alle skal være inkludert i fellesskapet. Det å høre til er et grunnleggende 

behov for trivsel og psykisk helse. Vi vil jobbe for at alle barn, foresatte og personalet skal 

oppleve trygghet og godt samarbeide. 

 

       

 

Vi ønsker å ha den enkelte brukers behov og ønsker i fokus, være kreativ og endringsvillig, å 

gi et barnehagetilbud i utvikling. 

Vi håper alle får en fin tid i barnehagen vår, både barn og foreldre/foresatte. 

 

Fevåg august 2022 

På vegne av personalet Beate Dahle, styrer  

 

 

Vi vil gi barna røtter og vinger 
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