
 
 

1 
 

 

ÅRSPLAN FOR VENN 

OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE 

2019/20 

FORORD: 

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 (utdrag 

fra §1 Formål Barnehageloven) 

KORT OM BARNEHAGEN: 

Gruppesammensetting: På avdeling Kjerkbakken blir 

det i år 19 barn fordelt på 8 barn (2014), 3 barn 

(2015), 3 barn (2016), 3 barn (2017) og  2 barn 

(2018). På avdeling Hårråkåsen blir det i år 14  barn 

fordelt på 7 barn (2014), 4 barn (2015), 3 barn (2016) 

og 2 barn (2017) 

Barnehagens satssingsområde: 

 Pedagogisk dokumentasjon (se side 5 og 6) 

 Sosial kompetanse 

 Språk 

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN: 

Barnet blir møtt av primærkontakt som har ekstra 

ansvar for å følge opp barn og foreldre i oppstart. De 

får besøke barnehagen før sommeren for å bli litt 

kjent. Oppstart er som regel 3 dager, men 

individuelle behov blir tatt vare på. Vi opererer med 

søskengrupper og trenger derfor ikke 

overgangsrutiner innad i barnehagen. Det er 

utarbeidet en egen plan for overgang barnehage- 

skole 

FORELDRESAMARBEID 

 2 møter i året. Ett på barnehagen og ett 

sammen med de andre barnehagene i 

kommunen. 

 2 samtaler i året. En obligatorisk og en 

frivillig 

 Ellers vil informasjon bli gitt via levering og 

henting 

 

VÅR VISJON: 

Lek og humor 

skaper 

Vennskap 
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FAGLIG: Det er sju fagområder vi skal dekke i løpet av barnehageåret. Disse er: Kommunikasjon, språk og tekst, 

Kropp, bevegelse og helse, Kunst,kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø 

og samfunn, Antall, rom og form. Mange av områdene får vi dekt gjennom sosialt samspill, samlingsstund, daglige 

aktiviteter, lek og på tur i nærmiljøet. Dette gjør at vi ønsker forskjellige satsingsområder innenfor disse fra år til 

år. Dette for å fordype oss og for å få de ulike fagområdene «under huden». Se satsingsområde på foregående side 

 

Natur, miljø og teknikk: I vår 

barnehage liker vi å gå på tur. Vi vil få 

mange opplevelser gjennom turene 

våre. Det være seg observasjoner om 

været. Snakke om blomster og trær.  

Undre seg over ting barna finner i 

nature. Bare det å ferdes i naturen og 

plukke søppel etter seg blir også en 

viktig bit av dette 

Antall, rom og form: Matematikk for små 

barn handler om lek, utforsking og det å være 

nysgjerrig. På Venn barnehage vil vi 

tydeliggjøre det lekende og aktive barnet i 

forhold til matematikk gjennom å: Telle og 

kvantifisere: Telling, antallsord, tellesystemer, 

tallsystemer og regning. Måling: 

Sammenligninger, måleenheter og 

målesystemer, lengde, areal, volum, tid, vekt 

og penger. Design: Former, figurer, mønster 

og symmetri, arkitektur og kunst. Lek og spill: 

Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel, 

strategispill, terningspill, puslespill. Forklaring 

og argumentasjon: Begrunnelse og forklaring, 

resonnementer og logiske slutninger. Hva vi 

faktisk gjør håper vi å få frem på 

månedsplanen 

Kunst, kultur og kreativitet: 

Vi vil at barna skal ta i bruk 

fantasi, kreativitet, tenkning 

og skaperglede gjennom 

leik, dans, drama, musikk og 

formingsaktiviteter. 

Tegning, maling, forming 

med leire, perling, og 

dramatisering er noen  av 

aktivitetene vi bruker daglig 

i barnehagen. Sammen med 

juleverksted, 

vinterkulturuke og 

påskeverksted vil barna få 

brukt kreativiteten sin. Ved 

bruk av sanger, sangleker, 

rim og regler, bilder, 

forming og barnas lek taar vi 

vare på kulturen vår også 

Nærmiljø og samfunn:. 

Barnehagen skal bidra til at barna 

opplever tilknytning til 

lokalsamfunn, natur, kultur, 

arbeidsiv, tradisjoner og levesett. 

Ved å samarbeide med 

lokalsamfunn og barnas bomiljø 

kan barnehagen bruk nærmiljøets 

ressurser til gode opplevelser og 

læringsmuligheter. Vi besøker 

bondegårder, kirka, Vennatunet 

og butikken Etikk, religion og filosofi: Religion er noe vi særlig tar hensyn 

til under høytidene våre. Daglig dukker det opp spørsmål fra 

barna over ting de undrer seg over. Her har vi som voksne en 

unik mulighet til å være med å undre oss sammen de. Kanskje 

finner vi et svar, kanskje ikke. Etikk er også noe vi jobber med 

hele tiden. Det å være venner, Det å være snill med hverandre. 

Det å ta hensyn til hverandre. Det å vente på tur. Det å løse 

opp i konflikter. Snakke om hva som er rett og hva som er galt. 

Kommunikasjon, språk og 

tekst: Tidlig og god 

språkstimulering er en viktig 

del av barnehagens innhold. 

På Venn barnehage skal vi 

stimulere språket gjennom 

daglige samtaler om 

opplevelser, tanker og 

følelser. Dikt, rim, regler, 

sanger og fortellinger og 

høytlesning gjør at vi utvikler 

barnas språk. Gjennom å 

legge til rette for dette i 

barnehagen støtter vi opp 

barns initiativ til å lese, leke 

skrive, skape tekst og å 

bruke språket i alle 

sammenhenger. «Bibliotek i 

barnehagen» 

Kropp, bevegelse og helse.: 

Kropp er topp. Vi klatrer, vi 

springer, vi går, vi hinker og 

hopper. Vi går på tur, er i 

gymsal og vi spiser 3 sunne 

måltid på barnehagen 
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Danning:  

*Utvikle evne til å reflektere 

over egne handlinger og 

væremåter 

* Gjennom gode 

danningsprosesser settes barn 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 fellesskap. 

For at barna skal oppleve dette 

må vi voksne gå foran som gode 

rollemodeller. Vi må sette 

grenser når det er nødvendig og 

vi må veilede hvis de trenger 

hjelp. Men mest av alt ha 

tålmod til å la barn få prøve ut 

selv også. 

Omsorg og nærhet:  

De voksne i Venn barnehage skal 

være lydhøre og lytte til barna 

De voksne i Venn barnehage skal 

gå inn i relasjonen med barnet 

med innlevelse 

De voksne skal vise initiativ og 

vilje til samspill 

De voksne skal veilede barna til å 

utøve empati og omsorg i 

hverdagen 

 

Lek: 

Alle barn skal gis muligheter 

for lek. Det er de voksnes 

ansvar at alle har noen å leke 

med og vi skal verne om 

frileken 

Vi skal skjerme god lek 

Aldersbestemte grupper gir 

grunnlag for god lek 

Leken skal også foregå på tur 

De voksne skal gi inspirasjon 

til ny lek 

Barna lærer gjennom lek 

Læring: 

Læring skjer i det daglige 

samspillet med andre barn og 

andre voksne 

Vi voksne skal gi barna 

informasjon og opplevelser 

som barna kan ta med seg 

videre. 

Gjennom utforskning og 

samtaler med andre barn og 

de voksne skaffer barnet seg 

kunnskap og innsikt på mange 

områder 

Læring skjer gjennom lek 

Barns medvirkning: 

De voksne skal ha tid og innlevelse 

i å lytte og samtale med barna 

De voksne må være god på å tolke 

kroppsspråk til de minste barna 

Det må legges opp til at barn skal 

føle seg tilknyttet og en del av et 

fellesskapet. 

Barn skal være med å medvirke, 

dvs. at deres ønsker og behov skal 

bli hørt og vurdert gjennomførbare 

pedagogisk 

Sosial kompetanse: 

Tidlige erfaringer med 

jevnaldrende har stor 

betydning for barns 

samspillsferdigheter og gjør 

barnehagen til en viktig arena 

for sosial utvikling, læring og 

etablering av vennskap. Alle i 

barnehagen må få de samme 

muligheter til å delta i 

meningsfylte aktiviteter i 

fellesskap med jevnaldrende 

(og sammen med voksne) 

Sosial kompetanse handler om 

å kunne samhandle positivt 

med andre i ulike situasjoner så 

som turer, samlingsstund, 

leken og oppdelte grupper. Vi 

fokuserer på det å være en god 

venn, være høflig og ta ansvar 

for sine handlinger. Vi tar opp 

ulike tema i samlingsstund, vi 

stopper opp i ulike situasjoner 

og får barna til å reflektere 

over hva kunne jeg ha gjort 

annerledes, hva var bra, hva 

var ikke så bra. Samtidig har vi 

voksne en viktig rolle i å være 

der når barn trenger veiledning 

og for å avdekke hva som skjer. 
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Overgang barnehage-skole. 

Skaun kommune ønsker å sikre en 

god overgang mellom barnehage og 

skole for kommunens barn. Det er 

nedfelt i Rammeplan for barnehager 

at det skal legges til rette for denne 

overgangen. Det er utarbeidet en 

plan for denne overgangen som er 

retningsgivende for hvordan dette 

arbeidet skal skje i vår kommune. I 

denne planen står det beskrevet 

gjennom hele året hva som skal skje 

for å sikre at overgangen fra 

barnehage til skole skal bli så god 

som mulig for skolestarterne. Hvis 

dere ønsker å vite mer om denne 

planen kan der ta kontakt med 

styrer 

SU 

Samarbeidsutvalget er et 

organ som består av like 

mange 

foreldrerepresentanter og 

personalrepresentanter. I 

tillegg er styrer med, og en 

politiker, som 

arbeidsgiverrepresentant. 

Dette organet skal være et 

bindeledd mellom foreldrene 

og barnehagen i forhold til 

driften av barnehagen. SU 

skal godkjenne barnehagens 

årsplan. Representantene i SU 

blir valgt 2 år av gangen.   

FAU 

Foreldrerådet består av alle 

foreldre i barnehagen. To 

representanter blir valgt på 

foreldremøte for å 

representere alle. Disse to og 

to foreldre fra SU blir 

sammen med styrer og 

verneombud i bhg. FAU. De 

har ansvar for ev. dugnader 

og sommeravslutning i 

barnehagen. 

Førende og veiledende 

dokumenter: 

*Handlingsplan mot Mobbing 

* Kostholdsplan 

* Sektorplan for barnehagene i 

Skaun kommune 

*Veileder for arbeid med språk i 

barnehagen 

* Veileder spesialpedagogisk 

hjelp før opplæringspliktig alder- 

Tiltaksmodellen for barnehagene 

i Skaun kommune 

 

Planleggingsdager 2019/20: 

 Torsdag 5. september 

 Fredag 6. september 

 Fredag 29. november 

 Mandag 9. mars 

 Fredag 22. mai 

Barnehagen samarbeider med: 

 PPT 

 Barnevern 

 Helsestasjon 

 Hjelpeteam 

 Trondsletten 

 Fysioterapi 

Merkedager: 

Fre 13. des Lysfrokost  Mai: Vennekaffe 

Tors 19. des Grøtfest  April: Påskelunsj for barna 

27. jan-2. feb Vinterkulturuka Juni: Sommerfest i bhg for barna 

Ons 6. feb Samefolketsdag 

Februar: Karneval 

Mars:  Vinteruteuke (m/forbehold) 
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PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
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Dette er et satsingsområde i Skaun kommune og Venn barnehage. 

For å lære oss dette godt vil vi bruke faste elementer som: 

 

Hver måned har vi pedagogisk utviklingsarbeidsmøter der disse elementene vil bli brukt. 

 Vi vil også bruke:

 

Dette medfører at årsplanen ikke vil bli så detaljstyrt som den har vært tidligere. Dette fordi vi skal 

ta barns initiativ. Og det er vanskelig å si hva de er opptatt av i mars, når vi planlegger i september. 

Vi vil etter hvert jobbe mer prosjektbasert. Noen prosjekt vil vare en dag og noen vil vare over flere 

måneder. Vi er i innlæringsfasen på dette, men håper etter hvert å kunne gi dere et visst innblikk i 

hvordan vi jobber. Vi håper også å kunne vise at vi implementerer rammeplan inn i dette arbeidet 

etter hvert. 
 


