


VÅR VISJON: 

                                                                                           

Vi er en liten barnehage med stabil personalgruppe. Vi ønsker å gi barna en 

trygg og god hverdag med gode opplevelser, for vi vet at barns livsmestring 

utvikles i samspill med trygge voksne som ser barna.                                       

Livsmestring for barn innebærer å mestre selve livet med sine opp- og 

nedturer, nære relasjoner, følelser, stress, hverdagens krav, personlige grenser 

og utfordringer. 

 

VÅRE KJERNEVERDIER: 
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Tilstede:                                                                                                                                    

Personalet i barnehagen må ha forståelse for barns totale behov. Det er 

nødvendig at de voksne er tilstede og lytter til hva barna egentlig prøver å 

fortelle gjennom sitt kroppsspråk, sin væremåte og sin språklige kompetanse. 

Det vil si å være tilstede for barna og ha barns beste i fokus. 

Reflektert:                                                                                                                                  

Personalet må ha erfaring og nok kunnskap om barn til at de kan møte barna 

og foreldrene i alle situasjoner på en reflektert, respektfull og tillitsvekkende 

måte. Å være kompetent, profesjonell og reflektert vil si å måle egen erfaring 

og kunnskap opp mot barnehagens visjon, verdier, lover, regler og planer. 

Ydmyk:                                                                                                                     

Personalet i barnehagen må vise respekt overfor barn og foreldre. Profesjonell 

omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. Vi må være ydmyke i 

forhold til å se og lytte til hvert barn, og ta hensyn til barnets utsagn så langt 

det er mulig.    

Grenser:                                                                                                                            

Begrepet danning gir en dypere forståelse for de voksnes ansvar og oppgaver i 

oppdragelsen av barna. I dannelsesprosessen er barna avhengig av støtte fra de 

voksne for å utvikle seg til selvstendig, tenkende mennesker som etter hvert 

skal kunne ta etiske begrunnede valg. Målet for danning er at barna skal bli 

trygge på seg selv. Når barna blir oppmuntret til å ta selvstendige valg, og får 

hjelp til å forstå konsekvensene av sine egne handlinger, utvikler de et mer 

bevisst forhold til seg selv som individer.  Barna blir trygge på sin egen 

personlighet, og på sin egen kulturelle identitet.  

Glede:                                                                                                                                            

I barnehagen etablerer barna vennskap og gode relasjoner. Det er en 

forutsetning for god læring. Det er viktig at barna opplever glede ved å mestre i 

fellesskap med andre. Med utgangspunkt i barns interesser kan barn og voksne 

sammen utforske, undersøke, stille spørsmål og finne svar. Når barn og voksne 

sammen er nysgjerrig og utforskende kan det føre til spennende tema-arbeid 

og prosjekter som er til stor glede for små og store.    
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I år skal vi fokusere på tema-samlinger, turer og lekegrupper. Her ser dere et 

utkast av ukeplanen våre. Det er en grovplan, og den blir fulgt opp på kalender 

med mer detaljer, og kan hende med endringer underveis. 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

MAURTUA: 

Gr.1: 

Førskole 

Gr.2: 

 Ute-dag 

 

 

 

NISTE. 

 

Maurtua: 

Tur-dag. 

 

 

 

 

 

 

NISTE. 

 

Maurtua: 

Tema: Berit. 

Fakta-

samling 

 

 

 

 

SMØREMAT. 

 

Maurtua: 

Tema: Tonje. 

Forming/ 

aktivitets- 

Samling. 

 

 

 

VARMMAT. 

 

Maurtua: 

Leke-grupper 

 

Gr.1: 

Ansvar. SSV. 

Gr.2: 

Ansvar: ST: 

 

SMØREMAT. 

 

KNØTTENE: 

Tur-dag. 

 

Ansvar: TV 

og SV. 

 

 

 

NISTE. 

 

Knøttene: 

Språk/tema: 

 

Ansvar: 

Gr.3: TV. 

Gr.4: SV. 

 

 

NISTE. 

 

Knøttene: 

Ute-dag. 

 

Ansvar: TV 

og SV. 

 

 

 

SMØREMAT. 

 

Knøttene: 

Språk/tema: 

 

Ansvar:  

Gr.3: TV. 

Gr.4: SV. 

 

 

VARMMAT. 

 

Knøttene: 

Leke-grupper 

 

Gr.3: 

Ansvar: TV 

Gr.4: 

Ansvar: SV 

 

SMØREMAT. 

 

Gruppeinndelinger: 

Gruppe 1: BLÅHVAL: Evelina, Dan, Kiki, Ola, Thea.                                                     

Gruppe 2: DELFIN: Sanna, Sophus, Isabell, Ida, Agnes ,Christian, Eivind.      

Gruppe 3: SJØHEST: Leah, Oscar, Aiden.                                                                  

Gruppe 4: KRABBE: Sara, Jeppe, Arvid. 
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Vårt tema i år er: «HAV OG MILJØ.» 

FN`s verdensmål for bæredyktighet nr.14: 

«LIVET I HAVET.»                                                                                                       

Bevare og bruke hav og ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 

utvikling.» 

MÅL 14.1:                                                                                                                 

«Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for 

havforurensning.» 

 

Rammeplanen gir oss 7 fagområder som vi skal jobbe med i løpet av 

barnehageåret.                                                                                                                           

Vi skal ha to temasamlinger i uka. En fakta-samling og en forming/aktivitets-

samling. Vi har laget noen punkter under hvert fagområde som vi bruker som 

utgangspunkt i arbeidet vårt.                                                                                               

Vi deler barna i grupper tilpasset alder.  

 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: 

- Lage faktabok 

- Lese bøker 

- Temasamlinger 

- Sanger 

- Samtaler 
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KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: 

- Turer 

- Frukt og fotball 

- Turbotråkk 

- Gymsal 

- Vinteraktivitetsdag 

- Varmmat/fisk 

- Lekegrupper   

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: 

- Forming 

- Bøker 

- Dramatisering 

- Biblioteket 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI: 

- FN`s verdensmål 

- Tema 

- Ingeniørdagen 

- Turer 

- Kildesortering 

- Teknologi 

 

ANTALL, ROM OG FORM: 

- Sammenhenger i naturen 

- Telling 

- Mønster 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: 

- Vårt samfunnsmandat 

- Omtanke for naturen 

- Julevandring 

- Påskevandring 

- 17. mai 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN: 

- Turer 

- Yrke/fisker 

- Fiskedisk/Meny 

- Markere 6. februar. Samisk nasjonaldag 

 

 

TURDAGER PÅ MAURTUA: 

På tur-dagene våre ønsker vi å bruke et opplegg som kalles «naturvakt.» 

Naturvakt er et aktivitetsprogram for barn. Gjennom tilrettelagte oppgaver lærer 

barna om allemannsretten, og de får bruke naturen som læringsarena for 

kunnskap og mestring. Ønsker dere å vite mer, kan dere gå inn på naturvakt.no                                                                                                           
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LEK: 

DEFENISJON PÅ LEK:                                                                                                              

«Lek er en allsidig aktivitet, og den er viktig for barnet. Lek engasjerer og 

motiverer barnet på en fullstendig indrestyrt måte, og vil derfor være av sentral 

betydning for både læring og sosialisering. For barnet er leken «på liksom», et 

fristed for oppfinnsomhet og det som er moro. ( Lillemyr.)» 

Som dere ser av oversikten på ukeplanen skal vi ha lekegrupper på fredager. Vi 

deler barna inn i grupper. 

Det som kjennetegner lek: 

- Lystbetont 

- Typisk væremåte fot barn 

- Frivillig, barnet velger selv og delta i lek 

- Spontan 

- Allsidig 

- Den kommer fra indre motivasjon 

- «på liksom» utenfor den virkelige verden 

- Basert på barnas oppfinnsomhet og fantasi 

- Gir glede 

- Gir spenning 

- Forberedelse til den voksnes verden 

LEKEN ER BELØNNING I SEG SELV. 
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE. 

Rammeplanen: 

Barnehagens skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at 

barna kan få en trygg og god overgang til skole og eventuelt 

skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og 

informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i 

barnehagen, deres overgang og oppstart i skolen. Barnehagen må ha 

samtykke fra foreldre for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. De 

eldste barna må få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve 

at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 

 

Vi i Betanien Hospital barnehage har førskolegruppe hver mandag. I år har vi 

fem førskolebarn, 2 gutter og 3 jenter. Vi har et pedagogisk opplegg tilrettelagt 

for førskolebarna. Det er Tonje og Berit som har ansvaret for opplegget rundt 

førskolebarna.   

 

Vi samarbeider med vår nærskole, som er Lunde barneskole, om overgang 

barnehage – skole. 

Vi overnatter i barnehagen som avslutning for førskolegruppa. 

 

EVALUERING: På ped.leder møter og personalmøter, som vi har en gang pr. 

måned, evaluerer vi arbeidet vårt, og planlegger veien videre.  Vi går også 

gjennom noen av barna på hver møte så vi sikrer progresjon og utvikling. På 

planleggingsdagene ved oppstart og til nyttår planlegger vi og evaluerer 

arbeidet vårt. 
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