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INNHOLD 

   

Lillekollen barnehage 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85, 6412 Molde 

Telefon – 71112490  

E-postadresse: ellen.hjelset@molde.kommun  

Vi finnes på weben! 

Besøk oss på: www.lillekollen.no 

 



INNLEDNING 
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan 

gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagen tiltak for å nå 

disse.  

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider 

detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er 

fastsatt i årsplanen. 

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 

sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

 

Barnehagen enhetsleder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med 

progresjonsplan i arbeid med ansatte og foreldre. 

 

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

OM BARNEHAGEN 
Lillekollen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Bjørset i Molde. Vi har 3 hus og 5 

avdelinger. Bjørsito har 25 barn over 3 år og to baser, gulhuset har 20 barn under 3 år og to 

baser, trollstua har 15 barn under 3 år, rødhette har 18 barn over 3 år og askeladden har 18 

barn over 3 år. Vi har en stor hage hvor ungene kan boltre seg som vi er veldig stolt av. Vi 

ligger sentralt til og har både sjø og fjell i nærheten som gir gode turmuligheter.  

Det er tett samarbeid på tvers av avdelingene.  

 

5 åringene har en egen klubb med forberedelser til skolestart. Gjennom 5 års klubben har de 

turer og tilrettelagte aktiviterer en gang i uka. 

 

Vi har en stabil personalgruppe som representerer ulike yrkesgrupper som; barnehagelærere, 

barne og ungdomsarbeider, barnepleier, vernepleier og personal med lang arbeidserfaring. 

 

Lillekollen barnehage er en kommunal barnehage. 

 

Barnehagens visjon er: «Barnet skal få støtte og hjelp til å utvikle seg til å bli den beste 

versjonen av seg selv». 

 

Vårt pedagogiske grunnsyn: 

Grunnsynet vårt er basert på en humanistisk tankegang. Vårt menneskesyn skal preges av 

likeverd og gjensidig respekt. Da betrakter vi mennesket som et subjekt med egen tanker, 

meninger, følelser og handlinger. Barna er kompetente og samspillet og relasjonen mellom 

barn og voksne må derfor bygges på likeverd og gjensidighet. 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER 
Vi vil gi alle barn på Lillekollen optimale utviklingsmuligheter. 

 

Vi har valgt å satse på tre hovedmål for innhold i barnehagen: 



Omsorg 

 Trygghet og tilknytning gjennom egne tilknytningspersoner.  

 Anerkjennelse og positiv veiledning  

 Nærhet, varme og empati mellom barn og mellom voksne og barn.  

 Alle barn skal ha minst en venn, og tilhørighet til en mindre gruppe. 

 Glede, humor og oppmerksomhet skal stå sentralt. 

Lek 

Leken er drivkraften i barnets hverdag. Den vil vi gi stor oppmerksomhet, tid og mulighet.  

 Tid og plass  

 Fleksibilitet  

 Variert materiale - utkledningstøy  

 Voksne som observatør og deltaker i leiken  

 Muligheter for å bearbeide opplevelser  

 Stimulere leiken gjennom nye opplevelser, nye materialer og variert tilrettelegging  

De voksne må verne om leiken og hindre mange avbrudd og forstyrrelser. 

 

Læring 

Barn lærer gjennom all aktivitet. Vi har både formell og uformell læring. Basiskompetanse 

og konflikthåndtering er viktige stikkord.  

 

Basiskompetanse er utvikling av sosial handledyktighet, som innebærer blant annet at barnet 

kan:  

 Samarbeide med andre,  

 vise omsorg og hensyn  

 Innlevelsesevne  

 Være en positiv samhandlingspartner  

 Utvikle god kommunikasjonsevne  

 Utvikle selvkontroll og selvhevdelse 

Våre tiltak for å oppnå dette i år er: 

 Vi legger til rette for lekegrupper/språkgrupper 

 Vi oppfordrer til samtale med barn i små grupper 

 Turgrupper 

 Frilek inne og ute 

 Vi hjelper og støtter barna til samarbeid og konfliktløsning 

 Vi legger opp til frilek og organisert lek, inne og ute, ut i fra barnas behov og ønsker. 

 Vi legger til rette for at barna skal bli mer selvstendige i hverdagen, for eksempel ved 

påkledning, snakke for seg og mestring. 

 

LØFT I BARNEHAGEN 
Løsningsfokusert tilnærming er en enkel, positiv og praktisk fremgangsmåte for vekst og 

utvikling. Dette gjelder både individ, gruppe og organisasjoner. Løft styrker livsglede og 

livsmestring ved å synliggjøre og snakke om den optimistiske siden av tilværelsen.    

Alle barn opplever gjennom oppveksten fra tid til annen utfordring som frykt, dårlig vaner 



eller lærevansker på avgrensede områder. Som oftest er dette midletidlig og forsvinner av seg 

selv, men det forsvinner enda raskere ved hjelp av gode voksne som setter fokus på det barnet 

trenger å øve seg på, og gir positive tilbakemeldinger på dette.  

 

Løft (løsningsfokusert tilnærming) er en innfallsport som styrker god barneveiledning i 

barnehagen. 

De voksne er aktivt på utkikk etter barns fremskritt og mestring. Gjennom aktiv lysglimtjakt 

kan vi bidra til at barns positive utvikling skyter fart. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Personalet i barnehagen får kurs i løftmetodikken.  

 Gjennom løft har vi fokus på det som virker og styrker det. Dette betyr ikke at vi ikke 

har oversikt over hva som er problem, men vi graver oss ikke ned i problemet.  

 Vi jobber mot ønsket fremtid og jakter på situasjoner der vi ser ønsket fremtid.   

 Veiledning i forhold til å øke nærvær og relasjonen til barn, foreldre og kollegaer. 

 Lysglimtjakt 

 

VOKSENROLLA I BARNEHAGEN 
En av de viktigste faktorene når det gjelder kvalitet i barnehagen er vi voksne som arbeider i 

barnehagen. Det hjelper ikke med store fine ord hvis ikke vi er gode voksne for barn og 

foreldrene. Rammeplanen stiller store krav til de ansatte og det kreves bred kompetanse hvis 

man skal mestre alt. Vi kan heller ikke klare å mestre alt til enhver tid, men vi jobber mot de 

målene som vi selv og rammeplanen har fastsatt.  

En annen viktig faktor i denne sammenheng er at vi voksne må fungere hver for oss og 

sammen. Den enkelte voksne må kunne reflektere over sine sterke og svake sider både i 

samvær med barna og de andre voksne. Og med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til 

egen kapasitet kan man utnytte sine sterke sidere og samtidig jobbe med sine svake sider. 

Noe som igjen gir et godt grunnlag for arbeidsglede og et godt samarbeid rundt barna.  

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 Delta i lek, men også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og 

sammen(være oppmerksomt tilstede for å observere) 

 Være tilgjengelig for barna 

 Legge til rette for variert lek; bevegelseslek, liksomlek/rollelek, regellek og 

konstruksjonslek 

 Prate med barna, og hjelpe med å sette ord på leken/leker 

 Veileder barna til å dele på lekene, vente på turen sin og inkludere andre i leken 

 Veileder barna til å ta kontakt på en positiv måte; kommentere om barna gjr/sier noe 

pent 

 Veilede og hjelpe barna med å løse konflikter 

 Legge til rette lek i smågrupper slik at barna får bedre ro og til å utdype bekjentskapet 

seg i mellom 

 Fordele oss til det beste for barna ute og inne 

 Være forbilder for barna 

 



KOMMUNENS MÅL OG SATSNINGER 
 

ROSE er en forkortelse av                                 

Kommunens mål og satsninger 

 

• R for respekt 

• O for omsorg 

• S for samarbeid                       

• E for effektivitet 
 

 

   

Mål for Molde kommune                             

Molde kommunes bedriftsfilosofi 

 Hjerte for regionen 

 Vekst i kvalitet 

 Alle er med 

 Offensiv organisasjon 

 Økonomisk handlefrihet 

 

 

                                                                                                                                        

 

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 
 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

 

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, 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, nestekjærliget, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og 

livssyn som er forankret i menneskerettighetene.  

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Alle barn blir oppmuntret til å vise omsorg for og vise hensyn til hverandre og de 

yngre barna. 

 Vi markerer høytider og tradisjoner som jul, påske, 17 mai og andre høytider. 

 Lære barna respekt for naturen. 

 

 

 

 

 

 



BARNS MEDVIRKNING 
 Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. 

 Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Alle ansatte er lydhøre overfor barnas behov, ønsker og utforskertrang og velger 

aktiviteter ut fra disse observasjonene. 

 Vi tilrettelegger for at barna skal kunne løse konflikter selv. 

 Vi tilbyr barn ulike aktiviteter ut fra interesser og behov. Det betyr at alle barna ikke 

alltid er med på alle aktiviteter. 

 I samlingsstunder får barna uttrykke og utveksle opplevelser og interesser fra 

hverdagen i barnehagen. 

 Vi er observante i forhold til handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale 

språk. 

 

 

SAMARBEID MED BARNAS HJEM 
 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. 

 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Alle barn og foreldre blir møtt ved henting og levering inn på avdeling eller i 

garderoben for utveksling av informasjon. 

 Foresatte oppfordres til å komme med innspill og ønsker/forslag gjennom den daglige 

kontakten, foreldresamtaler, foreldremøter og SU. 

 Foresatte velger representanter til foreldreutvalg/samarbeidsutvalg ved 

barnehageårets oppstart. 

 Vi har diverse arrangementer for foreldre hvert år. 

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING 
 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 

opplevelser og aktiviteter. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år er: 

 Vi tilpasser rommene og aktivitetene ut fra barnas behov. 

 Vi tilbyr turer i nærmiljøet. 

 Barnehagen har en stor utelekeplass som gir barna muligheter til fysisk aktivitet til 

alle årstider. 

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN 
 Barnehagen skal møte barna med tillit, respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. 

 Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 



 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske språk og kultur. 

For å oppnå dette i år: 

 Vi markerer høytider og tradisjoner. 

 I daglige situasjoner og i samlinger skaper vi rom for opplevelser, undring, ettertanke 

og gode samtaler. 

 Vi fokuserer på innkjøp av leker som kan brukes av alle barn, uansett kjønn og alder. 

 Vi deler inn i grupper på tvers av alder og kjønn. 

 

SOSIAL KOMPETANSE 
 Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap. 

 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 

bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn 

og voksne. 

 Vi lærer barna å inkludere hverandre og vise at alle har en viktig plass i gruppen. Vi 

snakker for eksempel om de barna som ikke er i barnehagen. 

 Vi jobber med lekeregler og hvordan barna oppretter kontakt med andre. 

 Vi legger til rette for vennskap ut fra enkeltbarnets og gruppens behov. 

 Vi legger til rette for selvstendighetstrening ut fra alder, forutsetninger og behov. 

 

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 
 Molde kommune har i tråd med rammeplan utarbeidet en egen plan; «fra eldst til 

yngst-samarbeid mellom barnehage og skole» Målet er å sikre en god overgang 

gjennom tidlig informasjonsutveksling mellom foresatte, barnehage, og skole/sfo. 

Skolestarterne skal bli kjent med skole/sfo – lokaliteter, uteområde m.v. Dette 

samarbeider vi med skolene om å få til. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Ukentlige samlinger for førskolebarna, både i grupper inne og vi går på tur sammen. 

 Vi har fagmøter med skolene 

 Foreldremøte på skolene for foresatte 

 Barna besøker skolene 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 
 Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes 

 Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre ansatte og eiere. 

 Barnehagegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og 

vurderes fortløpende. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 Vi reflekterer oss imellom og sammen med barna om hva vi skal gjøre og hva vi har 

gjort. 

 Vi legger ut alle planene våre på hjemmesiden. 

 Vi legger inn bilder av barna på hjemmesiden som er passordbelagt. 

 Vi prater med foresatte om planer og gjennomføring av planer på møter, men også i 



hverdagen. 

 Vi legger ut planer til foresatte gjennom årsplan, månedsplan og metodeplaner for de 

forskjellige gruppene. 

 Vi deler ut en evalueringspost fra hver avdeling hver måned. 

 Vi legger til rette for her og nå samtaler. 

 

 

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 

beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre 

isolert. Flere områder vil ofte være representert i temaopplegg og i forbindelse med 

hverdagsaktiviteter. 

 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 

utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 

FAGOMRÅDENE 1 -2 ÅR 3-4 ÅR skolestartere 

 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK 

TEKST 

 

Bli kjent med 

rim/regler og sanger 

i samlinger. 

Høyt lesning og 

bruk av billedbøker. 

Lytte og bruke 

språket aktivt i 

hverdagen. 

Begrepstrening  

Barnet og familien 

Gjennom leken 

tilrettelegger vi for 

språklig utvikling. 

 

Samlinger med ulike 

temaer. 

Sang og rim/regler. 

Høytlesning 

Flanellograf 

Dramatisering 

Se og vekke interesse 

for bokstaver og bli 

kjent med sin egen 

bokstav. 

Barnet og familien 

Vi bruker konkreter i 

samling. 

Vi oppfordrer barna 

til gode samtaler i 

overgangssituasjoner, 

samling og i 

hverdagssituasjoner. 

Samlinger med ulike 

temaer. 

Leker med bokstaver 

og ord. 

Samtaler rundt ulike 

tema. 

Øve på at barna skal 

kjenne sitt eget navn 

og følge opp interesser 

for å lære bokstaver. 

  

Førskoleklubb 

  

 

KROPP 

BEVEGELSE, MAT 

OG HELSE 

Utelek  

Turer  

Bevegelsessanger  

Lære rutiner i 

forhold til måltid:  

Vaske hender før 

mat. 

Øve på å 

spise/drikke selv. 

Smøremåltid – 

velge pålegg, prøve 

å smøre selv. 

 

Utelek  

Turer  

Minirøris/ 

bevegelsessanger 

 God hygiene 

Påkledning 

  

Smøremåltid – velge 

pålegg, smøre selv 

Vi legger til rette for 

at barna lærer om 

kroppen sin og vet 

hvordan den 

Utelek  

Turer 

Minirøris/ 

bevegelsessanger 

 Ta del i matlaging 

Selvstendig i forhold 

til påkledning og 

måltid. 

Vi legger til rette for at 

barna lærer om 

kroppen sin og vet 

hvordan den fungerer. 

  God hygiene 



fungerer. 

 

 

KUNST 

KULTUR OG 

KREATIVITET 

Bli kjent med ulike 

formingsmateriell. 

Ta å føle på.  

Maling, leire, 

former osv. 

Barnesanger, 

rim/relger,  

Rytmeinstrument 

Dramatisere eventyr 

Lese bøker 

Henge opp kust 

som barna har laget. 

 

Tegne, farge og 

male.  

Få kjennskap til ulike 

materialer. 

Rytmeinstrument  

Sang/rim/regle 

Rollelek 

 Lese bøker 

Snakke om ulike 

kulturer og 

kulturtradidjoner. 

Arrangere forut 

aksjon 

 

Bruke sin egen fantasi 

og skaperglede. Lage 

sitt eget produkt. 

Bruke ulike materiale 

Tur til biblioteket og 

andre 

kulturarrangement 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 

Årstider 

Oppleve naturen. 

Utelek i all slags 

vær 

Vi blir kjent med og 

utvikler forståelser 

og respekt for 

planter og dyr. 

Undre oss sammen 

med barna hva som 

skjer i de ulike 

årstidene. 

Sortere søppel 

Årstider. 

Hva kjennetegner de 

ulike årstidene.  

  

Sortere søppel 

Undre oss sammen 

med barna hva som 

skjer i de ulike 

årstidene. 

Markere høytider og 

tradisjoner 

Lære barna gode 

holdninger, respekt 

for seg selv og andre. 

 

Årstider 

Bli kjent med og 

utvikle forståelse for 

planter,dyr,landskap 

og årstider.  

Studere og undre seg 

over naturen når vi går 

på tur. 

Snakke om miljøet og 

viktige holdninger 

overfor dette. 

 

 

ETIKK 

RELIGION OG 

FILOSOFO 

Markere høytider 

og tradisjoner i 

barnehagen. 

Vi lærer barna gode 

holdninger, respekt 

for seg selv og 

andre. 

 

Introdusere høytider 

som jul og påske. 

Markere høytider og 

tradisjoner i 

barnehagen. 

Vi lærer barna gode 

holdninger, respekt 

for seg selv og andre. 

Undre oss sammen 

med barna over det 

som skjer i 

hverdagen. 

Har ansvar for å bære 

fane ved 17 mai feiring 

i bhg 

Lære barna gode 

holdninger, respekt for 

seg selv og andre. 

 

ANTALL 

ROM OG 

FORM 

Lære seg begreper. 

Orientere seg i ulike 

rom i barnehagen. 

Finne plassen sin i 

garderoben.  

Lek med ulike 

former/lego/duplo 

Telleregler 

Tallregle 

Romforståelse. 

Sortere leker. 

Bli kjent med ulike 

former. 

(sirkel,firkant,trekant 

osv) 

Konsentrasjonslek. 

Mengdeforståelse og 

romforståelse.  

Leke med tall. 

Vi gir barna erfaring 

om 

mål,høyde,vekt,tyngde, 

volum temperatur og 

tid. 



Det fysiske arealet 

innbyr til 

utforsking, 

oppdagelse og 

skaping av ulike 

former, mønster og 

grupperinger. 

 

(lego, duplo, 

togbane, klosser 

osv.) 

Følge opp deres 

interesse for å lære 

bokstaver. 

 

Hjelpe til å dekke 

bord. 

Konsentrasjonslek. 

Måle avstand 

Sammenligne størrelse. 

 Førskoleklubb 

Følge opp deres 

interesse for å lære 

bokstaver. 

NÆRMILJØ OG 

SAMFUNN 

Turer i nærmiljøet Bli kjent med 

barnehagen. 

Finne min plass i 

barnegruppa. 

 Turer i nærmiljøet 

Fast turdag en dag i 

uka. 

 

Turer i nærmiljøet. 

 Barna får lære å erfare 

at deres valg og 

handlinger kan påvirke 

situasjonen for de selv 

og andre. 

Besøke skolen de skal 

begynne på 

Barna som har gått i 

bhg tidligere blir 

invitert på besøk 

Vi benytter offentlig 

kommunikasjon som 

buss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KALENDER 
 

Dato: Innhold: 

september brannvernmåned 

oktober høstfest 

desember Julefrokost, Lucia for skolestartere, nissefest 

februar karneval 

mai 17 mai markering i bhg 

mai Avslutningstur til atlanterhavsparken for skolestartere 

juni Sommerfest 

  

  

  

  

 

BARNEHAGERUTE 
De kommunale barnehagene er åpne for alle barna alle virkedager med unntak lørdager, 

helligdager, 5 planleggingsdager, julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger 

barnehagen kl 1200. 

For barnehage året 2017-1018 er planleggingsdagene: 

 Tirsdag 15.8.17 

 Onsdag 16.8.17 

 Mandag 09.10.17 

 Tirsdag 02.01.17 

 Fredag 18.5.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig ansvarlig for årsplan ved enhetsleder: Ellen Lyngvær Hjelset 

og Toril Solheim 

 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:  


