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INNHOLD 

Lillekollen barnehage 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85, 6412 Molde 

Telefon – 71112490  

E-postadresse: el 

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. 

 

Dette er del en av årsplanarbeidet. Alle avdelingene har egen temaplan og hver måned blir det 

lagd en månedsplan. Vi har også egen plan for samarbeid på tvers og klubbene. Alle planer 

blir lagt ut på hjemmesiden. 

 

 

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 14 barn under 3 år, rødhette har 18 barn over 3 år og askeladden har 18 

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

 

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

barne og ungdomsarbeider, assistenter 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 DAGSRYTME 
07.00 Barnehagen åpner  

08.00 Frokost 

08.30 Samling, aktivitet, klubb, lek ute eller inne 

09.30 Utetid  

11.30 Lunsj  

12.30 Hvile/rolig aktivitet 

14. 00 Matpakke og fruktmåltid 

15. 00 Ute resten av dagen  

16.30/17.00 Barnehagen stenger. 

                    Etter avtale med FAU/SU så skal foreldrene gi beskjed i forkant om de har 

                    behov for å hente frem til 17.00 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 gjør/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 

 

 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD  
Rammeplanen beskriver  

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG 
 Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 

og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og 

andre. I barnehagen skal alle oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og 



støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle 

relasjoner mellombarna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, 

glede og mestring. Personalet skal arbeide for ett miljø som ikke bare gjør barna til 

mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

 

Våre fokusområder på dette i år er: 

 Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre  

 Sørge for at alle barn kan oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen 

 Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 

omsorg 

 

 

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK 
 Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal 

være en arena for barnas utvikling og læring, og for ulike typer lek både ute og inne. 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. 

Våre fokusområder på dette i år er: 

 Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 

 Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

 Ta initiativ til lek og aktiv bidra til at alle kommer inn i leken 

 

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING 

 

 Barnehagen skal støtte barn i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra 

til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratisk 

fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle 

uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna 

kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra 

til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 

 

Våre fokusområder på dette i år er: 

 Legge til merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver i fellesskapet 

 Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler 

 

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING 

 I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst 

til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 

temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. 

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges 

til grunn for deres lærings prosesser. Barna skal få undersøke, oppdage, og forstå 

sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele 

kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til 

læringsfellesskap der barna skal bidra i egen og andres læring. 



Våre fokusområder på dette i år er: 

 Være oppmerksom på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter 

 Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og 

tiltro til egne evner 

 Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser  

 Utforske kreativitet og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna  

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP 
 Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og 

omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 

samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for 

fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt 

legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal 

støttes, samtidig som e skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne 

behov og det å ta hensyn til andes behov. 

Våre fokusområder på dette i år: 

 Støtte barnas initiativ samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner 

 Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner  

 Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønster  

 

BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKSJON OG SPRÅK 

 Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av 

alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å 

kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne 

og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle 

barn skal få god språk stimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 

delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 

Våre fokusområder på dette i år er: 

 Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte 

deres språkutvikling  

 Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 

norsk-/samiskspråklige kompetanse  

 Innføre bruk av ipad i forhold til språkstimulering  

 

 

 

 

BARNS MEDVIRKNING 
 Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og 



vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på 

det som skjer i barnehagen. 

 Barnehagen skal være bevisst på barna ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger, og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre 

måter enn gjennom tale, har rett på å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 

Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

 Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna 

skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. 

 

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. 

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid 

og forståelse med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå, med 

foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldreråd og 

samarbeidsutvalg.  

 Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldregruppen skaper er godt barnehagemiljø.  

 Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se 

fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold. 

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, 

og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet 

med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at 

arbeidet med fagområdene kan oppleves som meningsfull og morsom av barnas hverdag. 

Barns interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et 

lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper 

og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforskning og skapende 

aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, 

spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene.  

 

 

 

 

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.  

. 

Nedenfor har vi å valgt å beskrive hvert enkelt fagområde og hva vi legger på vekt på i de 

ulike alderstrinnene.  

 

 

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. 

Bravoleken 

 

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 

  

bravoleken 



bravoleken 

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 

fungerer. 

 

 

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 

KUNST 

KULTUR OG 

KREATIVITET 

Bli kjent med ulike 

formingsmateriell. 

Ta å føle på.  

Maling, leire, 

former osv. 

Barnesanger, 

rim/regler,  

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 

kulturtradisjoner. 

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 

Markere høytider og 

tradisjoner i 

barnehagen. 

Vi lærer barna gode 

Lære barna gode 

holdninger, respekt for 

seg selv og andre. 

 



holdninger, respekt 

for seg selv og 

andre. 

 

Introdusere høytider 

som jul og påske. 

holdninger, respekt 

for seg selv og andre. 

Undre oss sammen 

med barna over det 

som skjer i 

hverdagen. 

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 

Det fysiske arealet 

innbyr til 

utforsking, 

oppdagelse og 

skaping av ulike 

former, mønster og 

grupperinger. 

 

Tallregle 

Romforståelse. 

Sortere leker. 

Bli kjent med ulike 

former. 

(sirkel,firkant,trekant 

osv) 

Konsentrasjonslek. 

(lego, duplo, 

togbane, klosser 

osv.) 

Følge opp deres 

interesse for å lære 

bokstaver. 

 

Mengdeforståelse og 

romforståelse.  

Leke med tall. 

Vi gir barna erfaring 

om mål, høyde, vekt, 

tyngde, volum 

temperatur og tid. 

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. 

 

 

OVERGANGER 
 

NÅR BARNET STARTER I BARNEHAGEN 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen.  

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 

 Barnehagen har både småbarn og storbarnsavdeling 

 Det sendes ut velkomstbrev med bilde av personalet og rommene på avdelingen 



 Det er mulighet for å besøke barnehagen  

 Barnehagen tilpasser rutiner, tid og rom til å bli kjent 

 Foreldre kan ta med barna på besøk før oppstart  

 

 

OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN 
Det året barnet fyller tre år skal det starte på storbarnsavdeling. Personalet skal sørge for at 

barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet. 

Når avdelingen er bestemt skal barna få mulighet til å bli kjent med den nye avdelningen. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette: 

  Alle får velkomstbrev fra avdelingen 

 Personalet tar med seg barna på besøk til de aktuelle avdelingene De får være ute 

sammen med avdelingen de skal starte på 

 

 

OVERGANGEN TIL SKOLE 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna får en trygg og 

god overgang fra barnehage til skole/SFO. Molde kommune har egen plan for overgangen – 

fra eldst til yngst. (link til planen) 

 

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 Skoleforberedende aktiviteter for skolestartere i barnehagen 

 Pedagogisk leder deltar på møter i samarbeid med skole 

 Foreldre får tilbud om samtale før skolestart 

 Pedagogisk leder deltar på felles foreldremøte mellom barnehage og skole 

 Planene legger også til rette for skolebesøk  

 

 

 

 

HJEMMESIDE 
Alle kommunale barnehager har egen hjemmeside. På hjemmesiden er det en egen 

foreldreportal. Her finner dere alle opplysninger dere trenger om avdelingen barnet ditt går 

på. Dette er vår informasjonskanal til foreldrene og alle planer ligger her.  

 

DIGITAL PRAKSIS 
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 

bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. 

Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal 



digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal 

utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet 

til digitale medier. (Rammeplanen, 2017)  

 

 

VURDERING  
Gjennom barnehageåret blir det gjort en kontinuerlig vurdering av de ulikesidene ved 

arbeidet. Denne vurderingen skal ligge til grunn for endringer og framdrift. Vi innhenter 

informasjon gjennom observasjon, samtaler med foreldre, barn og personalet. Vurderingen vi 

gjør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan og det pedagogiske arbeidet. Styrer, 

pedagogiske ledere og assistenter/barne- og ungdomsarbeidere er alle ansvarlige og delaktige 

i vurderingsarbeidet. 

 

Områder som skal vurderes er: 

‘• Enkeltbarns trivsel og utvikling 

• Gruppens samhørighet og utvikling 

• Arbeid med fagområdene, herunder satsingsområder 

• Barns språkutvikling 

• Samspill barn/voksne og barn/barn 

• Samarbeid med foreldre 

• Arbeidet med barn med spesielle behov 

• Spørreundersøkelse 

 

DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon er å synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, både i 

arbeid med barna, foreldre og personalet. Vår dokumentasjon blir synliggjort 

på flere måter. Primært gjennom årsplan, månedsbrev og bildedokumentasjon, 

og de ulike målene som følger gjennom året. Dokumentasjon vil være et 

arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen og informasjon til foreldre. 

 

Våre tiltak for å oppnå detter er: 

 Alle planer ligger i foreldreportalen 

 Dokumentere at foreldrene har fått tilbud om foreldresamtale 

 Dokumentere gjennomførte samtaler 

 Legge evaluering i foreldreportalen 

 

 

 

 

KALENDER 

 

Dato: Innhold: 

september Brannvernmåned 

Oktober Høstfest 



 Forut aksjon for storbarn 

desember Julefrokost, Lucia for skolestartere, nissefest 

Januar  Juletrefest 

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.  

Lillekollen barnehage har utvidet åpningstid og er åpen fra 07.00 – 17.00 Etter avtale i FAU 

så er det åpent fra 16.30 – 17.00 ved aktuell avdeling ved at foreldrene gir beskjed dagen før.  

 

For barnehage året 2018-1019 er planleggingsdagene: 

 Onsdag 15.8.18 

 Torsdag 16.8.18 

 Mandag 08.10.18 

 Onsdag 02.01.19 

 Fredag 31.5.19 

 

 

 

 

Faglig ansvarlig for årsplan ved enhetsleder: Ellen Lyngvær Hjelset 

og Toril Solheim 

 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 29.11.18 

 

 

 

 

 


