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VELKOMMEN 

Forset barnehage ligger i sentrum i Vestre Gausdal. Våre nærmeste naboer er barneskolen 
og ungdomskolen. 

Vi er en tre-avdelings barnehage med 12 små barns plasser, og 36 store barns plasser. 

Vår bemanningsnorm er en voksen pr seks store barn, og tre små barn. To av våre avdelinger 
har også to pedagoger. 

Barnehagen har vært i drift som tre-avdelings barnehage siden august 1993. Før den tid var 
det en heldags avdeling og en korttidsavdeling. 

Nærmiljøet gir utallige turmuligheter i skog og mark. Det benytter vi oss av så ofte vi kan. 
Ved lysløypa har vi vår egen leirplass med lavvo og bålplass. 

Fysisk aktivitet er viktig og riktig hos oss. 
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Årsplan er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og 

Beskriver virksomhetens pedagogiske innhold. 

 

 

Vår visjon: 

 

Visjonen rommer det vi mener er grunnlaget for at barn skal trives, og utvikle seg både 
psykisk og fysisk. 

God Bagasje = Respekt – Omsorg – Trygghet = ROT (må vi ha for og «spire og gro godt») 

«For barnets beste i alt vi sier og gjør»: 

For å oppnå dette må personalet: 

 ha fokus på enkelt barnet 

 ha fokus på barnegruppen 

 ha fokus på kommunikasjonen barn-barn, barn – voksen og voksen-voksen 

 ha fokus på lekemiljø 

 ha fokus på vurderings arbeidet våres – spørre oss selv og hverandre «var det 
for barnets beste?» 
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Pedagogisk grunnsyn 

 

Barn er selvstendige og sosiale. Omsorg, utvikling og læring skjer i samspill med andre 
mennesker. 

Omsorg er å ta vare på og å bry seg om noen. Når du viser omsorg overfor en person, bryr du 
deg om hvordan vedkommende har det, og du prøver å gjøre det beste for han eller henne. 

Vår visjon: «for barnets beste i alt vi sier og gjør»   

Utvikling er å være i bevegelse, fysisk og psykisk. Gjennom å bli sett, støttet, styrket og vist 
vei både fysisk og mentalt, settes vi i bevegelse. 

Den viktigste læring i barnehagen skjer i uformelle situasjoner. I garderoben, i sandkassen, på 
sykkelen, i stellesituasjonen, under måltidet, på tur og på gulvet.. 

LEK er barnets viktigste aktivitet. LEK skaper trygghet, mestring og utfoldelse. 

LEKEN skal ha gode vilkår i Forset barnehage. 

For å lykkes med dette må personalet i Forset barnehage være aktive og tilstede i møte med 
barna. 

 

T 

I 

L 

T 

A 
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 Aktive voksne er å ta ansvar, være tydelig, møte barn med respekt, 

skape glede, humor og trygghet 

 

 Tilstedeværende voksne er å være ydmyk for hva barnet formidler.  

Gjøre barna oppmerksomme på hverandre. 

 

 Systematisk kvalitet og vurderingsarbeid som grunnlag for utvikling av 

den lærende organisasjon.  Bruke praksisfortellinger til refleksjon og utvikling av 

egen praksis. 

 

 Fremheve de uformelle læringssituasjoner av god kvalitet 
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Barns medvirkning 

 

MÅL: Det må gis tid og rom til barns medvirkning. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor. De skal få 

kjenne på at de kan utøve selvbestemmelse og uttrykke egne meninger. 

 

T 

I 
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K 

 

 Oppmuntre barnet til å gi uttrykk for tanker og meninger. 

 Støtter barna til å undre seg og stille spørsmål 

 Lytter og tolker barnas kroppsspråk, være obs på barnas ulike måter å uttrykke seg 

på. 

 Følge opp barns interesse, og møter barnets initiativ med alvor og undring 

 Barns meninger skal løftes frem av den voksne i sosiale sammenhenger 

 Gjennomføre barnesamtaler med 4 og 5 åringer. Ta imot barnas svar på en 

anerkjennende måte. Barnets svar gir personalet grunnlag for refleksjon og utvikling 

av egen praksis 

 «Ukas barn» samarbeider med en voksen i det praktiske arbeidet knyttet til samling 

og måltider. Er med å ta avgjørelser. 
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Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning 

 

MÅL: Foreldre i Forset barnehage skal være trygge på at barna blir sett, respektert og at de får delta i  

et fellesskap som er positivt for deres utvikling 

 

T 

I 

L 

T 
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K 

 

 Alle foreldre får tilbud om 2 utviklingssamtaler i året. 

Dersom det er behov for flere samtaler utover dette, kan det avtales med den 

enkeltes pedagogiske leder. 

 

 Foreldremøte om høsten der alle foreldre får informasjon om barnehagen og 

hvordan vi tenker og jobber. Alle foreldre oppfordres her til å komme med innspill 

Det vil også bli avholdt et tema foreldremøte. Tema i år er: mobbing. 

 

 Daglig kontakt er bærebjelken i foreldresamarbeidet. Korte samtaler i garderoben 

kan være svært nyttig.  Noen ganger vil dere oppleve at personalet har god tid og 

andre ganger har ikke personalet like stor mulighet til å prate med foreldre. Dette 

fordi de vil være tilstede for barna. Å balansere dette på en god måte er viktig for 

personalet. Uansett skal det å komme inn i Forset barnehage være en positiv og 

trygg opplevelse. 

 

 FAU/SU barnehagen har et eget utvalg fra foreldregruppen. «Denne gruppen skal 

fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø» Barnehageloven § 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tatt initiativ – lyttet til andre – vært del av 

fellesskapet – ledet og blitt ledet – brukt sansene – 

vært kreativ – opplevd samhold – øvet tålmodighet – 

øvet på å kommunisere – gitt av seg selv – tatt ansvar 

– brukt fantasi – øvet på turtaking – opplevd glede og 

latter – øvd på sosiale koder – lært å lese det sosiale 

spillet – økt ordforrådet – øvd kommunikasjon – følt 

empati – bearbeidet følelser – OPPLEVD GLEDE, 

LATTER, MESTRING OG EGENVERD.. 

Hvis barnet ditt svarer «i dag har jeg 

bare lekt», har det: 
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Barnehagens satsningsområder i år: 

LEKEN – BARNS TRIVSEL – SPRÅKSTIMULERING/MILJØ - BEVEGELSE 

LEKEN Lek er barnas viktigste uttrykksform. Gjennom lek frigjør barna egne krefter, evner og 

anlegg. I leken prøver barna ut erfaringer, opplevelser og utvikler tanker. I leken overfører de 

eldste barna trekk i barnekulturen til de som er yngre. Lek er en viktig side ved barnekulturen og 

har stor egenverdi. Leken er grunnleggende for barn, og en måte å forstå verden på. 

 MÅL:  

 Alle barn skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek alene og 

sammen med andre. 

 Alle barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. 

 Oppleve å være delaktig i felleskapet som leken gir. 

 

T 

I 
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 Fleksible barnegrupper der barnas søken etter vennskap vektlegges 

 Tilrettelegge for gode valgmuligheter når det kommer til leker/aktiviteter og 

lekemiljø 

 Observasjon som verktøy for bedre å kunne følge barnas interesser, lek og 

aktiviteter og ut fra dette gjøre valg av tema/lekemiljø 

 Relasjonsskapende aktiviteter 

 Engasjerte voksne som tilfører leken nye momenter ved behov 

 Voksne som vurderer om leken må vernes om hvis det ankommer «nye» barn, 

eller påser at leken får fortsette uten avbrudd av ellers planlagte 

aktiviteter/rutiner 
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BARNS TRIVSEL – SOSIAL KOMPETANSE  

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.  

MÅL:  

 Barna skal utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å 

komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. 

 Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet 

 

T 

I 

L 

T 

A 
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 Vi tiltaler barnet med sitt navn 

 Vi tilrettelegger for at det enkelte barn blir kjent med seg selv i relasjon til 

omverdenen 

 Vi verner om begynnende vennskap og tilrettelegger for at venner får være 

mest mulig sammen 

 Vi observerer barns trivsel og iverksetter nødvendige tiltak i forhold til dette 

 Vi møter barna med tillit og respekt, anerkjenner enkeltbarnet, og 

barnegrupper 

 Vi formidler verdier som er grunnleggende for demokrati og likestilling, og 

motarbeider alle former for diskriminering 

 Setter ord på opplevelser og følelser 

 Støtter barna i egen konfliktløsning 

 Gjør barna oppmerksom på hverandre og våre omgivelser 

 Verktøy som benyttes: «Venner – serien», «Det er mitt valg» og «Steg for steg». 
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SPRÅKSTIMULERING/SPRÅKMILJØ Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig 

både for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtiden 

MÅL:  

 Barna skal oppleve varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, og som redskap for å uttrykke egne tanker.  

 

 

T 

I 

L 

T 

A 

K 

 Setter ord på/benevner alt vi gjør 

 Bruker språket aktivt i rutinesituasjoner  

 Bruker bøker aktivt både til høytlesning og samtaler rundt bilder/innhold 

 Dramatisering av eventyr og fortellinger og diktning av egne eventyr og 

fortellinger 

 Vi oppmuntrer til dialog 

 Vi snakker med barn og voksne – ikke til 

 Vi har strukturerte barnesamtaler for 4 og 5 åringer om innholdet i 

barnehagehverdagen 

 Vi støtter barna i å løse konflikter gjennom dialog 

 Barna oppfordres til å tørre å ta ordet i en gruppe 

 Barna skal møte bokstaver og tall 

 Vi tuller med språket – rim og regler 

 Reflekterer over hvordan vi snakker til/med hverandre 

 Tilbyr hjemlån av bøker til barn og foreldre/foresatte 

 Samarbeider med biblioteket – lån av bøker og besøk  

BEVEGELSE – Kommunens overordnede mål: 

Overordnet mål: Barn i Gausdal skal utvikle grunnleggende motoriske, språklige og sosiale 

ferdigheter, som fundament for læring.  

Resultatmål: Færre barn henvises etter skolestart i forhold til vansker knyttet til motorikk, læring 

(lese- og skrivevansker) og psykososial utvikling. 

 Barna skal ha muligheter for fysisk utfoldelse ute og inne. De skal få utvikle forståelse og 

respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige.  
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 Følger års hjul til Gausdalsmodellen 

 En fast tur-dag i uken for 2012 og 2013 barn 

 Bruker sanserom for barna 0-3 år 

 Legger til rette for ski/ake aktiviteter vinterstid 

 Muligheter for sykling 

 Barna har muligheter for å klatre i trær, og opp på de «små hustakene» 

 Legger opp til felles stafetter/ bevegelsesleker inne og ute 

 Stimulere til økt puls hos alle barna i form av raske bevegelser daglig  

 

 

  

FAGOMRÅDENE 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst  

 Mål: Personalet bruker språket bevisst og aktivt. Barna skal ha tid til å uttrykke seg verbalt og 

non verbalt. 

 

 

Tiltak 

 

 Vi oppmuntrer barna til å bruke bøker aktivt 

 Vi bruker sanger, rim og regler daglig både i samlinger og i uformelle settinger 

 Vi oppfordrer barna til å uttrykke seg verbalt og skaper rom for dette gjennom 

god tid til samtaler 

 For de aller minste brukes det konkreter til innholdet i alle samlinger. Både til 

sanger, enkle fortellinger, rim og regler 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Mål: Barna skal gis muligheter for fysisk utfoldelse ute og inne 

 

Tiltak 

 Følger års hjulet til Gausdalsmodellen 

 En fast turdag i uken for 3-5 år/ sanserom for 1-2 år 

 Ski/ake aktiviteter vinterstid 
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Kunst, kultur og kreativitet 

Mål: Barna skal få bruke de ulike kunstformer, ta i bruk sin egen fantasi, kreativ tenkning og 

skaperglede. Gi barna opplevelser fra barnekulturen 

 

Tiltak 

 

 Gi tilgang til ulikt skapende materiell, og uttrykksformer 

 Lytte og bevege seg til musikk/dramatisering/sanger, rim og regler 

 

 

Natur, miljø og teknologi 

Mål: Barna skal gis muligheter for gode opplevelser og undring over naturens mangfoldighet 

gjennom ulike årstider. 

 

Tiltak 

 Vi går på turer i nærområde 

 Bruker aktivt lavvoen og området rundt 

 Kildesorterer avfall 

 Lære oss å ta vare på og behandle naturen med respekt 

 

Antall, rom og form 

Mål: Barna skal gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering utvikle sin matematiske 

kompetanse 

 

Tiltak 

 

 Vi benytter ulike spill og materiell som oppfordrer til lek med tall, former og 

mengder. Eks: Lego, klosser, puslespill osv.. 

 Barna lærer betydningen av begreper: foran, bak, over, under, osv. 

 Vi bruker de matematiske begrepene i hverdagen som: liten, stor, tung, lett, sirkel, 

kvadrat osv.. 

 

 



12 
 

 

Etikk, religion og filosofi 

Mål: Barna skal lære å ha respekt for hverandre og omgivelsene. Vi vil bidra til at barna tilegner 

seg gode samhandlingsevner. Styrke fellesskapet. 

 

 

Tiltak 

 Vennskap er et viktig temaarbeid gjennomgående hele året. Vi setter ord på hva er 

en venn? 

 Hjelper barna å sette ord på følelser og hvorfor de ulike følelsene oppstår 

 Setter ord på ulikheten blant mennesker og verdien ved at vi er ulike, og har ulike 

verdier 

 Få enkeltbarnet fra «jeg-tenkning» til «vi-tenkning» der dette er naturlig 

 Samarbeidsoppgaver, Vi setter ord på verdien ved samarbeid mellom mennesker og 

hva vi sammen kan oppnå 

 

Nærmiljø og samfunn 

Mål: Vi går på tur i nærmiljøet og formidler verdier som er viktige i dagens samfunn 

 

Tiltak 

 Barna skal få delta aktivt i det som er til gode for fellesskapet, eks lage lunsj og dekke 

bord 

 Besøke ulike arbeidsplasser i vestre Gausdal 

 Skolestartere skal aktivt benytte skoleplassen og ha fadder samarbeid 

 Gi barna kunnskap om mangfoldigheten i samfunnet vårt 

 Delta i Forut sitt prosjekt – lære om barn i et annet land 
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VURDERINGSARBEID 

Hva evalueres: Innhenting av data: Vurderingsform: 

 

Enkeltbarnets trivsel, 

utvikling og behov 

 

-Observasjon av barnet i hverdagen. 

- Barnets verbale og non verbale uttrykk 

-Daglig kommunikasjon med foreldre 

-Foreldresamtaler 

-Barnesamtaler for 4-5 åringer 

-Praksis fortellinger med barnehagens visjon: 
«for barnets beste i alt vi sier og gjør» 

 

-Avdelingsmøter/klubbmøter 

-Ped. leder møte 

- Foreldresamtaler 

-Eventuelle samarbeidsmøter 

med faginstanser der dette er 

aktuelt 

 

 

Satsningsområdene 

med målsetting 

 

- Barnets verbale og non verbale uttrykk 

- Daglig kommunikasjon med foreldre 

- Foreldresamtaler 

-Observasjoner av barnegruppen og 
enkeltbarnet 

-Samarbeid med barnefysioterapeut 

 

 

-Avdelingsmøter/klubbmøter 

-Ped. leder møte 

- Foreldresamtaler 

-Personalmøter 

-Fag møter 

 

Helhetsvurdering av 

barnehagen, og 

utviklingsprosjekt 

med måloppnåelser 

Utviklingsprosjekt i 

år: Barns deltakelse i 

LEKEN 

 

-Observasjoner 

-Barn og ansattes verbale og non verbale 

uttrykk 

- foreldremøter 

- Brukerundersøkelser 

-Medarbeiderundersøkelser/ medarbeider 

samtaler 

 

- Ped. ledermøter 

-Personalmøter 

-Planleggingsdager 
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Plan for samarbeidet med skolen for skolestartere 

 

Hva skjer: 

 

Dato: 

 

Ansvar Skolen: 

 

Ansvar Barnehagen: 

tilbakemelding 

på årets 

skolestartere 

som gruppe 

 

14.09 

 

Jørunn/ Inger E 

 

Ingunn/Runa 

Fadderklassen 

kommer på 

besøk i 

barnehagen 

 

 25.09 

 9.4 -10.45 

Vetle  

vetle.simensen.nerem@gausdal.kommune.no 

 

Ingunn 

Ingunn.stakeng@gausdal.kommune.no 

 

Bli kjent dag på 

skolen 

 

 25.10 

9.30-10.30 

Vetle 

 

Ingunn 

 

Innskriving 

 

? november 

 

 

Richard 

 

Aktivitetsdag 

Spill og lese 

osv 

 

? januar 

 

 

Vetle 

 

Ingunn 

Ski og ake dag 
For hele 
barnehagen 

? mars 

Kl.10.00. -
13.00. 

5. klasse (?) 

Ta med ski 

Forset barnehage 

Tar med pølser og saft til alle 

Lek ute på 

skolen 

sammen 

m/faddere? 

 

 

? april 

 

Vetle 

 

Ingunn 

 

Førskoledag  

 

 

 

? mai/juni 

Kl. 12.00. – 

14.30. 

 

Egen invitasjon kommer fra skolen. 

 

 

mailto:vetle.simensen.nerem@gausdal.kommune.no
mailto:Ingunn.stakeng@gausdal.kommune.no
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VIKTIGE DATOER 

12.9 Foreldremøte i Forset barnehage – tema: barnehageåret 2017/2018 

24.10 

24.10 

Foreldrekaffe fra kl 14:00 – 16:00(du kommer når det passer deg) FN dagen- Forut aksjon 

Foreldremøte på kveldstid I Kultur salen, felles for kommunen – tema: mobbing 

10.11 PLANLEGGINGSDAG – BARNEHAGEN STENGT 

10.12 

13.12 

18.12 

21.12 

romjul 

Juletrefest arrangert av FAU 

Luciafeiring og Lysfrokost med foreldre 

Julegudstjeneste i Forset kirke for barnehagen 

Nisse-besøk og grøt fest 

Barnehagen stengt. Tilbud gis i Kornhaug barnehage 

6.2 

14.2 

23.2 

Vi markerer Samefolkets dag 

VENNEDAGEN 

TROLLFEST – (dette blir istedenfor karneval) 

22.3 

23.3 

Påskelunsj sammen for Spurven og Bokfinken – Linerla lager sin egen påskelunsj 

Påskelunsj sammen for Spurven og Bokfinken – Linerla lager sin egen påskelunsj 

26.-28.3 Barnehagen stengt. Tilbud gis i Kornhaug barnehage 

23.4 Vi markerer Verdens bokdag 

8.5 

17.5 

18.5 

Dugnad med foreldre 

FAU stiller med Barnehagens fane i toget 

PLANLEGGINGSDAG - BARNEHAGEN STENGT 

12.6 

15.6 

SOMMERFEST - GRILLENE ER VARME FRA KL 17:00 

PLANLEGGINGSDAG – BARNEHAGEN ER STENGT 

Uke 28-30 Barnehagen stengt – Sommeråpen barnehage er Kornhaug.  
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PERSONALET I FORSET BARNEHAGE 2017/2018 
 

Avdeling Linerla 1-2 år – tlf: 612 85 712 

Pedagogisk leder: Lisbeth Johansen 80 % lisbeth.johansen@gausdal.kommune.no  

fri onsdager/ Runa stedfortreder 

Barnehagelærer: Mona Østeraas 100 % mona.osteras@gausdal.kommune.no  

Assistent med fagkurs: Mona Johansen 100 % 

Barnepleier/Fagarbeider: Sissel Arlien 100 % 

Avdeling Bokfinken 3-5 år – tlf: 612 85 713 

Pedagogisk leder: Ingunn Stakeng 100 % ingunn.stakeng@gausdal.kommune.no  

Pedagogisk leder: Eli Brathovde 100 % eli.brathovde@gausdal.kommune.no  

Assistent med fagkurs: Inger Jørstad 100 % 

Avdeling Spurven 3-5 år- tlf: 612 85 714 

Pedagogisk leder: Jorunn Kraabøl 100 % jorunn.kraabol@gausdal.kommune.no  

Assistent med fagkurs: Tone Bakken 100 % 

Assistent med fagkurs: Astrid Sønstegård 60 % 

Assistent – under utdanning som barnehagelærer eksamen vår 2018: 

 Andrea Brendhaugen 40 %  

Øvrig personal 

Styrer: Runa Bakken 80 % administrasjon og 20 % i avdeling 

Runa.bakken@gausdal.kommune.no tlf: 612 85 710/ 902 29 009 

Renhold: Anne Sofie Møllerstuen 52 % 

Vaktmester: Arne Brandslien 15 % (underlagt teknisk enhet) 

 

mailto:lisbeth.johansen@gausdal.kommune.no
mailto:mona.osteras@gausdal.kommune.no
mailto:ingunn.stakeng@gausdal.kommune.no
mailto:eli.brathovde@gausdal.kommune.no
mailto:jorunn.kraabol@gausdal.kommune.no
mailto:Runa.bakken@gausdal.kommune.no

