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INNLEDNING 

Velkommen til Kornhaug barnehage  

Kornhaug er en av 4 kommunale barnehager og 

drives etter lov om barnehager med forskrifter. 

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» 

er en forskrift til lov om barnehager. Målet med 

rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det 

øvrige personalet en forpliktende ramme for 

planlegging, gjennomføring og vurdering av 

barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for 

barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal 

synliggjøres i årsplanene til barnehagene.  

De ansatte benytter barnehagens årsplanen som et 

arbeidsdokument, og skal i tillegg utarbeide detaljerte 

planer som beskriver konkret hvordan barnehagen 

arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.  

Foreldrene skal etter disse planene får et godt 

innblikk i barnehagens arbeid og se en klar 

sammenheng mellom de konkrete aktivitetene lokalt i 

barnehagen og de overordnede målene for 

barnehager, både på kommunalt og nasjonalt nivå. 

Årsplanen fastsettes av barnehagens 

samarbeidsutvalg. 

Denne årsplanen inneholder informasjon om 

barnehagen, om personalet og hva vi i Kornhaug 

barnehage skal jobbe med dette barnehageåret. Som 

tidligere vil det komme 14.dagerplaner/månedsplaner 

med mer detaljerte oversikt over hva som skal skje på 

hver avdeling. Det vil også bli delt ut 

evalueringsskriv etter hver periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold: 

*innledning 

*barnehagens formål, verdigrunnlag 
og oppgaver 

o Rammeplan med 
fagområdene, Barns 
medvirkning og danning 
gjennom omsorg, lek og læring 

*kommunens mål og satsning for 

barnehagene 

*Presentasjon av barnehagen 

*Barnehagens mål, visjon og 

fokusområder: 

*overganger 

*planlegging-dokumentasjon-

vurdering 

*praktiske opplysninger 

*SU/FAU medlemmer 

*personalgalleri 

*barnehagens årshjul 

 

 



BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER 

Stortinget har i Barnehageloven (2005) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold. I 

tillegg har Kunnskapsdepartementet fastsatt en Rammeplan (2017) som gir retningslinjer for barnehagens innhold og 

oppgaver 

Barnehagelovens § 1 Formål: «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» 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 

glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 

demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering  

VÅRE STYRINGSDOKUMENTER: 

 Lov om barnehage  

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (1.8.2017) 

 Strategiplan for Gausdal Kommune 

 Årsplan for Kornhaug barnehage 

NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen 

gjelder fra august 2017. Personalet i Kornhaug vil arbeide med å implementere denne i sitt arbeid framover. I 

Rammeplan for barnehagen (2017) blir det beskrevet at Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset 

enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og 

samlet bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen 

kultur i en atmosfære preget av humor og glede. Rammeplan for barnehagen (2017) har også beskrevet syv 

fagområder som vi i barnehagen skal arbeide med.  

De syv fagområdene er: 

*Kommunikasjon, språk og tekst  * Antall, rom og form 

*Kropp, bevegelse, mat og helse  *Etikk, religion og filosofi 

*Kunst, kultur og kreativitet   *Nærmiljø og samfunn 

*Natur, miljø og teknologi 

Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil være representert samtidig i vårt arbeid med temaer og i 

forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer. Det er personalets ansvar å sikre at vi arbeider med alle fagområdene i 

løpet av barnehageåret. Barnehagens arbeid tilpasses barnas alder, interesser og gruppens sammensetning, og vi vil 

derfor jobbe ulikt på de tre avdelingene. –mer om fagområdene på avdelingens månedsplaner og evalueringsskriv. 

 



BARNS MEDVIRKNING – AKTIV DELTAKELSE 

 HVA GJØR VI/TILTAK: 

*Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset 

barns alder og forutsetninger. 

 

*barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet.(paragraf3 bhglov) 

*barna skal oppleve trygghet og bli sett og hørt 

*oppmerksomhet ovenfor barns nov-verbale kommunikasjon, samt 

deres meninger og ideer 

*vi tilrettelegger gode lekemiljøer 

*bruker observasjon som verktøy for å bedre og kunne følge barns 

interesse, lek og aktiviteter og ut fra dette gjøre valg av tema og 

prosjekter 

*har rom for spontanitet 

 

 

 

 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

 HVA GJØR VI/TILTAK:  

*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 som er forankret i menneskerettighetene. 

(barnehagelovens første avsnitt) 

*fokus på relasjonsbygging og konfliktløsning  

*jobber med fokusområdet «barns aktive 

deltakelse i lek» 

*vi har fokusområde «lek» 

*tilrettelegger for gode rollemodeller og godt 

samspill 

*gjør barn oppmerksomme på andres følelser og 

gi mulighet for å reflektere over egne handlinger  

*tilrettelegger for at hverdagsepisoder blir brukt 

til å filosofere, samtale og undre seg over livet 

og ulike verdier 

 
 

 

 

 

 

 



KOMMUNENS MÅL OG SATSNING FOR BARNEHAGENE 

Alle 4 kommunale barnehagene har fokus på utvikling av kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Barnehagene har årlig et 

felles fokusområde og felles målsetninger.  Barnehagene arbeider systematisk med felles mål, evaluering og refleksjon 

rundt egen praksis. Dette gir barnehagene et grunnlag for utvikling av en ny og forbedret felles praksis i personal-

gruppa, og barnehagen er en lærende organisasjon.  

 

 MÅL HVA GJØR VI/ TILTAK 

Felles fokusområde 2017/2018 

«BARNS 

MEDVIRKNING/AKTIV 

DELTAKELSE I LEK» 

*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 

*jobber gjennom året med å finne vår beste 

praksis. 

*har lek som satsningsområde 

* 

GAUSDALSMODELLEN *Barn i Gausdal skal utvikle 

grunnleggende motoriske, språklige 

og sosiale ferdigheter, som 

fundament for læring. 

*følger årshjulet til Gausdalsmodellen 

*samarbeider med barnefysioterapeut Inger 

Thorsen 

* 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. 

 

 

PRESENTASJON AV KORNHAUG BARNEHAGE 

Kornhaug Barnehage ble åpnet i 1991, og ble drevet av Barnehageforbundet fram til 1999, da tok Gausdal kommune 

over drifta av barnehagen. Kornhaug barnehage ligger i sentrum i Follebu. Uteområdet er stort og i et variert terreng 

med gressplen, asfalt og sykkelbane i ulendt terreng. Vi har gapahuker og grillmuligheter innenfor gjerdene våre. 

Barnehagen består av tre avdelinger; 

Maurtua (0-3 år) Nøtteliten (2-4 år) Revehiet (4-6 år) 
Pedagogisk leder: 

           Synnøve Myklebø  

Assistenter: 

            Linda Stubberud   

            Siv Eng  

            Gunn Torhild Kolloen (etter jul) 

Pedagogisk leder: 

         Bente Mork 

Assistenter: 

 Marith Sagbakken 

 Lise Øwre 

 

Pedagogisk leder 

           Elin Granberg Svinsaas 

           Jorid Kjernli 80% 

           Ann Kristin Brudal 20% 

Assistent:    

         Stine Bjerkli     100% 

         Gunn Torhild Kolloen 60% til jan. 

e-post: 
synnøve.myklebø@gausdal.kommune.no 

 

e-post:   
bente.mork@gausdal.kommune.no 

 

e-post:  

elin.granberg@gausdal.kommune.no 

jorid.kjernli@gausdal.kommune.no  

Direkte tlf nr:612 20 494 Direkte tlf.nr: 612 27 661 Direkte nr: 612 200 85 

Renholder: Kari Saghaugen 

Telefonnr barnehagen: 612 20 979 

Mobilnr barnehagen:   948 59 097 

Styrer: Ann Kristin Brudal,         

Mobilnr 97 76 82 92 
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BARNEHAGENS MÅL, VISJON OG FOKUSOMRÅDE 

MÅL HVA GJØR VI/TILTAK 

*Vi ønsker at barna skal føle seg trygge og oppleve 

glede og mestring sammen med andre 

* Vi er opptatt av at barna skal ha en hverdag som er 

fylt med humor og glede 

*Vi legger til rette for god lek og positive relasjoner 

og gir barna rom til å være seg selv 

*Vi viser respekt og tar hensyn til hverandre.  

*vi ser og hører hvert enkelt barn 

Hverdagen vår er en fin blanding av ro og aktivitet, lek og læring. 
 

 

VÅR VISJON 

 

 

 

 

 

 

HVA GJØR VI/ TILTAK: 

Visjonen er grunnlaget for at barn og voksne skal ha 

det godt. Vi legger til rette for utvikling, trygghet, 

tillit, tilhørighet, respekt, omsorg og glede og 

humor. 

*Vi setter barna i fokus 

*vi har lek som satsningsområde 

*vi setter foreldresamarbeid i fokus 

*vi er åpne og lyttende 

*vi er tilstede i samspill og samtaler 

*vi bidrar til utvikling og løsninger 

*vi søker ny kunnskap 

For barnehagen betyr det at alle hver dag skal gå fullt og helt inn i arbeidet  

for å skape en best mulig hverdag for barn, personalet og foreldre. 
 

 

 

 

 



VÅRT FOKUSOMRÅDE  -LEK 

LEKEN ER BARNAS VIKTIGSTE ARENA FOR LÆRING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MÅL HVA GJØR VI/TILTAK: 

 

LEK 

*Alle barn skal 

oppleve  gleden av å 

være i lek 

 

*Vi skal ha et variert 

lek- og aktivitetstilbud 

 

*Vi ønsker at barna 

skal kunne bygge 

vennskap 

 Aktive og tilgjengelige voksne som støtter, hjelper, veileder og 

rettleder barna slik at de får gode lekerutiner og positive relasjoner. 

 Vi skjermer barnas lek, slik at de får tid til å leke og å bygge 

relasjoner. 

 Barnas interesser skal ligge til grunn for tilgjengelig lekemateriell og 

lekemiljøer 

 Observasjon av barna –Se og høre/tolke hva de sier , både verbalt og 

kroppslig. 

 Vi bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og               

erfarer glede i lek. 

 Bruke det fysiske miljøet til å skape gode og  

varierte arenaer for lek.  

 

 

 

 

 

 Å bearbeide erfaringer, opplevelser og inntrykk 

 Å utvikle språklig, sosial, motorisk, emosjonell og 

intellektuell kompetanse 

 Å prøve ut erfaringer 

 Å utvikle og fremme fantasi, nysgjerrighet og 

skapertrang 

 Å skape forståelse 

 Sosiale normer og hvordan vår verden er satt 

sammen og fungerer 

 Å forhandle 

 Å se situasjoner fra flere synsvinkler 

 Å ta hensyn til andre 

 Å få venner 

 Å være sammen med ulike mennesker 

  Å krangle, diskutere og til slutt bli enige 

 Å øve konsentrasjon 

GJENNOM LEK 

LÆRER BARN 

BLANDT 

ANNET….. 
RAMMEPLANEN: 

«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 sosial og 

språklig samhandling. 

Barnehagen skal inspirere til 

og gi rom 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.» (rammeplan s.20) 

  

LEK + LÆRING 

= SANT 
 



OVERGANGER 

 HVA GJØR VI/TILTAK: 

OPPSTART I BHG/ 

TILVENNING 

*velkomstbrev som inneholder info om avdelingen og personalet 

*Velkomsthefte: opplysninger om barnehagen, praktiske opplysninger og egen info 

om tilvenningsperioden i barnehagen. –noen tips og råd om oppstart 

*besøksdag for nye barn og foreldre. 

*fordeler oppstartdato til nye barn, slik at ikke alle nye begynner likt 

*fokus på tilvenning og trygghet, for barn og foreldre 

TIL NY 

AVDELING: 

Samarbeid hele året.  

På Våren har vi litt ekstra fokus på dette  – deltagelse på ny avdeling under samling, 

mat og andre aktiviteter 

FRA BARNEHAGE 

TIL SKOLE 

Egen plan i Gausdal kommune der hovedmålet er å sikre at overgangen fra 

barnehage til skole blir så trygg og god som mulig. 

*samarbeidsmøter med barnehage og skole 

*fadderordning 

*se også punkter på årshjulet bakerst i årsplanen (blått felt) 

 

 

PLANLEGGING – DOKUMENTASJON – VURDERING 

For å sikret at alle barn få et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanene og som grunnlag for læring 

av egen praksis har vi: 

 HVA GJØR VI/TILTAK: 

Systematisk planarbeid: 5 planleggingsdager, personalmøter, pedagogisk ledermøter, avdelingsmøter og 

plantid for pedagoger 

Dokumentasjon Dagen i dag tavle, bilder og 14 dagersplan/månedsbrev og evalueringsskriv  

Vurdering: 

. 

*enkeltbarns trivsel, 

utvikling og behov 

 

 

 

 

 

 

*barnehagens 

helthetsvurdering 

Gjøres løpende på personalmøter, pedagogisk ledermøter og avdelingsmøter 

Vi evaluerer vårt arbeid og finner nye muligheter for å utvikle vår jobb. 

 Løpende evaluering/observasjoner i hverdagen 

 Nonverbale og verbale uttrykk 

 Barnesamtaler, 2 ganger i året med 4 og 5åringene 

 De ulike utviklingsområdene  

 Foreldresamtaler  

 Daglig kommunikasjon med foreldre 

 Samarbeid med hjelpeinstanser ved behov 

 

 Observasjoner/refleksjon 

 Nonverbale og verbale uttrykk 

 Foreldremøter 

 Brukerundersøkelser 

 medarbeidersamtaler/medarbeiderundersøkelse 



PRAKTISKE OPPLYSNINGER: 

*Leker: Barna skal ikke ha med egne leker i barnehagen.  

Kosekluter og bamser som brukes ved soving er lov. 

*bursdagsfeiring: Barnas fødselsdag blir feiret i barnehagen. Personalet forbereder feiringen 

sammen med barnet; vi flagger, lager krone, tegner til barnet og spiser 

rundstykker til lunsj. Dere trenger ikke ta med noe fra hjemme. 

*parkering Det er kun varelevering og parkering for foresatte med barn med spesielle 

behov ved det gamle søppelskuret/ved porten 

*klær/merking Alle klær, sko, støvler og annet utstyr som barnet har med i barnehagen skal 

merkes med barnets navn.  

Ha minst et sett med skifteklær i kurven.  

*bilder/video Husk det er ikke lov å legge ut bilder/videoer av andre barn på Facebook o.l 

uten samtykke fra foreldrene  

  

 

 

SU/FAU MEDLEMMER 

 TLFNR. EPOST ADRESSER: 

LEDER: 

ELI-BRITT YTTERSTAD HOLEN 

993 73 003 ebbe@andro.no 

 

NEST LEDER: 

TOR ARNE NYHUS 

901 32 254 t-ar-nyh@online.no 
 

KASSERER: 

ERLAND PAULSRUD 

970 29 021 erlandpaulsrud@hotmail.com 

SEKRETÆR: 

LINDA MIKKELSEN 

928 16 595 Lindam89@hotmail.com 
 

ASTRID MOE JOAKIMSEN 416 51 753 As_mo_jo@hotmail.com 
 

TORBJØRN SUND 419 28 372  ttsund@hotmail.com 
 

Det er ”Barnehageloven” og ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” som formelt regulerer 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldre/foresatte, og dermed foreldrenes/foresattes mulighet for 

medvirkning og medbestemmelse. 

 

I barnehageloven § 4 står det; ”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et 

foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø” 
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PERSONALET 2017/2018 

 

 

   

SYNNØVE LINDA SIV 

 

   
BENTE LISE MARITH 

 

   
JORID ELIN STINE 

 
 

 

GUNN TORHILD  Styrer: ANKI 
 

 

 



ÅRSHJUL FOR 2017/2018 

 

MND DATO MERKEDAGER/BEGIVENHET 

AUGUST 17. og 18 Planleggingsdager – barnehagen er stengt 

SEPTEMBER 14. 

20. 

Foreldremøte 

Grønnsakssuppe til foreldre og barn fra kl. 14.00  

OKTOBER 2.-6. uke 40 

24  

Høstferie på skolen                                            

Temakveld for foreldrene –tema Mobbing     

Foreldresamtaler 

NOVEMBER 10. Planleggingsdag  

DESEMBER 1. 

19. 

22. 

Lysfrokost  

Kirkebesøk  

Nissefest 

Jula – åpent i Kornhaug barnehage 

-stengt følgende dager: 25 og 26. desember og 1. januar 

JANUAR 2. Første dag etter juleferien 

FEBRUAR 21. 

26/2 – 2/3 
Uke 9 

Karneval 

Vinterferie på skolen  

 

MARS 14. 

23. 

Ski- og akedag 

Påskefrokost 

Foreldresamtaler 

APRIL Påskeuka 
uke 13 
åpent 26-28 

Påskeuka åpent i Kornhaug barnehage 

-stengt på følgende dager:29 og 30. mars 

MAI 18. Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

-Stengt på følgende dager: 1, 10, 17 og21 mai 

 

JUNI 22. Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

Sommerfest  

JULI  Ferieavvikling – sommeråpent i Kornhaug barnehage uke 28,29 og 30 

Skolestarterne besøker fadder-

klassen på skolen. Personalet fra 

barnehagen er med. 

Skolestarterne besøker skolen 2 dager 

(inne- og uteaktiviteter)  i løpet av 

mars/april – personalet fra barnehagen 

er med disse dagene.  

Skolestarterne har førskoledag. 

Det kommer invitasjon i posten 

fra  skolen. 

Innskriving på skolen (skolestarterne får brev i posten fra skolen) 


