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AVDELINGER 

Tommeliten barn i alderen 1-2 år. Tlf. 611 04924 

Pedagogisk leder: Bente Kvisberglien 100% 
Assistent: Marthe Stine Rognlien 100 % 
Assistent: Mia Melbø 80 % 
Assistent: Gunn Torhild Kolloen 20 % 
 
Askeladden barn i alderen 1 - 2 år. Tlf. 611 04923 
Pedagogisk leder: Wenche Lillemoen 100 % 
Pedagogisk leder; Turid Merethe Brukvangen 60 % 
Assistent: Sølvi Kristin Rønning 80 % 
Assistent: Monica Skaugli Sæther 60 %  
 
Veslefrikk barn i alderen 2 -3 år. Tlf. 611 04922 
Pedagogisk leder: Signe Rundtom 100% 
Assistent: Elisabeth Ringen 100% 
Assistent: Oddrun Rundtom 80 % 
Assistent: Gunn Torhild Kolloen 20 % 
 
Reveenka barn i alderen 3 – 4 år . Tlf. 611 04925 
Pedagogisk leder: Kristin Olsen 100% 
Pedagogisk leder: Anette Simenrud 100 % 
Assistent: Sølvi Johansen 60 % 
Assistent: Gunn Torhild Kolloen 40 % 
 
Kvitebjørn barn i alderen 4 - 5 år. Tlf. 611 04926 
Pedagogisk leder: Marianne Johansen 100% 
Barnehagelærer: Jorid Asgeirsdotter Homb 100 % 
Assistent: Marianne Aulstad Rognlien 100 % 
Pedagog: Hilde Rundtom 100 % 
Assistent: Elisabeth Heen Johnsgård 100 % 
Assistent: Mari Eline Sveen 100 % 
 

ÅRSPLANEN  
er skrevet ut fra de retningslinjene 
som barnehageloven og 
Rammeplan for barnehager til 
enhver tid gir. Årsplanen er 
fastsatt av SU 2020 - 2021 
 
 

Å

FORELDRERÅD (FAU) 
Foreldrerådet består av 
foreldre/foresatte til alle barna 
og skal fremme deres felles 
interesser og bidra til at 
samarbeid mellom barnehagen 
og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. 

SAMARBEIDSUTVALG (SU) 
Skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og 
samordnende organ.  
Det består av 
foreldre/foresatte og ansatte i 
barnehagen, slik at hver gruppe 
er likt representert. 

FAU/KOMITEER 
Det velges 2 representanter til 
FAU fra hver avdeling, samt en 
dugnadskomite eller eventuelt 
andre arrangement dere ønsker. 

Å
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Vaktmester: Rune Opsalhagen 

Renholdere: Ann-Kristin Nordlien                   

Hildegunn Rønningen/ Elin Voldbakken             

 

Styrer: Anne Karin Enger 100 %  
Kontortid mellom kl. 08.30. og 16.00. 
Fjerdum barnehage tlf: 611 04921 
Mobil; 913 10 507 
anne.karin.enger@gausdal.kommune.no 

Assisterende styrer: Kristin Olsen 
Mobil: 976 93 140 
kristin.olsen@gausdal.kommune.no 
 

 

Velkommen til Fjerdum barnehage  
01.08.18. startet vi på en ny epoke i Gausdal kommunes 

barnehagehistorie. Myra og Fjerdum barnehager ble slått sammen til 

en 5 avdelings barnehage i både gamle og nye lokaler på Fjerdum. 

Vegg i vegg med den helt nye Fjerdum skole 

Beliggenheten ved siden av skolen gir anledning for tett samarbeid og 

pedagogiske gevinster. 

 

VISJONEN vi har valgt er den samme som ble utarbeidet i oppstarten 

av Gausdal kommunes arbeid med styrkebasert tilnærming. 

Gausdal kommune ønsker å videreutvikle barnehage-og skolemiljøer 

som preges av styrkebasert tilnærming for å skape mestring og god 

helse. 

Vi har arbeidet oss fram til en beskrivelse over hva vi ønsker at våre 

barn skal ha med seg i bagasjen når de går over i skolen, og vi har 

drøftet og reflektert over hva som skal til for at vi skal lykkes. 

Dette kan dere lese mer utfyllende om seinere i årsplanen. 

Årsplanen vi presenterer dere nå har vi tenkt skal vare i en 4 års 

periode 2019 – 2023. 

Det betyr at vi ønsker å jobbe langsiktig og grundig med våre 

fokusområder. Vi ønsker at barna skal oppleve progresjon og utvikling i 

lek og læring. Barnehagen skal tilpasse innholdet og arbeidsmåtene 

etter barnas innspill, forutsetninger og behov. 

 

I tillegg til denne årsplanen har hver avdeling sine pedagogiske planer 

med egne mål og arbeidsmetoder ut ifra barnas alder, utviklingsnivå og 

satsningsområder. Disse deles ut til foreldre/foresatte på hver 

avdeling. 

 

Ø. Gausdal 15.06.20. 

Anne Karin Enger 
Styrer. 

 

Pkt. for å oppnå mål. De voksne. Ut ifra det avdelingene synligjør, 

mailto:anne.karin.enger@gausdal.kommune.no
mailto:kristin.olsen@gausdal.kommune.no
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FNS BARNEKONVENSJON  
er en internasjonal lov, som sikrer at alle barn har rett til 
mat, klær, et sted å bo, skolegang, å ha egne meninger, å 
ha noen som er glad i dem og passer på dem. 
Barnekonvensjonen gjelder alle barn i alle land i hele 
verden.   
 

OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 

• Gausdal kommunes vedtekter 

• Gausdal kommunes etiske retningslinjer 

• Gausdal kommunes strategiplan, planområdet og 

barnehagens styringskort 

• Avdelingenes pedagogiske planer 

 

LOV OM BARNEHAGER                                                                                

(17. juni 2005 nr. 64)    

Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er 
fastsatt i barnehageloven, og det er i loven understreket at barnehagen skal være en 
pedagogisk virksomhet.  

§ 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. 
 

§ 2. BARNEHAGENS INNHOLD  

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene 
i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag 
for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. «  

§ 3. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING  

«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.   
 

Rammeplanen gir barnehagen retningslinjer for vårt verdigrunnlag, innhold og 

oppgaver. Rammeplanen er en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og 

vurdering. 

 

ÅRSPLAN: 

Med utgangspunkt i rammeplanen, barna og foreldrenes 

innspill samt personalets kompetanse og styrker skal hver 

barnehage fastsette en årsplan for virksomheten. 

Årsplanen har flere funksjoner. 
- Arbeidsredskap for personalet 
- Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å være 

med på å påvirke innholdet i barnehagen 
- Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 
- Informasjon til øvrige interesserte 
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VISJON OG PEDAGOGISK GRUNNSYN  

Vår visjon 
 

 «Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for framtida, som mestrer et liv med opp- og 
nedturer».                              
(Ung styrke –styrkebasert tilnærming. Program for folkehelse 2017-2027). 
 

Visjonen rommer det vi mener er grunnlaget for at barn og voksne skal ha en god hverdag. Det innebærer et sted som blant annet legger til rette for utvikling, tillit, varme, 
trivsel, vennskap, ro og trygget.  

 
I Fjerdum barnehage bidrar vi til at barna får gode vaner og holdninger, og samarbeid og relasjoner er en viktig del av hverdagen.  
Vi bidrar til at barna utvikler selvstendighet og en god selvfølelse, og vi legger til rette for en best mulig overgang til skolen. 
 

Et av våre mål er at alle barn har noen å leke med i barnehagen.  
 
For å oppnå dette:  

• skal personalet hjelpe barna i å utvikle lekekompetansen sin for å bli en sterkere lekevenn 

• vi verner om begynnende vennskap og tilrettelegger for at vennskap får utvikle seg 

• lærer vi barna å snakke positivt om seg sjøl og andre - vi har alle en styrkebasert og anerkjennende kommunikasjon overfor hverandre 

• har vi samlingsstunder med tema vennskap (sosiale fortellinger, sanger, leker og aktiviteter) 

• har vi barnesamtaler to ganger i året med de 2 eldste kullene  

• synliggjør personalet foreldrenes viktige rolle i «Velkommen til barnehagen» skrivet, i årsplanen, på foreldresamtaler m.m.  
                                                                                                                                           (Bursdagsinvitasjoner, invitasjoner hjem, snakke pent om alle barna m.m.) 

• har personalet et styrkefokus, er opptatt av medvirkning, opptrer anerkjennende, skaper gode relasjoner til hvert enkelt barn – og deres foresatte,  
og barn/barn imellom 

 

Pedagogisk grunnsyn  

Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for den pedagogiske virksomheten. 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.  

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.  
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Mangfold og gjensidig respekt.  

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN | 01.08.2017  

 
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange 

måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre 

og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den 

enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne 

kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.  

 

Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.  

Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.  

Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.  

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, 

språk, religion og livssyn.  

Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.   

 

Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.  

 

Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.  

 

 

Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske. 
- Anne-Cath Vestly 

Vi tenker at:  

• Hvert barn er et eget individ med ulike behov og unike 
muligheter 

• Hvert barn er et lærende menneske 

• Barn er naturlig nysgjerrige, forskende og skapende 

• Hvert barn er et intelligent og kompetent menneske 
 

 

For barna betyr det at vi skal: 

• Anerkjenne og respektere hvert enkelt barn som et eget 
selvstendig og likeverdig individ med egne tanker, 
meninger og følelser 

• Være lyttende og vise interesse for det barnet formidler 
og er opptatt av 

• Gi tilbakemeldinger på det barnet gjør som er positivt og 
styrke disse kvalitetene 

• Undre oss sammen med barna, ikke alltid ha fasitsvaret 

• Gi barna tilrettelagte aktiviteter og utfordringer som 
skaper utvikling og mestringsglede 

• La barna være med å prege barnehagens innhold (Jf. barns 

medvirkning) 
• Være til stede ”her og nå” - Grip dagen sammen med 

barna 
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TILVENNING I BARNEHAGEN 
En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en  

god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø utenfor hjemmet. 
 
Forberedelse 
Barnehagen har «Bli kjent dager» som du og barnet bør benytte dere av.  
Barnehagen inviterer til besøk i barnehagen i forkant av tilvenningen, slik at barnet kan møte både de voksne, barna og de fysiske omgivelsene det skal forholde seg til. 
Før dere starter eller i løpet av de første dagene har vi en oppstarts samtale med dere der vi kan bli bedre kjent med både dere foreldre og barnet deres. 

Det er viktig at vi får god informasjon om barnet, - soving, mat, kosedyr, favorittleker, andre behov.  

Dette gjør det enklere for de ansatte til å kunne hjelpe barnet i tilvenningsperioden 

 
Tilvenningsprosessen 
Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil andre barn bruke noe lengre 
tid. Dette må foreldre i samarbeid med personalet finne ut av. Men vi anbefaler at foreldre setter av god tid til innkjøring, minimum 3 –5 dager. 
Barna bør ikke ha lange dager de første dagene og vi ønsker at alle nye foreldre tar seg tid til å være ei stund på avdelingene disse dagene slik at dere blir kjent med 
avdelingens rutiner og personalet som jobber der. 
Mange ukjente voksne mennesker kan skape utrygghet for barna . Vi ønsker derfor at bare en av dere foreldre er i bhg sammen med barnet i tilvenningsperioden. Ønsker 
dere begge å ta del i dette må dere dele dagen mellom dere. 
 

Avskjed 
Det er viktig å ta tydelig avskjed med barnet, uansett hvor lite barnet er. Foreldrene må fortelle barnet og de ansatte når de skal gå fra barnehagen, og det er viktig for 
barnet å se når foreldrene går. Barnet skal lære seg å stole på andre mennesker. 
Når far eller mor går og samtidig sier fra når de kommer senere for å hente; så skjer faktisk dette slik det er blitt fortalt. 
Kosedyr eller andre tilknytningsgjenstander kan gi ekstra trygghet ved avskjed i tilvenningsperioden. 
Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Dette er ikke tegn på en traumatisk opplevelse for barnet, men foreldre og de ansatte må i fellesskap avgjøre om 
barnet er klart for å være der alene. Det er viktig å huske på at dette kanskje er første gangen barnet skal være alene med mennesker det ikke kjenner så veldig godt enda – 
og det å bli kjent kan ta litt tid. Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der – ring avdelingen og hør hvordan barnet ditt har det. 
 

Overganger innad i barnehagen  
Overganger skjer også innad i barnehagen.  
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. 

• Vi begynner tidlig på våren å snakke med barna om hvilken avdeling de skal på etter sommerferien og hvilke barn og voksne som skal være der. 
I løpet av våren har vi mange besøk på den «nye avdelingen»  
Pedagogene har overgangssamtaler i forbindelse med bytte av avdelinger og dere foreldre får tilbud om å være med på disse. 
 



7 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANNING, UTVIKLING OG LÆRING 

Danning er en livslang prosess som handler om blant annet å utvikle evne til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samhandling med 

andre. Dette kommer til uttrykk blant annet i vårt arbeid med «Ung styrke», leken 

og i samspill med andre. 

 

Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling og læring.  

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

utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 

anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læreprosesser,  
Jf. Rammeplanen  

 

Barna oppmuntres til å sette ord på følelser og styrker hos seg selv og andre 

Barna får vise nysgjerrighet og engasjement, og oppleve glede, humor og spenning. 

Vi voksne ser barnas ressurser og styrker, og gir barna støtte på dem 

Vi voksne og barna utformer mye lekemiljøer ute og inne som er utfordrende, 

engasjerende og gir glede og humor for begge kjønn. 

 

SAMARBEID 
Samarbeid mellom hjem og barnehage  
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, jf. 
barnehageloven § 1 
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært 
samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. 
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som 
mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel 
og utvikling ( Rammeplan for barnehagen ) 

 
Vi benytter: 

• Daglig dialog og samarbeid ved levering og henting  

• Oppstarts samtaler for nye foreldre 

• Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler i året 

• Overgangssamtaler i forbindelse med bytte av avdelinger og i forbindelse 

med skolestart. 

• Foreldremøte vår og høst 

• Møter i FAU og Su 

• Arrangementer der foreldre blir inviterte til barnehagen eks: 

- Foreldrekaffe, lysfest osv. 

Våre andre samarbeidspartnere er : 

• Helsestasjon 

• Pedagogisk psykologisk tjeneste = Ppt 

• Barnefysioterapeut 

• Barnevernet 

• Barne- og ungdomspsykiatrien = BUP 
Disse er innom barnehagen for å bistå oss, samt veiledning ved behov 
både av personalet og foreldre 
 

• Fjerdum skole 

• Gausdal bibliotek 

• Gausdal ungdomsskole 

• Høgskolen i Innlandet  
 

 
 

MEDVIRKNING– BARNS RETT TIL DELTAGELSE 
 
Alle barn skal ha mulighet til aktiv deltagelse i sin hverdag. De skal ha mulighet til å si 
noe om hva de ønsker å leke/delta i (planlegging) og de skal ha mulighet til å si noe 
om hvordan de opplever det (vurdering). 
 
Barna viser nysgjerrighet og har ønske om å delta i lek og på aktiviteter 
De skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske 
og daglige aktiviteter. 
 
Vi voksne må være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov.  
 
Barna skal oppleve anerkjennelse for sine innspill og interesser  

- Vi voksne lytter , ser og anerkjenner det enkelte barn  
 
Vi voksne i barnehagen videreutvikler arbeidsmåter og vurderingspraksis som 
ivaretar disse føringene i rammeplanen 
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FELLES SATSINGSOMRÅDER I GAUSDAL KOMMUNE – LEKEN, GAUSDALSMODELLEN 

OG UNG STYRKE 
 
LEKEN  
 
«LEK først - det andre kommer etterpå…», Terje Melaas 

«Leken har egenverdi, og er en viktig side av barnekulturen.  
I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. 
Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen». (Rammeplan for barnehagen ) 

I lek kan barna delta med lyst og engasjement. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive 
med og ha det morsomt alene eller sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at 
egen opplevelsesverden gjelder.  

Barnet utvikler seg på alle områder gjennom lek: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. 
 
Leken er viktig fordi: 
• I leken utforsker barna verden ut ifra egne behov, interesser og erfaringer 
• I leken får barna prøve ut sin innflytelse i forholdet til andre barn 
• I leken lærer barna å diskutere, forhandle og til slutt bli enige 

• I leken får barna venner 

 

Å ha søkelys på lek og lekemiljø handler både om voksnes lekekompetanse, kunnskap, fysisk miljø og våre holdninger.   
Vi arbeider med barns medvirkning i lek og de voksnes rolle i leken. Vi søker å utvikle en mer bevisst holdning til barnets lek og hvordan vi som voksne kan støtte det 
enkelte barn i lek.  
 

Mål:  

Barna skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement.  

Barna skal få være nysgjerrige, kreative og deltakende i egen utviklingsprosess 

Barna skal oppleve medvirkning/deltakelse i det fellesskapet leken gir  
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For å oppnå dette: 

• skal personalet sørge for å utforme nye og varierende lekemiljøer inne og ute sammen med barna, 
- lekemiljøene skal være utfordrende, engasjerende, treffe barnas interesse og utviklingsstadier samt gi glede og humor for begge kjønn 

• skal personalet veilede barna inn i leken og hjelpe til å drive den fremover 

• skal de voksne by på seg selv, bruker fantasien og skape magi 

• skal de voksne kjenne og anerkjenne det enkelte barn, gi rom for barnas kreativitet 

• skal de voksne legge til rette så barna opplever mestring og progresjon i utviklingen                             

• skal de voksne samarbeide på tvers av avdelingene både ute og inne 

 
 

UNG STYRKE/FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING 

Gausdal kommune ønsker å videreutvikle barnehage -og skolemiljøer som preges av styrkebasert tilnærming for å skape mestring og god helse. 

Målet er bygd på kommunens- og barnehagens visjon: 

"bygge" glade, trygge, robuste barn og unge - med tro og håp for framtida. Som er klare for et liv med opp- og nedturer 

Styrkebasert tilnærming er et perspektiv som setter fokus på hvordan vi kan opptre og skape omstendigheter som forløser både barn og unges sterke sider og evne til vekst 

og læring. Eller med andre ord «hvordan vi kan bidra til at andre er på sitt beste». 

Eksempler på egenskaper/styrker er: omsorg, tålmodighet, ansvarsbevissthet, mot, selvkontroll, hjelpsomhet, samarbeid, utholdenhet, respekt, takknemlighet, selvtillit, 

målrettethet, humanisme, ærlighet, integritet, humor, læringsglede, nysgjerrighet, kreativitet og lederegenskaper. 

- Vi vil legge til rette for hverdagsaktiviteter og lekemiljøer hvor barna får brukt sine egenskaper/styrker. 

- Vi vil legge til rette for at barna kan få brukt og utviklet sine iboende egenskaper og styrker i det daglige livet i barnehagen.  

- Personalet har styrkefokus, er opptatt av medvirkning, opptrer anerkjennende, skaper gode relasjoner til hvert enkelt barn –og deres foresatte. 
- Vi har en styrkebasert og anerkjennende kommunikasjon overfor hverandre 
- Vi hjelper barna å sette ord på følelsesuttrykk og gir barna tilbakemeldinger på hvilke egenskaper de benytter i ulike situasjoner 

 
Egenskapens navn, betydning / innhold jobbes det med ut ifra barnas alder og modning. 

Hvilke styrker vi til enhver tid har fokus på og hvordan det jobbes med kan dere lese om i avdelingenes pedagogiske planer,  i månedsplaner og månedsbrev. 
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GAUSDALSMODELLEN  
                                                                                                                                                                        

Hva er Gausdalsmodellen? 
Aktivitet for alle og tiltak for de få er et overordnet prinsipp i Gausdalsmodellen.  
Vi ønsker å jobbe bredt forebyggende og helsefremmende i arbeid med motorisk aktivitet.  

 
 
Vår visjon er at barn i Gausdal har en god fysisk og psykisk helse. Målet med Gausdalsmodellen er å fremme motoriske ferdigheter, læring og helse hos alle barn.  
Ved skolestart har barn i Gausdal et fundament for videre læring, fysisk aktivitet, lek og samhandling med andre. 

 
Gausdalsmodellen (opprinnelig kalt «Motorikk, læring og helse») har sitt utgangspunkt i erfaringer og kunnskap om betydning av motorikk for barns utvikling og helse.  
I dag omfatter dette tilbudet alle barn barnehagene i Gausdal.  
Barnehagene har 2 årshjul for motorisk aktivitet, 1 – 3 år og 3 – 6 år,  som skal bidra til å sikre at alle utvikler grunnleggende motoriske ferdigheter.  

 
Gausdalsmodellen er i tråd med Rammeplan for barnehagen og fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse: «Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet 
til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt» 

 
Hva vet vi om Gausdalsmodellen sin betydning for barns utvikling? 
Master i folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvaner  
Kari Larsson Finstad (2015) konkluderer i sin masteroppgave om Gausdalsmodellen, at den er i tråd med folkehelseanbefalinger om tidlig intervensjon, tilbud 
til alle og utjevning av sosial ulikhet i helse. Den viser at motorisk aktivitet for alle barn i barnehagen bidrar til å forberede barna til skolestart og til 
en generell sosialiseringsprosess. 
 
Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge – med vekt på forebyggende arbeid 
En annen masterstudie har sammenlignet motorisk kompetanse hos et årskull med barn i Gausdal som har hatt et tilbud med motorisk aktivitet i barnehagen, 
sammenlignet med en tilsvarende gruppe (kontrollgruppe). Den viser at en stor andel av barna i Gausdal mestrer over det som er forventet for alder (47 %), 
en svært liten andel skårer under (3 %) og halvparten innenfor det som er forventet for alder. Studien viser i tillegg en sammenheng mellom leseferdighet og 
motorisk kompetanse (17 % samvariasjon) hos barna Inger Stalheim Thorsen (2016).  
 

 
 
 
 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2368608
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2417927/SBU3008%20Masteroppgave%20Inger%20Stalheim%20Thorsen%20januar%202016.pdf?sequence=1
https://www.asociacionsanjose.org/el-juego-en-el-desarrollo-infantil/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Vi har som mål at alle mestrer grunnleggende motoriske ferdigheter og barnehagen skal bidra til at alle barna får mulighet til å være motorisk aktive. 
For å oppnå dette: 

• skal personalet jobbe systematisk etter årshjulene i Gausdalsmodellen  

• skal barnehagen ha et nært samarbeid med barnefysioterapeut Inger Stalheim Thorsen 

• skal barna ha faste turdager samt at det legges til rette for ski og ake muligheter vinterstid 

• skal barna få leke og utfolde seg utendørs hver dag 

• skal personalet skape mestringsopplevelser som samtidig kan utfordre 

• skal vi benytte metodikk fra Veronica Sherborn – RO I EGEN KROPP 

 
I TILLEGG ØNSKER VI Å GI BARNA ET UTVIKLENDE OG AKTIVT SPRÅKMILJØ  

«De første årene i et menneskes liv er grunnleggende for utvikling av språk. Å kunne kommunisere med andre er sentralt for å delta aktivt i et fellesskap. Samhandling 

gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å kommunisere med og nærme seg andre mennesker på.»  (VENNSKAP) 

«For å sikre god språkstimulering bør barnehager tilby et rikt og variert språkmiljø med tilgang til bøker, lek, aktiviteter, sang og samtaler» 

«Et rikt språkmiljø forutsetter kompetente voksne som har gode språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer. Dette er nødvendig for å 
kunne bygge på det enkelte barnets erfaringer, nysgjerrighet, initiativ og naturlige læringsformer» 

Lese og sangaktiviteter er en viktig pedagogisk ressurs i barnehagens arbeid med språkstimulering.   

 

MÅL:  

Vi ønsker å løfte fram en bevisst kultur for språkutvikling i barnehagen, 
Vi ønsker å stimulere barna til å bruke språket sitt på alle alderstrinn 
Vi ønsker å motivere barna til å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og for å uttrykke egne tanker og følelser. 
Vi ønsker å gjøre barna bevisste på at det finnes mange ulike språk og ulike måter å gjøre seg forstått på 
 
 
Dette vil vi bla gjøre ved: 

- at vi samarbeider med biblioteket om lån av bøker og bibliotekets personale kommer i bhg 1 gang i året for å presentere nye barnebøker for oss. 
- å ha tilgjengelige og aktuelle bøker for barn i alle aldere 
- å presentere barna for ulik litteratur 
- at vi bruker boka aktivt i aktiviteter og lek 
- at vi leker med språket 
- at vi benytter sang, rim og regler tilpasset barnas eget alderstrinn 
- at vi dramatiserer eventyr og fortellinger 
- at vi setter ord på å benevne det vi gjør – bruker språket aktivt i rutinesituasjoner 
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TARKUS og Trygg i trafikken..         

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn.  

I rammeplanen står det "gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i 

nærmiljøet og lære seg og ferdes «trygt» - det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen. 
 

Å bli en trygg og ansvarsfull trafikant, må læres som alt annet..  

”Tarkus “ -barnas trafikkvenn, er et trafikkpedagogisk opplegg for barnehagene.  Tarkus er ei hånddokke, som vi har i barnehagen og han er veldig populær blant barna.   

Han er ikke belærende, han reflekterer og undrer seg sammen med barna.  

Vi vil fokusere på;      - bruk av sikkerhetsutstyr, - sykkelhjelm, lysvest og refleks. 

- at barn får kunnskap om og hjelp til å trene på ulike trafikk opplevelser  

                                                Trafikk er biler, lyder, skilt, refleks/lysvest, regler, mennesker og dyr. 

 

Den viktigste læringen skjer ute i trafikken sammen med voksne som snakker med barna om hva de ser, hører og opplever.  

Vi ønsker å gi barna en forståelse av hva trafikk er og hvordan den fungerer.     

TRAFIKKPLAN FOR GAUSDALSBARNEHAGENE 

TEMA OG 

MÅLGRUPPE 

MÅL TILTAK KJENNETEGN ANSVAR 

Sikring av barn i bil: 

Foreldre 

Sikkerheten til barna, gode 

vaner og holdninger.  

Informasjon om dette 

på høstens 

foreldremøte 

Vi ser at barn i bil er sikret, og 

sitter i sete 

Foreldrene 

Sikker parkering og 

port 

Foreldre og personalet 

Sikre at barn ikke blir påkjørt 

på barnehagens 

parkeringsplass 

Alle biler parkerer ved å 

rygge inn, med 

«snuten» ut mot 

plassen 

Alle voksne åpner og 

lukker porten 

Porten er alltid lukket 

Bilen parkeres ved å rygge på 

plass, med «snuten» ut mot 

plassen 

Foreldrene og 

personalet 

Refleksbruk Alle som ferdes til og fra 

barnehagen, og på turer med 

Barna og personalet 

bruker refleksvester på 

Alle avdelinger bruker Foreldre og personalet 
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Barn, foreldre og 

personalet 

barnehagen, er godt synlig i 

trafikken 

tur. 

Barnehagen har refleks 

som tema, i tillegg til 

bruk av Tarkus 

refleksvester på tur 

Vi hører at de eldste barna vet 

noe om refleks 

Tarkus blir brukt på storbarns-

avdelinger  

Fotgjengere i trafikken 

Barn og personalet 

Når vi er på tur har vi fokus på 

sikkerheten, følger turrutiner 

og trafikkregler. 

Alle avdelinger følger de 

turrutiner vi har. 

Alle har fokus på 

trafikkregler, og er gode 

forbilder 

Tarkus er iblant med på 

tur, og på 

turforberedelsene  

Alle voksne er gode forbilder i 

trafikken. 

Vi kan se utfra månedsskrivene at 

avdelingene har med seg trafikk i 

det de gjør, ut fra alder og 

modning 

Vi ser at barna er trygge på det å 

ferdes langs veien og kan noen av 

trafikkreglene 

Personalet 

 

BARNEHAGENS DIGITALE 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.  

 

MÅL: 

Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.  ( Rammeplan for barnehagen 01.08.17.) 

 

Personalet skal  

• utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern  

• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer  

• vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk  

• utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna 
                                                                                                             Arbeidsmåter kan dere lese mer om i avdelingenes pedagogiske planer, månedsplaner og månedsbrev. 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING  
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.  

Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens 

handlinger har konsekvenser for fremtiden. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer 

med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever 

tilhørighet til naturen. ( Rammeplan for barnehagen 01.08.17.) 

 

MÅL :  Barna skal få kunnskap om hvordan de kan ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

 
                                                                                                                          Arbeidsmåter kan dere lese mer om i avdelingenes pedagogiske planer, månedsplaner og månedsbrev. 

 
BARNEHAGENS FAGOMRÅDER. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK, 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 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 en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas 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, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, 

spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.  

 

Fagområdene opptrer sjelden isolert og vil være representert gjennom vårt arbeid med temaer og i våre hverdagsaktiviteter. Det er personalets ansvar å sikre at vi arbeider 

med alle fagområdene i løpet av et barnehageår. Barnehagens aktiviteter tilpasses barnas alder, deres innspill og barnegruppas sammensetting og vil derfor oppleves ulikt 

fra avdeling til avdeling. 

                                                                                                                 Avdelingenes månedsplaner og månedsbrev vil synliggjøre mer av fagområendes plass. 
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PROGRESJON OG PROGRESJONSPLANER. 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barna i barnehagen er ulike i alder og i utvikling innen samme 

alder.  Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.  

Personalet skal 
- oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av 

- planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn 

- bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter 

- legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter 

- introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer 

- sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna. 
 

Våre progresjonsplaner beskriver hvordan vi tenker progresjon i de ulike aldersgruppene innenfor LEKEN og rammeplanens 7 fagområder samt for å nå våre 

utviklingsmål. Planen ser en igjen i det daglige pedagogiske arbeidet vårt.  

Leken er alltid med i det pedagogiske arbeidet og vi arbeider mye tverrfaglig med fagområdene. 
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OVERGANGEN BARNEHAGE - SKOLE 
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OVERGANG barnehage – skole / SFO. 
 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage 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 til og oppstart i 

skolen og eventuelt skolefritidsordning (SFO).  

Vi har utarbeidet gode rutiner over flere år for dette samarbeidet. Barna får besøke skolen flere ganger før de starter på skolen. Vi har også en fadderordning med 5. trinn 

som fungerer veldig fint. Hvert barn får sin fadder, og fadderne er sammen med barna på alle besøksdagene. 

SFO er ofte det første møtet barna har med skolelivet og de tilbringer mye tid her. Det er derfor naturlig at de er med overgangsrutinene våre slik at barna opplever 

sammenheng og trygghet.                                                                                                                                                                                                       

 

Rammeplanen for barnehagen sier at det må legges til rette for at barn:                                                      ÅRSHJUL FOR SAMARBEID                            

                                        

 Kan ta avskjed med barnehagen på en god måte 
 Kan glede seg til å begynne på skolen 
 Opplever at det er sammenheng mellom skole og barnehagen. 

 

Videre skal rutinen overgang barnehage- skole best mulig sikre: 

 at barnet får opplevelser som gir en så smidig overgang som mulig 
 at nødvendig informasjon er utvekslet på en hensiktsmessig måte 
 at både barn og foreldre opplever en sammenheng mellom barnehage og skole 

 

Opptak til barnehage er ikke begrenset av skolekretser, og det kan derfor begynne barn  

på skolen som kommer fra barnehager utenfor kretsen. 

Årshjulet beskriver kjerneaktiviteter i overgangen og det følges i alle skolekretser med tilhørende 

barnehager 

 

Overgangssamtale mellom barnehagen og skolen våren før skolestart. 
 At skolen får god informasjon om enkelt barn før skolestart kan bidra til at skolen kan legge bedre til rette for individuelle læringsløp fra skolestart.  Det beste er om 

barnehagen, sammen med foreldrene, formidler barnets sterke sider og generelle funksjonsnivå til skolen og gir skolen informasjon om hva barnehagen som helhet har 

arbeidet med faglig og pedagogisk.  

Dersom informasjon om enkeltbarn skal overføres skal de være gitt skriftlig samtykke fra foreldrene om dette. Et skjema for dette er utarbeidet og skal legges frem for 

foreldrene. Dette vil kunne danne grunnlag for barnehagens mulighet for å informere om enkeltbarn til skolen. 

For barn med særlige behov vil koordinator og ansvarsgruppe være med på møte med skolen for å sikre en best mulig tilpasning og tilrettelegging.  

 

Måned Aktivitet 

November Bli kjent dag på skolen - Uten foreldre 

Januar Aktivitetsdag på skolen - Uten foreldre 

Besøk på SFO. 

Foreldre inviteres til å komme på besøk på SFO 

Februar Ski og aktivitetsdag ved skolen 

April Påskeaktivitet på skolen 

Mai. Førskoledag på Fjerdum skole 

Foreldre/foresatte deltar på starten av dagen. 

SFO etterpå for de som har søkt plass. 
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PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. 

Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er hele tiden preget av refleksjon og evaluering.  

Dette skal skje i nært samarbeid mellom barna, personalet og foreldrene.  

Det er viktig at barnas erfaringer og synspunkter skal komme til syne i vurderingsarbeidet. 

 
Hva er hensikten med å vurdere? 
Målet med dette arbeidet er å stadig forbedre den praksisen vi har og å komme nærmere det vi tror er det 
beste vi kan gi ungene i deres barnehagedag. Vurderinger som er tilgjengelig for mange kan bidra til en 
bredere diskusjon rundt barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. 
 
Hva ønsker vi å vurdere? 
- det enkelte barns trivsel, utvikling og behov 
- samspill mellom barn – barn, barn – voksen og voksen – voksen 
- satsingsområder og målsettinger 
- barnehagen som en helhet 
 

Hvem skal vurdere? 
- barna 
- foreldrerådet (FAU) 
- de ansatte / personalet 

 
Hvordan og når? 
- barnesamtaler med barna i de 2 eldste aldersgruppene 
- ulike observasjoner av ungene og barnegruppa i barnehagens dagligliv er viktige og nødvendige  
- barnas verbale og nonverbale uttrykksmåter 
- brukerundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år 
- foreldremøter, foreldresamtaler samt mer uformelle samtaler ved levering og henting 
- kontinuerlig, bla på planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter osv. 
- medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres årlig 
- medarbeidersamtaler – 2 ganger pr år 


