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    VELKOMMEN TIL MARKVEIEN KULTURBARNEHAGE  

 

 

                

 

Markveien kulturbarnehage er et nytt og moderne bygg som ble tatt i bruk høsten 2019. 
Barnehagen har romslige og flotte lokaler. Uteområdet er stort og godt med nye 
lekeapparater, naturlig vegetasjon og terreng. Her er nærhet til alt! Grønne lunger, sentrum, 
kulturskole, lekeplasser og parker. Barnehagen har en profil med vekt på estetiske fag, 
samtidig som vi er opptatt av å tilby barna kjennskap og erfaring med alle fagområder i 
barnehagens Rammeplan. 

I Markveien kulturbarnehage vil vi tilby et godt leke- og læringsmiljø. Vi tilrettelegger for at 
barn utvikler vennskap og har som målsetting å forebygge utestenging, mobbing og 
diskriminering.  
 

Markveien kulturbarnehage har fire avdelinger:  

Vi har to småbarnsavdelinger og to avdelinger for barn fra tre til seks år. Samlet leke og 

oppholdsareal 430 kvm. 

Avdeling 0 – 2 år er Småsmelle og Blåsprett 

Avdeling 3-6 år: Smørblomst og Revebjelle 

 

                              Åpningstid: kl.7:15 – 16:30 

                                 Tlf. styrer: 372 96 262 

                                 Smørblomst: 907 11 735  

                                 Revebjelle: 907 60 745 

                                 Småsmelle: 902 11 840 

                                 Blåsprett: 902 35 902                
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           Et godt sted å være - leke og lære 

                              vår visjon 
 

                                      vår pedagogiske plattform  

 

Her kommer en felles presentasjon av den pedagogiske plattform for 
Markveien kulturbarnehage. 

 

Overordna mål 

Barnehagen skal bidra til barns livsmestring. Vårt mål er å utvikle trygge og glade barn 

gjennom lek og læring, anerkjennelse og respekt. 

 
 
Delmål 

- Barnet skal 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. 

 
 

                               

 

Barnet skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang 
  

Våren, det er nå alt skjer. Solen kommer fram igjen, selve grunnlaget for alt liv. Humlene 

kommer frem fra nattesøvnen sin, vi kan gå på jakt etter gåsunger, vi kan se etter insekter. 

Hvor var de i vinter? Hvor var alle dyrene? Alt kommer fram, alt spirer og gror. Barnet skal få 

uttrykke skapertrang gjennom lek og forming på egne premisser, og ikke tvinges til å følge en 

mal. Prosess er viktigere enn det ferdige produkt. 
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Lek og livsmestring hører sammen. Barn skal få kjenne på den gode leke-opplevelsen. 

Barnets skaperglede kommer først og fremst til uttrykk gjennom lek. Lekens dynamikk består 

av spontanitet og bevegelsestrang. Den frie leken består av å finne på, utvikle, bestemme 

selv. Den kraftfulle leken kommer fra barnet selv og bygger opp barns styrke og 

forsvarsevne.  

 

 

Utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 

Det er å klare seg selv i hverdagen. Etter hvert som barnet blir eldre skal det være 

selvhjulpent i måltidet, på toalettet, i garderobe og andre rutinesituasjoner. Barnehage og 

skole har utviklet en momentliste for førskolebarn med ting som kan være nyttige å kunne 

når en begynner på skolen. Her kan hjem og barnehage samarbeide.  

Barnet skal øve opp balanse og motoriske ferdigheter, og kunne bevege seg ute i naturen. 

Det er viktig å støtte barnet i allsidig bevegelse, i å våge og prøve noe nytt. Risikolek er viktig, 

den oppøver barnets vurderingsevne. De voksne hjelper barnet til ikke å løpe for stor risiko 

 

Ta vare på seg selv og hverandre  

Sosial kompetanse betyr å vise hensyn, utvikle selvhevdelse, vise medfølelse, være 

oppmerksom og hjelpsom, lære å samarbeide, utvikle selvkontroll og ansvar. 

 

Ta vare på naturen 

Gi barna tur-glede gjennom gode ute-opplevelser. Utvikle respekt gjennom kjennskap og 

erfaring. Kjenne insektenes hemmelige liv, vite om samspillet i naturen, at det minste kryp 

har en betydning og at artene er avhengig av hverandre 

Arbeidsmåter: Voksnes være måte; aktiv, raus, stimulere og støttende, anerkjennende, 

observerende 

 

Rett til medvirkning 

Barn har rett til medvirkning, tilpasset alder og modning. Medvirkning kan være at barna kan 

være med på å planlegge turen, framfor å tre en fiks ferdig ide nedover hodet på dem. Det 

er ikke alltid viktig å følge planen, la barna få leke og utfolde seg. Gi barna ansvar på turen 

som styrker selvfølelsen. Medvirkning kan være å spise frokost på en annen avdeling, påvirke 

lekens innhold, eller foreslå en bok i samlingsstund.  

  

 

Arbeidsmåter: Voksenrollen. Være nysgjerrige, undrende og engasjert sammen med barna. 
Hvorfor er bladlus viktig? Hvordan blir et rompe-troll til en frosk? Understreke 
sammenhengene i naturen. En trenger ikke gå så langt. Det er steiner, trær og insekter i 
byen. Hva skjuler seg under steinene? Lek at dere spionerer på insektenes hemmelige liv. 
Den voksne inntar en leken tilnærming, lag en bamse-piknik under treet. Ta barns innspill og 
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interesser med i planleggingen. Med menneskelige forutsetninger menes de kvalifikasjoner 
og den erfaring barn og voksne har fra før for eksempel i forhold til en bestemt aktivitet i 
barnehagen. Kunnskap om og kjennskap til barnas forutsetninger er viktig for å kunne 
planlegge og gjennomføre pedagogisk arbeid. Personalets forutsetninger må også vurderes 
opp mot det man planlegger.  

De menneskelige forutsetningene kan være: 
 kunnskap om ulike tema og fenomener 

 personlighet, interesser og temperament som har betydning for hva man velger å gjøre 
 

 

Rammefaktorer: Gode uterom som stimulerer til bevegelsesglede, engasjerte og 

kunnskapsrike voksne, gruppeinndeling og gruppe-størrelse. Det kan også være en sekk som 

er klar med for eksempel hengekøye, fyrstikker, kniver, en bok, sitteunderlag, 

forstørrelsesglass, samlebokser.  

 

                               BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 
                                         Vårt motto er at alle kan gjøre litt! 

 
Bærekraft betyr å ta vare på hverandre, naturen og nærmiljøet, for å sikre dagens levekår og 

en god framtid. Barnehagen er første steg mot en bærekraftig utvikling. De tidlige leveår har 

mye å si for hvem vi blir. 

Strategier: 

Kunnskap gjennom å være en aktør 

Kontakt med naturen for å forstå. 

Skape undring og ta barns undring på alvor 

Stolthet, kjennskap og tilknytning til eget nærområde. Det du blir glad i, det tar du vare på.  

Det er enda mer morsomt å være ute i naturen når man kan lære om naturen 

 

 

Det er voksnes ansvar å løse miljøproblemene, men det er også vårt ansvar og vise barna at 

det finnes løsninger og kloke valg. Viktig og ikke skape angst for framtiden. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få 

oppleve naturen som en arena for lek og læring. Synliggjøre naturfenomener og reflektere 

sammen med barna om sammenhenger i naturen. (Rammeplan s.52).  
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Vår pedagogikk bygger på kreativitet og lek og skal være åpen for improvisasjon og barns 

medvirkning. Den skal veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter og stimulere barns 

Vi gir rom for undring og søker kunnskap om det vi ikke kan 

 

Språkarbeid  

Felles referanser. 

Er viktig i barnehagen. God språkforståelse hjelper barna til å utvikle vennskap, styrker deres 

evne til deltakelse i lek og deres evne til å dele opplevelser og følelser. Språket er også et 

verktøy til å forstå seg selv, sette ord på egne følelser og reaksjoner. Språkarbeid har høy 

prioritet. Språkarbeidet inngår i alle barnehagens aktiviteter, under måltidet, ved av- og 

påkledning i garderoben, i samlingsstund og i tilrettelagte språkgrupper for barn som har 

behov for særlig støtte. 

Barn leker ofte det de ser på film og TV. Lineær-TV bidro til felles seer-opplevelser og felles 

referanser. Barna fikk felles referanser og tok med seg fortellingene fra film og TV inn i leken. 

Vi oppfordrer familiene til å være bevisst på dette, og anbefaler NRK super, her er det mange 

gode barneprogram og barna får styrket det norske språket. 

 

Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å 

bruke språk og kommunisere med andre 

Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter 

og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer (Rammeplan s.48) 

READ 

READ er tidlig innsats, og er et leseprosjekt som retter seg mot de minste og tar sikte på å 

legge et godt grunnlag for lese-innlæring og framtidig skolegang. Det har vist seg at det har 

stor betydning at foreldre leser for og sammen med barna sine. Gjennom READ-prosjektet 

oppfordres foreldre til å lese og samtale med barnet før og etter lesing, såkalt dialogisk 

lesning. Fire og femåringene vil få utdelt lesebagger i uke 42, med forskjellige bøker og ha 

dem til hjemlån noen uker, før de leveres tilbake i uke 49. 

Prosjektet har til hensikt å  

- Støtte foreldres involvering i barns lesing 

- Vekke barnets nysgjerrighet og leseglede 

- Styrke barnets språk, og senere lese- og skriveferdigheter 

- Lese og samtale med barnet om boka FØR, UNDER og ETTER lesingen 

- Medvirke til å skape gode vaner 

 

READ prosjekt er blant annet gjennomført i Århus kommune og har gitt gode resultater. 
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OM LIVSMESTRING OG DET Å MØTE BARNS FØLELSER 

Å forstå egne og andres følelser handler om livsmestring.  

Barn trenger omsorgsfulle voksne som er bevisst sitt ansvar. Trygge, gode relasjoner danner 

grunnlaget for barnets kognitive og emosjonelle utvikling.  

Barn trenger voksne som ser dem og anerkjenner dem, og som kan trøste og veilede når ting 

blir vanskelige. De trenger voksne som er stabile og konsekvente og som hjelper dem med å 

organisere og sette ord på følelser. De trenger hjelp til å ta andres perspektiv. Mye av det vi 

sliter med gjennom livet kan skyldes følelser som ikke blir håndtert på en god måte.   

 

At voksne snakker om følelser og forklarer hva som skjer i kroppen og i hodet når man blir 

sint, lei seg, glad eller redd, gir barna sosiale ferdigheter. Ved at vi støtter og setter ord på 

følelsene for barna, lærer de hvilken følelse de kjenner på og at de uttrykker dem på en 

måte som aksepteres av andre og at man får hjelp og støtte ved å dele hvordan man har det.  

 

De vanskelige følelsene 

Ingen barn har noen gang sluttet å være sint eller lei seg bare fordi foreldrene ber dem om 

det, uansett hvor irrasjonell følelsen i utgangspunktet er. Forteller vi barn at de skal slutte å 

gråte, opplever barnet at vi avviser måten de uttrykker følelsene sine på, noe som ofte gjør 

vondt verre. Nå er ikke barnet bare lei seg for det som nettopp har skjedd, men også fordi 

det føler seg avvist, skamfull og alene. 

 

Hvordan hjelpe barnet til å håndtere vanskelige følelser. 

Se barnets følelser: Vær nysgjerrig på hva som skjer på innsiden av barnet. Kanskje er det lei 

seg, selv om det er veldig sint utenpå. Situasjonen som utløste følelsen kan ofte hjelpe deg til 

å forstå hva barnet egentlig føler. Har barnet ditt mistet en leke det er glad i, er 

sannsynligheten stor for at det er lei seg, selv om det viser sinne. Når du begynner å vise 

interesse for følelsene til barna rundt deg, blir det fort mer naturlig å snakke om det, og du 

ser og forstår lettere hva som egentlig foregår. 

Sett ord på følelsene: Når du har lagt merke til følelsen, er det viktig å sette ord på den. Ikke 

fortell barnet hva det føler, men foreslå hva du tror det kan være. Dersom du tror at du har 

oppdaget en underliggende følelse, sett ord på denne først. Om barnet forteller at ingen vil 

leke med det, er det fort gjort for oss voksne å svare at det ikke stemmer. Men vi må 

allikevel prøve å ha forståelse for hva barnet føler, og hvorfor det føler som det gjør. Om 

barnet er lei seg fordi det opplever at det ikke har noen venner, må vi anerkjenne at barnets 

følelse og gi oss tid til å lytte. Ved å si noe som at «det er trist at du føler at du ikke har noen 

venner» viser den voksne forståelse for barnets ensomhetsfølelse. 
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Møte behovet bak følelsen 

Når barnet har fått forståelse og aksept for hva det føler, er neste steg å møte behovet bak 

følelsen. På den måten lærer vi barnet å forstå at følelsene våre forteller noe om hva vi har 

behov for. Når man føler at ingen liker deg, og at du ikke har noen venner, er behovet å føle 

seg likt av de andre. Barnet har behov for å oppleve at det hører til, og at det har en verdi for 

andre. Dette er den voksnes ansvar og oppgave.   

 

Problemløsing 
Det er vanlig å reagere på andres følelser med å ville fikse problemet, men det er viktig å 
ikke hoppe for fort frem til denne delen. Forsikre deg om at følelsene er tilstrekkelig 
håndtert før du begynner med problemløsning. Når barn får følelsene sine forstått, trenger 
de ofte ikke hjelp til å løse selve problemet, så det kan være nyttig å la barnet ta styringen 
selv. Vær allikevel klar til å hjelpe, dersom barnet har behov for det. Når følelsen er 
akseptert, og behovet er møtt, kan fort andre følelser som sinne dukke opp.  
 
Hvis barnet opplever at dets behov alltid skal komme først, og straks få tilfredsstilt sine 

behov, kan det få et urealistisk bilde av egen rolle. En sunn forståelse av sin egen rolle er 

viktig i lek og samspill med andre. De erfaringene barnet får i samværet med den nære 

voksne, danner grunnlag for samværsmønstre, positive og negative. 
 
 

                   

                                          Gjennom lek lærer barnet problemløsing  

                                             og å samhandle med andre barn. 
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                 BLÅSPRETT og SMÅSMELLE  

                              0 – 2 år 
 

Blåsprett, de som jobber her: Pedagogiske ledere Eva Kjønnhaug Hjelmås og Afsaneh 

Ramezani 

Fagarbeidere og assistenter: Blessing Ali Nze, Åse G. Markhus og Bente Wiksen 

 

Småsmelle, de som jobber her: Pedagogisk leder Vigdis Kristoffersen 

Fagarbeidere: Janne K. Igland, Nina M. Bratlie, Karoline Pedersen. 

 

Begge avdelingene har 12 barn i alderen 0 - 2 år. Barnetallet øker noe ved nyttår. 

 

Å være en del av et fellesskap: En av barnehagens aller viktigste oppgaver er å bidra til at 

alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og at alle er like viktige for fellesskapet. 

Små barn trenger mye emosjonell støtte og hjelp til selvregulering. De ansatte bruker her og 

nå situasjoner og hjelper barna til å sette ord på følelser og til å forstå egne og andres 

følelser. Dette er støtte i begynnende livsmestring. 

 

 

                               
                                                                                                                            
 

Åpen dør Det er åpen dør mellom avdelingene på morgenen og barna går ut og inn hos 

hverandre og leker sammen, både inne og ute. Tidlig og seinvakter samarbeider ved behov. 

 

Ny i barnehagen: De minste får oversikt over ved å bli kjent med barnehagens 

hverdagsrutiner og dagsrytme. Uteområdet er en viktig arena for mestring og utfordringer. 
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En tommelfinger-regel er at barn mestrer lekeapparater når de klarer å ta seg opp ved egen 

hjelp. De skal ikke løftes, men få støtte og oppmuntring til å prøve. 

 

Årsplan  
Delmål: Grunnleggende ferdigheter 

Barns bevegelsesglede kommer til uttrykk gjennom fri bruk av kropp og sanser. Gjennom 

bevegelse og lek blir barna kjent med egen kropp og utvikler seg motorisk. Når ett- og to-

åringene går, så løper de. På engelsk kalles aldergruppa «toddlers», på norsk sier vi at de 

tumler rundt.  

UTE 

Bruke bhg. uteområde, stimulere til varierte bevegelser- løpe, hoppe, klatre, rulle, balansere, 

sykle, osv. 

På tur i skog og mark, variert underlag, stimulerer kroppsbeherskelse og balanse. Viktig å 

prøve, utfordre, våge, lære. 

INNE 

Legge til rette for allsidig bevegelse, mulighet til å bruke kroppen og sansene. 

Tjukkas, puter, matter, stoler, bord, vinduskarmer. Lage i stand hinderløype. 

 

Delmål: Ta vare på naturen 
Vi vil bruke naturen, lære barna å bli glad i naturen og ta vare på den. Med de yngste handler 

det om å bli vant til å være ute, i allslags vær og til alle årstider. Det er ikke nødvendig å være 

ute veldig lenge, men det er godt å få frisk luft og plass til å bevege seg.  

For de minste barna er det her og nå situasjonene som er viktige. Ute kan barna bli 

oppmerksomme på fenomener i naturen, og lære ord og begreper om planter og dyr. I år 

skal vi lære om insekter i lufta og på bakken og om insektenes betydning. Vi følger naturens 

kretsløp gjennom årstidene, snakker om fugler, trær og blomster.  

Metodikk: Vi studerer insekter. Finner sanger rim og regler, bøker og bilder om tema. Vi 

«jobber» videre med temaet i formings- og dramalek. 

  

Avdelingene har en fast tur-dag i uka og tar gjerne spontane turer med alle, eller en gruppe, 

når det er mulig. Vi samarbeider om turer med andre avdelinger. 
 

 

Delmål: Ta vare på seg selv og andre 
Barn lærer mest om seg selv og andre gjennom lek. Leken er en grunnleggende aktivitet i 

barns liv og dermed også i barnehagen. Vi legger til rette slik at barna har tid og rom til å 

utfolde seg på egen hånd og utforske ulike sider ved samspill og fellesskap. 

Vi finner rim og regler, ser på bilder og leser bøker om følelser, vennskap og det å være meg. 
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Dagsrytme: 

Tidligvakter tar imot barna og organiserer frokost. 

Utetid 

Bleieskift  

Formiddagsmat kl.11 

Hvilestund etter mat 

Personalet avvikler pauser, kl.12 - 13 

Bleieskift etter mat og selvfølgelig ved behov 

Ettermiddagsmat ca. kl.14 

Seinvakt: Tar avskjed  

                                 

      

REVEBJELLA OG SMØRBLOMST 

                            3 – 6 ÅR 

              

                                   

Revebjella, de som jobber her: 

Pedagogiske ledere: Tomas Malmberg, Kari Vigre og Linda Olsen 

Assistenter og barne- og ungdomsarbeider: Tha Khin Iang, Elin Djuve, Charlotte Kristiansen, 

Katarzyna Machowska 

Lærling: Kristine Omland Abrahamsen 

Spesialpedagoger: Cathrine de Lange og Cathrine Kjær 

 

Smørblomst, de som jobber her: 

Pedagogisk leder: Ingunn Løvdal, barnehagelærer May Helen Åkre barnehagelærer 

Fagarbeider: Hanne R. Knutsen og Janne Herheim. 

Lærling: Tha Zing Chin 
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REVEBJELLA 

Førskolegruppa 
I alt som skjer, har vi som mål at barn og voksne har trygge, varme relasjoner, der barna kan 

trives, leke, utfolde seg og lære. 

Vi har fokus på å ha lekbasert læring, der barna lærer når de er engasjerte, aktive og 

medvirkende sammen med hverandre. 

Vi har førskolegruppe 3 dager i uka. Her kommer en liten beskrivelse av aktivitetene våre: 

Svømming 
Vi går til Berge Gård. Barna må ha med hver sin sekk med ferdig oppblåste armringer, såpe, 

håndkle og badetøy (ikke andre ting/leker). Vi øver på selvstendighet med av -og påkledning, 

dusjing, følge beskjeder/regler og har gøy lek/tilvenning i varmt vann. Deilig! Vi tar hensyn til 

de gamle som bor der, og hilser fint på ukjente. 

 

I førskolen følger vi 4 områder: 

1. Sosial kompetanse: vi gjør oppgaver/aktiviteter som fremmer Empati, Samarbeid, 

Selvkontroll, Selvhevdelse og Ansvarlighet 

2. Språk:  Høytlesing med bilder/konkreter av fokusord, samtale, sanger, rim/regler, 

oppgaver/lek med bokstaver, skriftspråk, lyd, rytme og ordforråd 

3. Selvregulering: Vi leker regelleker som utvikler evnen til å styre eller regulere egne 

tanker, følelser og adferd, som vil hjelpe å tilpasse seg den sosiale konteksten 

4. Matematikk: Vi gjør oppgaver/lek/forsøk som innebærer tall, måling, geometri og 

statistikk/sansynlighet 

 

Turer 
Vi bruker turene våre til å bli kjent i byen vår, nærmiljøet folk og institusjoner) og skogen 

rundt oss. Vi tar med mat/lager mat på bål, og spiser ute hvis været tillater det. Vi er opptatt 

av insekter, leker sammen, rydder søppel. Vi tar oss god tid ettersom det kan bli mange 

oppdagelser å undre seg over og mye spontan aktivitet langs veien. 

 

Matlaging 
Vi lager mat fra bunnen av og bruker mest mulig råvarer. Barna er med og kutter og presser, 

måler og veier, heller og rører, smaker og spiser. 
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Her er en oversikt over de ulike aktivitetene som er i løpet av uka 

 MAND TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

SMÅTROLL Hele 
gruppa 
sammen 

Samling/aktivitet 
insekter 

Alle  
Forming/ 
Fortellerstund 

Tur Dans/musikk 

FØRSKOLE Tur Førskolegruppe Matlaging 
Svømming 

 

  

                           
                                  I kontakt med naturen for å forstå 

 

 

                                        

SMØRBLOMST  

Oppstart 

Vi bruker august og september til å finne oss til rette på ny avdeling og bli kjent med 

hverandre. I september begynner vi så smått med temaet vårt. 

 

Fokus er insekter, småkryp, dyr og sammenhenger i naturen. Alt avhenger av hverandre. Vi 

følger dyr og insekter gjennom året. 

 

  

Ukeplan: 

Tirsdag: Med fokus på lek, sangleker, ringleker, bevegelsesleker, hinderløye etc. 

Onsdag: tur-dag 

Torsdag: Temadag 
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Tema gjennom året: 

 August - september: Insekter og krypdyr. 

Oktober – november: gnagere som for eksempel ekorn og mus. 

Desember: Julefortellinger, juletradisjoner 

Dyr som hører julefortellingene til, for eksempel reinsdyret. 

Jan – feb: Hvor er dyrene nå. Hva gjør de om vinteren?  

Mars – april – mai: Dyr og fugler våkner og kommer tilbake. Titt tei, her er vi! 

 

                                           

 

MÅL Forutsetninger Rammefaktorer INNHOLD 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Utvikle barns 

språkforståelse og 

evne til å uttrykke 

seg. 

Økt begreps-

forståelse og utvidet 

ordforråd.  

Den voksnes 

kjennskap til barnets 

språkforståelse, 

utviklings og 

modningsnivå. 

 

Være en god 

språkmodell 

Kunnskap om barns 

språkutvikling 

 

Dele inn i mindre 

grupper 

 

 

 

 

Sangleker,  rim, 

regler , fortellinger 

og bøker tilpasset 

tema og barns 

interesser.  

Naturen som arena 

for undring læring 

og begrepslæring 

Gi barna kunnskap 

og erfaring med 

begrepet bærekraft. 

 

 

 

 

Vekke barnas 

interesser og 

engasjement 

Ta i bruk uterom 

 

Nødvendig utstyr 

som 

fakta-bøker for barn, 

luper, samlebokser 

Fokus på forbruk: Ta 

vare på tingene våre 

som leker, bøker 

osv. 

Ikke kaste mat. 

Kildesortering 
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Gjenbruke av 

verdiløst materiale i 

formingsaktiviteter 

og lek 

Tema  insekter, 

småkryp og dyr og 

samspill i naturen. 

 

Sosial bærekraft 

Barna skal lære å 

fungere i en gruppe. 

Vise hensyn og 

lære positiv 

selvhevdelse 

De voksne er gode 

rollemodeller 

Samhold og 

anerkjennelse 

i praksis 

Anerkjennende 

voksne 

Sangleker,  rim, 

regler , fortellinger 

og bøker tilpasset 

tema og barns 

interesser 

 

 

Månedsplaner: Pedagogene holder dere orientert om det pedagogiske 

arbeidet på avdelingene, gjennom sine månedsplaner. 

 

                            

FESTER OG TRADISJONER  
 

Tradisjoner gir året rytme og innhold, og med det følger ro og forventning. Vi skal bruke god 

tid på feiringene våre. Her er en oversikt over ikke-religiøse tradisjoner og fester i Markveien 

kulturbarnehage 

Festene skal være en vakker og magisk opplevelse for barna. 

 

FLERKULTURELLE UKER 

Vi deltar i bistandsorganisasjonen FORUTS barneaksjon. FORUT tilbyr årlig et 

landsomfattende pedagogisk opplegg for barnehager. Aksjonen dekker læringsmål som 

demokrati, solidaritet, toleranse, kulturforskjeller, og fordeling av verdens ressurser.                            

Vi avslutter internasjonale uker med salg av produkter, basar, og cafe. Flerkulturelle uker er i 

oktober, i uke 42 og 43.  

 

LYKTEFEST 

Lyktefesten er 9 november, på dag 313 i året. Barna lager lykter for og vi lærer lyktesangen. 

På lyktefesten tenner vi alle lyktene våre. Det er en symbolsk fest som skal minne oss om å 

ta vare på lyset inne i oss. Martin kommer på besøk. Martin har en kappe og en hest. Når 

barna roper på ham, kommer han og hilser på dem. Han deler ut sol og månekaker. 
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LUCIA-FEIRING 

Lucia-dagen er 13 desember. Dagen feires i barnehagen. Vi inviterer familiene til å komme. 

Barna går i prosesjon, og barnehagen serverer gløgg og lussekatter som barna selv har bakt 

 

JULEFORBEREDELSER 

I adventstiden blir en først og fremst kjent med norske tradisjoner. Det er julemoro, 

juleknask, julegaveverksted, julesanger og julefortellinger.   

 

FEIRING AV NASJONALDAGEN 

Barna lærer tradisjonelle 17. mai sanger og hurrarop. Vi har vår egen feiring i barnehagen 

med alt som hører hjemme i en feiring: sang, leker, marsjering, pølser og is. 17. mai blir 

førskolebarna invitert til å gå i barnetoget under felles fane med de andre barnehagene. 

 

MINI-OL 

Hver vår deltar vi i mini-OL, et arrangement for barnehager med løping, hopp, kast og mye 

mer. Det får pølser og drikke. Mini-OL avsluttes med medaljeutdeling. 

 

BARNEBOKFESTIVAL 

Barnehagen deltar i Barnebokfestivalens eventyrparade og på åpningsforestillingen. I år er 

barnebokfestivalen i oktober. Barnehagen fylles med nye bøker som vi låner på biblioteket.  

 

BURSDEAGSFEIRING i barnehagen: Det er først og fremst en dag der bursdagsbarnet får 

ekstra oppmerksomhet. Våre bursdags-feiringer skal være sukkerfrie, og må ikke inneholde 

godterier, iskrem eller kaker.  
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DATOPLAN 2022/2023 
AUGUST   

Mandag 15 Planleggingsdag Barnehagen stengt 
Torsdag 18 Skolestart  

Tirsdag 30 Foreldremøte  Kl.18 

  
                              Aug/beg. sep oppstartsamtaler med de nye foreldrene 

SEPTEMBER   

1sept FAGDAG i kommunal regi Barnehagen stengt 
Tir 13 Møte i SU Kl.18 - 19 
Tor 22 Barnas musikkteater Kl.14 

OKTOBER   

Uke 40 Skolens høstferie 3 - 7  
Lør 15 og søn. 16 Ribsenfestivalen, mange spennende 

tilbud på biblioteket og i byen 
 

Ons.19 Forestilling for barnehagene i Catilina: 
Dingle som en kringle 

 

Uke 42 - 48 READ Agder, utlån av lesebager  
Fredag 21 Sørlandske lærerstevne Barnehagen stengt 

   

NOVEMBER   

Fredag 11  Sankt Martinsdagen, lyktefest 

For barna i bhg. 

 

 foreldresamtaler  uke 44-45  
Onsdag 16 SU Kl.17.30 - 19 
Søn 27 Første søndag i advent  

DESEMBER   

Torsdag 1  Nissefest  

Tirsdag 13 Lucia-feiring i bhg: Foreldre 

velkommen til gløgg og lussekatter 

Kl. 8 - 9 

Tirsdag 20 Siste skoledag før jul  
Mandag 26  2. juledag Høytidsdag, stengt 

JANUAR   

Mandag 2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 

Tirsdag 3 Barnehagestart og skolestart  

Ons. 25 Foreldremøte  

FEBRUAR   

Mandag  6 Samefolkets dag  

Uke 8 Skolens vinterferie, 20 – 24 feb  

   

Torsdag 16 Karneval  
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MARS   

Onsdag 1.  SU Kl.17.30 

Onsdag 15 Nasjonal barnehagedag 

åpen dør 

 

 Overgangsskjema barnehage – skole. 

Samtale m foreldre 

 

Torsdag 30                          påskebuffet 

APRIL 
 

 

3 - 10 Skolen påskeferie  
Tor 6 Skjærtorsdag Høytidsdag, stengt 

Fre 7 Langfredag Høytidsdag, stengt 

Man 10 2.påskedag Høytidsdag, stengt 

Søn 23 Markering Verdens bokdag  

MAI   

Mandag 1.   Høytidsdag, stengt 

Onsdag  17 Nasjonaldag Høytidsdag, stengt 

Torsdag 18 Himmelfart Høytidsdag, stengt 

Mandag 29 2. pinsedag Høytidsdag, stengt 

JUNI   

Ons. 14 Sommerfest Kl.17 – 18.30 

Ons 21 planleggingsdag Barnehagen stengt 

JULI   

Fredag 5  siste dag før ferielukning  

Uke 28 – 29 - 30 BARNEHAGEN FERIELUKNING  

                        Mandag 29 juli, første dag etter sommerferien  

 

 

 

GENERELL DEL 
TILVENNING OG OPPSTART 

Det er viktig at barnet blir trygg på barnehagen og oss voksne. Det varierer fra barn til barn 

hvor lang tilvenningstid man trenger, det kan avhenge av barns alder og om de er vant til å 

være borte fra foreldre. Det har vært vanlig tenkning at foreldre setter av tre dager til 

tilvenning. Vi ser at de yngste ofte trenger mer tid enn eldre barn, så vær forberedt på at det 

kan ta lengre tid før barnet har funnet seg til rette. 

På småbarnsavdelingene vil det være en primærkontakt som har ekstra ansvar for nye barn i 

oppstartfasen. Hvis barnet først kan knytte seg til en voksen kan dette gjøre tilvenningen 
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lettere. Har du som foreldre, uavhengig av hvilken avdeling barnet ditt går på, behov for å 

diskutere noe, kan dette tas opp med pedagogisk leder på avdelingen, eller styrer. 

Barnehagehverdagen er helt annerledes enn livet hjemme, det er mange sanseinntrykk, flere 

mennesker å forholde seg til og andre rutiner. Dette kan være slitsomt for barnet. Nyere 

forskning viser at spesielt små barn ofte blir stressa når de begynner i barnehage. Selv om 

barn finner seg til rette og oppleves som trygge, kan de likevel ha høye nivåer av 

stresshormon i en lang periode etter oppstart. Dette kan påvirke både søvn og appetitt. De 

første ukene anbefaler vi at barnet har kortere dager i barnehagen, siden forskningen også 

viser at stresset øker når tida borte fra foreldrene blir for lang. 

 

                                    

                                  Sammen om opplevelsen       

 

 

 

BARNEHAGENE HAR FÅTT ET NYTT REGELVERK FOR 
BARNEHAGEMILJØ,  
 
Hva er nytt i loven? 

 Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det. 

 Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra. 

 Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra. 

 Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn 
ikke har det trygt og godt. 

 Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen. 
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 Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for 
at barnehagen oppfyller kravene i loven. 

 
Ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel være 
utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering. Barnehagen må ha gode 
rutiner for å følge med, og være til stede for barna. 

 

Hvordan oppdage at et barn ikke har det bra? 

 gjennom å snakke med barna 

 ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre barn 

 foreldre som melder fra at det har skjedd noe i barnehagen 

 barn som forteller om noe som har skjedd 

 endringer i atferd hos barn eller i barnehagegruppa  

Noen barn blir stille og trekker seg tilbake i leken, mens andre gir tydelig beskjed når ting blir 
vanskelige. 

Barnehagen skal finne ut hva som er årsaken til at et barn ikke har det bra. Dette er 
utgangspunktet for å sette inn de riktige tiltakene, for at barnet skal få et trygt og godt 
barnehagemiljø. 

 

I planen skal det stå: 

 hvilke problemer som skal løses 

 hva barnehagen har planlagt 

 når tiltakene skal gjennomføres 

 hvem som skal gjennomføre tiltakene 

 når tiltakene skal evalueres 

 

 

FORELDRESAMARBEID 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven §1). 

Barnehagene skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgave, og på den måten 

skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktive deltagelse i et 

demokratisk samfunn. (Barnehageloven §2) 

 

 

Det er foreldrene som har ansvar for sine barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i 

barnekonvensjonen og i barneloven (1981 nr.7).  
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Forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og 

foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar 

og oppgaver i forhold til barnet.  

Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. 

Spørsmål knyttet til barns trivsel og utvikling, samt barnehagens pedagogiske virksomhet 

skal drøftes. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig gjensidig forståelse for de 

dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må sees i forhold til 

barnegruppen. Personalet må arbeide for å finne balanse mellom respekt for foreldrenes 

prioriteringer og ivareta barns rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen 

er forpliktet på. 

 

Foreldresamtaler 

Barnehagen gjennomfører foreldresamtaler for alle foreldre i okt/nov. De av foreldrene som 

ønsker det, får en foreldresamtale også på våren. Foreldresamtalene foregår primært i 

barnehagens åpningstid, en samtale varer ca. 30 min. Dersom foreldre er bekymret, kan de 

ta kontakt med styrer eller pedagogisk leder for ekstra samtale. 

 

Foreldresamtale i forbindelse med skolestart 

Foreldrene får innkalling til foreldresamtale i mars. Barnehagen skal i samarbeid med skolen 

legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt 

skolefritidsordning. Det skal legges til rette for at barna gleder seg til å begynne på skolen og 

at de oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.  

I Grimstad kommune er det utviklet et overgangsskjema forbindelse med skolestart, som 

barnehagen fyller ut i samarbeid med foreldrene. Overgangsskjemaet skal sendes til skolen. 

Foreldrene skal samtykke i at skjemaet leveres til skolen, og ha innsyn og innflytelse på 

informasjonsutvekslingen. Det må fokuseres på hva barn kan og mestrer og på hva de kan 

trenge særskilt støtte til. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er spesielt viktig for 

barn som har behov for særskilt tilrettelegging. Det skal legges til rette for at barna gleder 

seg til å begynne på skolen og at de oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og 

skole.  

I Grimstad kommune er det utviklet et overgangsskjema forbindelse med skolestart, som 

barnehagen fyller ut i samarbeid med foreldrene. Overgangsskjemaet skal sendes til skolen. 

Foreldrene skal samtykke i at skjemaet leveres til skolen, og ha innsyn og innflytelse på 

informasjonsutvekslingen. Det må fokuseres på hva barn kan og mestrer og på hva de kan 

trenge særskilt støtte til. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er spesielt viktig for 

barn som har behov for særskilt tilrettelegging. 

 

          
Bemanningsnormen Vi følger bemanningsnormen, den er seks barn per ansatt når barnet er 

3-6 år, og tre barn per ansatt når barnet er 0-2 år. 
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Pedagognormen er en pedagog per 14 barn når barnet har fylt tre år, og en pedagog per 7 

barn når barnet er 0-2 år. Det er samlet antall pedagoger i barnehagen som avgjør om vi 

oppfyller kravet om pedagognorm. 

 

Barnehagen har fem planleggingsdager i året, foreløpig er det bare satt av fire dager for 

kommende barnehageår. Det kommer oppdatering om den femte planleggingsdagen så 

snart vi vet mer om det er planlagt noen felles fagdager for barnehage-ansatte.  

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 
 

Barnehagens dagsrytme 
Kl.7.15-09.00: Rolig start på dagen. Frokost for de som ikke har spist hjemme 

Kl.11.00: Lunsj  

ca. Kl. 11.30- 14.00 Utelek  

Kl. 14.00-14.30   Ettermiddagsmat 

14.30-16.30       lek ute/inne 

 

Kl.9.30 – 14: Regnes som kjernetid. I dette tidsrommet gjennomføres turer og planlagte 

aktiviteter, og det kan det være at vi er andre steder enn i barnehagen. Gi beskjed om barnet 

kommer seinere enn kl.9.30, og si fra om du før kl.14. Husk å informere om barnet ditt skal 

til tannlege o.l. 

 

                                      Mat i barnehagen 

 

                                          
 
Foreldrene betaler matpenger.  Matpengene dekker daglig konsum av melk til alle måltider. 

Melken tilpasses barnas behov.  

Matpengene dekker formiddagsmat kl.11. og ettermiddagsmat kl.14  
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Formiddagsmat kl. 11 består av grovt brød, pålegg og grønnsaker. Pålegg er: Gul og brun 

ost, leverpostei, makrell i tomat, kalkunpølse og syltetøy med lavt sukkerinnhold.  

Agurk og paprika er fast tilbehør. En dag i uka forsøker vi å servere enkel varm mat. Vi har 

ikke kjøkkenpersonell, så det er en prioritering om vi skal bruke tiden sammen med barna 

eller være på kjøkkenet. 

 

Ettermiddagsmat kl.14. Her serveres knekkebrød og frukt.  

 

Mat til de minste: Barnehagen kjøper inn middagsprodukter og grøtprodukter til 

formiddagsmat kl. 11. Vi kjøper også inn morsmelkerstatning og har egne tåteflasker. Snakk 

med personalet om hvilke grøt- og middagsprodukter ditt barn bruker. 

 

Matpakke til frokost 

De som ønsker å spise frokost i barnehagen, tar med niste. Frokosten avsluttes Kl.9.  

Vi er en miljøfyrtårn-bedrift, og vil unngå mest mulig engangsemballasje i forbindelse med 

måltider, fint om dere som foreldre hjelper oss med dette. Det er viktig at barn lærer å tygge 

og får mat som styrker tennene.  

 

 

 

                                                

 

Bleieavvenning må gjøres av hjemmet. Når barnet har lært å gå på do hjemme, kan dere 

snakke med barnehagen. Det er ofte vanskeligere for barnet å klare å holde seg tørr i 

barnehagen enn hjemme, fordi det skjer så mye og det er lengre til toalettet. Selv om det går 

greit hjemme, er det ikke alltid at det gjør det i barnehagen. 

Utetiden kan være krevende for barnet når det gjelder å gå på do. Med strømpebukse, 

langbukse, dress og noen ganger gummibukse utenpå der igjen, sier seg selv at det er 

vanskelig for de ansatte å vite om barnet har tisset på seg. Barnet selv sier ofte ikke fra. Det 

er ubehagelig for barnet å være tissevåt. Det hender at barn tisser i sofaer, på tepper osv. 

Det blir uhygienisk og mye etterarbeid. Vi aksepterer at barnet unntaksvis har uhell, men når 

dette er regelen og ikke unntaket, og barnet daglig tisser eller bæsjer på seg, er ikke barnet 

modent for å gå uten bleie.  
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Barns påkledning 

Yttertøy: I barnehagen tilbringer vi mye tid ute. Barna må derfor ha klær og fottøy for all 

slags vær. Tynn ull under dressen er viktig mot kulda. De eldste barna må ha med seg nok 

skift til å være ute to ganger om dagen. Gummistøvler er kalde når været er kaldt. Fra 

oktober anbefaler vi forede vinterstøvler. Husk ullsokker når det er kaldt. Akrylhansker 

hjelper ikke mot kulda. Når barnet begynner å bruke vinterstøvler, må dere ta med 

sommerstøvlene hjem, fordi vi har begrenset med lagringsplass i garderoben.  

 

Påkledning inne: Innesko. Tilstrekkelig med undertøysskift, sokkeskift og strømpebukser, 

ekstra genser og langbukse  

 

Smokker hvis barnet bruker det. Eventuelt kosedyr ved innsovning, om dette er en rutine. 

Liten gulpe-smekke om barnet gulper mye. Skift innetøy: body 

Innesko. Bleier. Klesskift: tilstrekkelig undertøysskift, sokkeskift og strømpebukser, ekstra 

genser og langbukse. Vi har egne smekker til barna når de spiser. Hvis barnet gulper mye, 

kan det være lurt med en gulpe-smekke.  Ved bleieskift har barnehagen kremer som 

zinksalve og andre babysalver. 

Barnas hyller 

For de ansatte er det er viktig med orden og oversikt i garderoben slik at påkledningen blir så 

enkel og effektiv som mulig. Vi vil gjerne unngå unødvendig leiting. Fredager vil vi at dere ser 

igjennom barnas hyller slik at dere har oversikt over hva som ligger der. Siste dag i hver 

måned kan dere tømme barnas hyller slik at vi kan få gjort reint. Det å merke tøy gjør 

hverdagen enklere for oss. Det er ikke lett å vite hvem sine votter det er når de ikke er 

merket. 

 

Skitne dresser 

Når dere ser at dressene er full av søle, vil vi at dere tar de med hjem og vasker dem. Skitne 

dresser som tørker i garderoben, drysser av sand når vi kler barna, og garderoben blir skitten 

og utrivelig. Dessuten er skitne klær mindre varme. 

 

 

SYKE BARN 
Medisinering 

Kommunelegen er en viktig samarbeidspartner for barnehagene, og gir retningslinjer for hvordan 

ansatte og foreldre skal forholde seg til sykdom. Kommunelegen slår fast at det er foreldrenes ansvar 

og gi barna medisin. Barnehagen kan hjelpe med medisinering, men bare i de tilfeller at barnet 

medisineres så ofte at det også må skje i barnehagetiden (for eksempel når det er 4 ganger daglig). 

Ved medisinering i barnehagen må foreldrene signere et avtaleskjema. 



25 
 

Styrer deler ut skjema til foreldrene med oversikt over de vanligste barnesykdommene og hvordan 

en forholder seg når barnet er smittet.  

Husk 48-timers regelen ved oppkast og diare. Da skal barnet være hjemme i 48 timer etter siste 

utbrudd. Dette er en smittevernregel og et viktig tiltak for å unngå epidemier, og at andre barn og 

familier blir smittet, og at deres foreldre blir forhindret fra å gå på jobb/ skole. 

 

Anbefaler nettsted er Folkehelseinstituttet.no. Her er det samlet gode råd til barnehagepersonell og 

foreldre, om hvordan man bør forholde seg til vanlige smittsomme tilstander, og her finner en råd 

om, og i hvilken grad, barna bør holdes hjemme fra barnehagen. 

 

Korona og smittevern 

Trafikklys-modellen, kohorter og karantenetid er opphevet. Det er heller ikke noe krav om å 

teste seg. Men har du testet positivt for korona, så hold deg hjemme til du er frisk. 

 

 

 
 

           Våre verdier og vår pedagogikk er forankret i Rammeplan 
 
 


