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Barnehagens telefonnummer
Om dere ønsker å nå oss, så kan dere ta kontakt på disse telefonnumrene:
Fast-telefon på avdelingen:
Mobil på avdelingen:
Kontor-telefon - Styrer:

625 64 287
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625 64 286

Barnehagevedtektene for Løten kommune finner dere på
https://www.loten.kommune.no/category18510.html
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HVA ER EN ÅRSPLAN?
Årsplan gir informasjon om barnehagen og er et
arbeidsredskap for barnehagepersonalet. Planen skal vise at
barnehagen jobber målbevisst og allsidig. Den gir en oversikt
over aktiviteten i barnehagen og det pedagogiske opplegget
gjennom året.
En årsplan skal være et bindeledd i forholdet mellom
barnehagen og foreldrene, og gi god informasjon om
barnehagens drift i Samarbeidsutvalget. I tillegg er den et godt
arbeidsredskap for personalet for å sikre sammenheng og
progresjon i arbeidet.

Å

JØNSRUD BARNEHAGE
Jønsrud barnehage er en kommunal barnehage som ble etablert i Jønsrud oppvekstsenter fra
15.08.95.
Det er i utgangspunktet 36 hele plasser hos oss, og vi tar imot barn i alderen 1-6 år. Vi har delt
inn hele barnegruppen vår i tre avdelinger. To avdelinger med barn fra 3 – 6 år, og en
småbarnsavdeling med barn fra 1 – 3 år. Inndelingen av avdelinger tilpasses søkermassen vi
har fra år til år. Presentasjon av årets avdelinger kommer nedenfor.
Barnehagen ligger ypperlig til i forhold til naturen, og vi er ofte på tur i skog og mark.
Uteområdet vårt har gode variasjoner i sin utforming og inspirerer til mye og ulik lek og
aktivitet. Vi har en nær tilknytning til Jønsrud skole som ligger like ved, og har ulike former
for samarbeid.
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Vår visjon i Jønsrud barnehage: Med

hjerte for alle – forskjeller beriker.

Vi ønsker å se alle med sin egen helt spesielle og unike personlighet. Vi vil skape et samspill
alle imellom, basert på respekt, hvor alle på sitt vis er med på å berike hverdagen med sine
forskjeller.
Våre mål er:
 at alle barna skal føle trivsel, trygghet og glede over å være i barnehagen.
 å ivareta den enkeltes utvikling, og se hva slags behov den enkelte har til enhver tid.
 bruke skogen og nærmiljøet aktivt.
 at barna skal trene seg på å takle utfordringer, i motgang og medgang. Barna skal
styrkes og erfare livsmestring.

• Åpningstider
I denne tiden, med Covid -19 tilpasninger, er åpningstiden litt redusert fra 07.15 - 16.30. Med
denne tilpasningen er vi i løpet av uken 2,5 timer lengre med full bemanning, noe vi ser god
nytte av for at barna skal få enda tettere oppfølging. Åpningstidene styres ellers av foreldrenes
reelle behov innenfor normale åpningstider. Behov må meldes til personalet.
Barnehagens normale åpningstid er kl. 07.15-16.45 hver dag bortsett fra dager som er omtalt i
vedtektene for Løten kommunes barnehager under § 9.
Personalet jobber i ulike vakter i dette tidsrommet. Fra morgenen og ettermiddagen er vi kun
to voksne på jobb. Vi er alle samlet tilstede i tidsrommet 10 - 14.
• Dagsrytme
Kl. 07.15
Barnehagen åpner
Fri lek
Kl. 08.15-08.45
Frokost. De som skal spise frokost må være i barnehagen innen 08.30
Kl. 08.45
Frokosten ryddes opp, og vi deler oss i grupper
Kl. 09.30
Kjernetida starter
Lek, aktiviteter og samling
Kl. 11.00
Formiddagsmat
Fra kl. 11.30/12.00
Sovetid/utelek
Kl. 14.00
Kjernetida slutter
Frilek
Kl. 14.00
Ettermiddagsmat
Kl. 16.45
Barnehagen stenger

Dagsrytmen kan avvikes fra det fastsatte opplegget. Vi vektlegger blant annet mye
uteaktiviteter og friluftsliv.
• Kjernetida
Kjernetida er den tida vi ønsker at barna skal være i barnehagen pga. strukturerte opplegg,
turer m.m. Det er greit at barna kommer senere eller blir hentet tidligere enn kjernetiden, men
da ønsker vi at dere gir oss beskjed om dette.
I utgangspunktet ønsker vi å møte alle barn i garderoben. Det er dessverre ikke alltid vi har
mulighet til dette, da må dere foreldre følge barnet inn på avdelingen. Vi ønsker å beholde
roen og fokuset, inne på avdelingen, med de barna, som allerede har kommet. Vi ønsker også
at dere henter barnet inne på sine respektive avdelinger på ettermiddagen. (Noen endringer
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kan oppstå som følge av Cocid-19, og egne skriv vil sendes ut med nærmere informasjon om
dette.)
Vi ønsker å få beskjed, dersom barnet er sykt, eller tar en ekstra fridag. Send sms, eller ring på
barnehagens telefon. Dere kan også legge dette inn fravær i Visma.
• Planleggingsdager
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og da er barnehagen stengt. Alle dagene er ikke pr.
nå, fastsatt. De dagene som er fastsatt, er: 16/8-21, 5/11-21 samt 28/1-22. De to siste vil vi
komme tilbake til når de er klare.
• Feriestengning
Felles for alle de kommunale barnehagene i Løten er at vi har stengt juleaften, nyttårsaften og
onsdag før skjærtorsdag. Barnehagene har også stengt julen. Disse dagene vil variere fra år til
år, men dere vil få informasjon om hvilke dager dette gjelder etter oppstart. I tillegg er
barnehagene feriestengt to uker om sommeren, uke 29 og 30.

1. HVEM ER VI SOM JOBBER HER
Styrerrollen:
Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og
administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd
med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles
forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at
personalet får ta i bruk sin kompetanse. Styreren leder og følger opp arbeidet
med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens
innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.
Tove Paulsen Trætteberg, styrer i 90 % (fri fredag)

1.1 Maurtua avdeling
Maurtua er en småbarnsavdeling med barn født 2019 og 2020. Den består av 6 barn. Her er
det også to voksne pr. dag. Maurtua holder til på rommet inn til venstre når du går inn i
barnehagen. Dette året har vi klart å samle alle Maurtuebarna i Blåbærgarderoben.
Litt om hva vi har fokus på for barna i de ulike alderstrinnene:
Ettåringene skal oppleve trygghet, omsorg og nær tilknytning til de voksne. I starten av
barnehageåret vil ettåringen ha faste rutiner, skjermede omgivelser og få voksne å forholde
seg til. På denne måten vil overgangen til barnehagen kunne skje på barnas premisser, og etter
hvert som barnet opplever en større grad av trygghet og tilhørighet vil de kunne forholde seg
til større og større deler av barnehagen. Barna skal få tilegne seg nye erfaringer ved å utfordre
seg selv, og føle mestring. Vi tilbyr et variert språkmiljø, der barna opplever ulike sanger, rim
og fortellinger med mye gjentagelse. I hverdagssituasjoner setter vi ord på det som skjer. De
voksne kommuniserer verbalt med barnet gjennom alle situasjoner, der barnets eget ordforråd
ikke strekker til.
Toåringens lek er grunnleggende sosial og de søker i denne alderen mer og mer ut mot de
rundt seg. De hermer etter omgivelsene, og vil ofte leke det samme som det de ser andre gjør,
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også med de samme lekene. De voksnes oppgave er å være tilstede der barna er «på gulvet»,
og veilede barna i lek, konflikter og dagligdagse gjøremål. Toåringen skal få hjelp til å
etablere lek, samspill og relasjoner til de andre barna, men stadig med den voksne som den
trygge base. Vi er opptatt av å fokusere på et rikt språkmiljø for 2-åringene. De skal oppleve
et variert språk gjennom temaarbeidet, der tekst og historier formidles på ulike måter,
gjennom dramatisering, lek og lesestunder. I hverdagen ellers synger vi sanger, bruker rim og
regler. Vi benevner det barna er opptatt av, og gjentar det de sier, eller prøver å uttrykke.
Toåringen skal få utvikle sin nysgjerrighet, utvide sin radius, få øve seg på turtaking. 2åringene skal få tid og rom til å øve seg på å bli selvstendige, og klare hverdagslige oppgaver
selv.
Dette er vi som jobber på Maurtua:
Kine Karterud, pedagogisk leder i 100 %

Tove Gunnarsrud, assistent i 40 % (onsdag og torsdag)

Marita Enger Hansen, barne- og ungdomsarbeider 60 % på Maurtua og 20%
på Jordbæra
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1.2 Jordbæra og blåbæra.
Jordbæra og blåbæra er avdelinger med barn født 2016, 2017 og 2018. Det vil være plass til
12 barn på begge avdelingene. Det er to voksne til stede hver dag på begge avdelingene.
Litt om hva vi har fokus på for barna i de ulike alderstrinnene på disse avdelingene:
I 3-årsalderen begynner barna i større grad å se seg selv i sammenheng med omgivelsene. De
prøver ut og forsker på sin egen rolle i forhold til andre. De hevder i større grad egne
meninger og behov, og sjekker ut hvordan disse virker i samspill med omverdenen. I mange
sammenhenger vil 3-åringen ikke uten videre jenke seg, men holde på sitt perspektiv.
Samspillet, respons og tilbakemeldinger fra dem barnet omgir seg med, og erfaringer av egne
valg, gir grunnlag for viktig læring, mestring og livskompetanse. For oss voksne er det viktig
å møte barnet der det er. Vi snakker med barna om deres valg og synspunkter, og veileder
dem i hva som kan være gode løsninger.
I 4-årsalderen har barnet utviklet sosiale ferdigheter slik at det mestrer å forholde seg til flere i
lek og sosiale sammenhenger. 4-åringen øver på livet gjennom lek, og tilegner seg viktig
livskompetanse. Barnet lærer sosiale strategier som er vesentlige for det å få venner, og det å
være en aktiv del av en større sosial sammenheng. Det de opplever i hverdagen sin, tar de med
seg inn i leken og forsker videre på. Barna bruker sin kreativitet og fantasi, og må samarbeide
for å finne løsninger.
5/6-åringene øver på å utvikle sin selvstendighet dette siste året. Det er for eksempel viktig å
mestre grunnleggende ferdigheter som det å ta vare på egne ting og det å kunne kle på seg
selv. Barnet deltar i flere voksenstyrte, organiserte aktiviteter der det stilles krav til barnet om
å innordne seg. Barnet må følge spilleregler i en mer definert sammenheng. I barnehagen øver
barna på å sluttføre prosesser mot et mål. Det å konsentrere seg om en oppgave, motta
beskjeder og fullføre dem, er noe vi jobber spesielt med mot skolestart.
Vi fokuserer på å gi dem gode tilbakemeldinger på det de bidrar med, med alle sine ulikheter,
slik at de opplever seg selv som verdifulle. Vi ønsker at de forlater barnehagen med denne
livskompetansen, som vi mener er avgjørende for en best mulig start videre i livet.
Vi samarbeider også med «skolevenner», som er 4. trinn ved Jønsrud skole. Litt utpå
vårhalvåret vil vi så smått begynne med tilvenning til skolens uteområde, besøk i skolebygget
og i SFO sine lokaler. Barnehageåret avsluttes med egen hyggekveld i barnehagen. Rundt
samarbeidet med skolen vil det tas hensyn til koronasituasjonen gjennom året.
Løten Kommune har utarbeidet et eget dokument som heter: «Overgang barnehage/skole».
Dette dokumentet inneholder momenter vi i barnehagen skal ha fokus på, for å sikre en best
mulig overgang til skolen. Dokumentet finnes på www.loten.kommue.no - oppvekst og
læring – barnehager - overgang barnehage/skole.
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Dette er vi som jobber på Jordbæra:
Anne Bente Dyrnes Hovde, Pedagogisk leder i 100 %.

Torill Langseth, pedagogisk barnepleier i 80% (fri torsdag)

Marita Enger Hansen, barne- og ungdomsarbeider 20% på Jordbæra og 60 % på Maurtua
Se bilde og tekst for Marita under ansatte på Maurtua.

I tillegg har barnehagen f.o.m. august -21, en lærling i barne- og omsorgsarbeiderfaget. Denne
ressursen er i hovedsak tilknyttet avdeling Jordbæra, med Torill Langseth som veileder.
Thea Emilie Haraldsen Holen, lærling, i 100 %.
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Dette er vi som jobber på Blåbæra:
Grete Flagstad, pedagogisk leder 100 %

Stine Johansen, barne- og ungdomsarbeider 100 %

• Informasjon om planer
Alle avdelingene sender ut månedsplaner og månedsbrev med informasjon. Her står det
detaljert om hvilke tema og aktiviteter som vi skal arbeide med i barnehagen. Planen sendes i
utgangspunktet ut elektronisk, så de som kun ønsker seg papirutgave må gi beskjed om dette.
1.3 Oppstart
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god
start i barnehagen. Personalet gir tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve
tilhørighet og trygghet i leken, og vi utforsker og lærer sammen.
Jønsrud barnehage har i juni en besøksdag/kveld for nye barn hvor foreldre og barn blir
invitert til å komme å gjøre seg litt kjent med barnehagens inne- og uteområde.
Det informeres i brevform om oppstarts dager og tidspunkter for den enkelte slik at vi har
noen som kan ta seg ekstra av foreldre og barn i starten.

2. FORVENTNINGER TIL DERE SOM FORELDRE/FORESATTE
•

Hils på, og snakk positivt til, og om foreldre, barn og ansatte i barnehagen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At alle foreldre/foresatte gjør seg kjent med innholdet i årsplanen og kommer med
innspill til der dere ønske det.
At dere holder dere orientert om barnehagetilbudet, planer og vedtekter
At dere respekterer åpningstidene våre.
At dere gir beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen
At dere gir nødvendige beskjeder om barnet, og sier ifra dersom andre enn
foreldre/foresatte henter
At dere sørger for at barnet har hensiktsmessige klær til aktiv lek ute og inne
At klær blir godt merket
At barnet holdes hjemme når det er sykt.
At dere er engasjert i barnas hverdag
At dere spør oss om det er noe dere ønsker å ta opp

3. GODT Å VITE
• Sykdom
Smittefaren er stor i en barnegruppe, hold derfor barnet hjemme hvis det er sykt. Vi har som
regel at dersom barnet er for sykt til å delta i vanlige aktiviteter ute eller inne, skal det holdes
hjemme. Gi beskjed til barnehagen uansett fravær. Se for øvrig «Retningslinje for fravær fra
barnehagen ved sykdom» utarbeidet av smittevernlegen i Løten.
https://www.loten.kommune.no/barnehage/
• Bursdager
Vi henger ut flagg og bursdagskort, og barnet som har bursdag får også en krone, som barnet
er med på å utforme. Barnet påvirker og bestemmer selv, deler av innholdet utover dagen.
Barnehagen stiller med is, yoghurt eller popcorn på bursdager. Barnet velger selv. (For
Maurtua er det også mulig å velge grove vaffel)
Tidligere har det vært mulig, å formidle bursdagsinvitasjoner i barnehagen. Dette ønsker vi
nå, at dere ordner privat. Vi kan evt. være behjelpelig med adresse/telefon liste.
• Klær og sko
Vi ønsker at barna har med seg innesko, gjerne sandaler, som er godt tilpasset barnets føtter.
«Gymsokker» eller tilsvarende, er også fint.
Vi ønsker også at barnet har ekstra skift liggende i kurven.
Hver dag må barna ha med seg hensiktsmessige klær, uansett vær, og barna må være skikkelig
kledd på turdagene. Ha alltid med regntøy og støvler. Den kalde årstiden, anbefaler vi ull
innerst, deretter fleece eller nytt lag med ull. Gjerne vind og vannavvisende dresser, som er
store nok og har strikker under beina. Sko må tilpasses årstiden, og må passe barnets føtter,
til enhver tid.
Den siste fredagen i måneden ber vi om at kurvene tømmes for klær, slik at ekstra renhold kan
gjennomføres i garderoben. Ta med bløte og skitne klær hjem etter endt dag. Hvis det
henger klær ute på kleskarusellen, ta også dette med hjem.
Pass på at alle eiendeler blir navnet. (Vi har en merkepenn hengende på infotavlen som kan
brukes, om du ikke har husket å merke tingene hjemme!). Sjekk etter ved henting om det
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henger pose med klær til barna der. Dette SKAL tas med hjem, da klærne er skitne /bløte eller
lignende, og må tørkes eller gjøres rent.
• Forsikring
Barna er ulykkesforsikret i barnehagens åpningstid når barnet er i barnehagen eller deltar på
turer/aktiviteter som ledes av barnehagens personale.
Sum oppad ved ulykke/skade er 5G.
• Taushetsplikt
Personalet har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §13.

4. MILJØSERTIFISERING
Jønsrud Barnehage er miljøsertifisert. Dette innebærer blant annet at barnehagen har fokus på
gjenbruk og sparing. Vi ønsker å ha et så lite papirforbruk som mulig, og ønsker derfor å
sende mest mulig informasjon ut elektronisk. Vi har gjenbruk av metallbokser, glass og
plastposer. Hos oss finnes også klær som gjenbrukes om det går tomt for klesskift. Dette er
ekstra tøy og sko som vi har «arvet» av andre barnehagebarn
Ved innkjøp benytter vi miljøsertifiserte leverandører, så langt det lar seg gjøre. Vi er også
bevisste på å kjøpe miljømerkede produkter, og dersom økonomi og vareutvalg er tilstrekkelig
bestreber vi oss på å handle økologisk. Vi bruker også noe mat fra egen hage, samt bær fra
skogen m.m.
Barna er aktive i kildesortering, og deltar i tømming av avfall.
Vi ønsker en bevissthet fra dere foreldre også, med tanke på miljø. Det dere kan hjelpe oss
med er:
- Hold garderobeplassene ryddige, slik at det blir enklere å gjøre rent.
- Send med barna matbokser og drikkeflasker når vi har turdager, fremfor matpakker i
papir/plast.
- Unngå tomgangskjøring!
- Vi oppfordrer til å ta med egen kopp på foreldrearrangement.
Dette medfører at det blir mindre bruk av engangskopper, og vi
kaster mindre avfall.
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5. TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE
Våren 2017 ble Jønsrud barnehage en trafikksikker barnehage. Vi snakker
mye om trafikksikkerhet sammen med barna, og det er viktig for oss at barna
har en forståelse av dette. Dette handler om adferd på parkeringsplassen, om
sikkerhet på turer både til fots og i kjøretøy, og også om hvordan vi forholder
oss til hverandre i barnehagens lekeområde. Barnehagen er medlem i Trygg
Trafikk. Foreldre/foresatte kan også bruke Trygg Trafikk sin hjemmeside for
å få et mer innblikk i hvordan man kan jobbe med trafikksikkerhet og barns sikkerhet.
Adressen er: www.tryggtrafikk.no.
•

Levering/henting

Ved levering og henting av barn, ber vi om at dere parkerer på parkeringsplassen på høyre
side inn mot barnehagen (ansattes parkeringsplass på venstre side). Det er ikke lov å parkere i
rundkjøringen, og vi ber om at det kjøres riktig retning i rundkjøringen for å unngå ulykker.
Vennligst ikke la bilen gå på tomgang!!
Hvis andre enn foreldre/foresatte skal hente barnet, skal barnehagen ha beskjed om dette.
NB! Husk å lukke porten ordentlig ved levering og henting. Ingen barn har lov til å gå ut
av porten uten å være i følge med en voksen. Barna skal heller ikke åpne porten. Vi ønsker
ikke at barna skal «lære seg», hvordan det gjøres. Det er heller ikke lov å løfte barnet over
gjerde. Dette er for å lære barna at man ikke skal hoppe/klatre over gjerdet.
Vi forventer at alle lar mobilen ligge urørt i lommen ved levering og henting, eller legger
den igjen i bilen. Husk at barnet er i fokus!
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Trafikkårshjul
HØST:
-

-

-

VINTER:

Gå tur i nærmiljøet, øve på
trafikkreglene. Hvilke side av
veien går vi der det ikke er gangog sykkelsti. Lære skiltene som
er i vårt nærmiljø.
Sykkelturer i nærmiljøet. Fokus
på trafikkregler. Bruk av hjelm.
Hvordan forholde seg til
utrykningskjøretøy, f.eks.
brannbiler.
Refleksbruk.
Bli kjent med Tarkus eller
NAFFEN

-

-

Hvordan ferdes langs veien med
ski /akebrett. Trafikkregler.
Stanse- se- lytte.
Refleksbruk
Trafikkskilt, forskjell på
opplysningsskilt og påbudsskilt.
Hva skjer med trafikken når det
er glatt?

VÅR:
-

-

NAFFEN / Tarkus
Turer i nærmiljøet både gående og
syklende.
Hvordan forholder vi oss til
trafikken når det er snøkanter som
smelter. Er vi alltid synlige for de
andre trafikantene?
Refleksbruk
Trafikkskilt

SOMMER:
-

NAFFEN /Tarkus
Ut på tur med buss eller mai taxi
Bruk av seter og setebelter
Gåturer og sykkelturer i
nærmiljøet.
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6. DUÅ – DE UTROLIGE ÅRENE

De utrolige årene i barnehagen/skolen er et utviklingsprogram for
å styrke ansattes kompetanse rundt godt samspill og god kommunikasjon. Et viktig prinsipp i
De Utrolige Årene (DUÅ) er å fokusere på den gode samhandlingen barn imellom, - og
mellom barn og voksne. Dette skal ha en forebyggende effekt for barna, og gi de gode verktøy
til å takle utfordringer. Gjennom dette programmet benytter vi også utviklingsplaner som vi
kan utarbeide mot en gruppe eller enkelt barn, for å skreddersy et opplegg mot ulike
utfordringer. Dette er et kompetanseløft for barnehagen på et av de viktigste områdene vi
arbeider med. De ansatte i barnehagen fikk våren 2018 et kursbevis for dette, og barnehagen
har fått felles etterveiledning.

Å skape gode relasjoner med barna er det aller viktigste i arbeidet med barn. De nederste
punktene i lærepyramiden er med på å skape de gode relasjonene. Disse punktene er dermed
grunnmuren i DUÅ.
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7. KULTUR FOR LÆRING
Kultur for læring (KFL) er navnet på hele Hedmarks store satsning på økt kvalitet i barns
oppvekst. Fylkesmannen i Hedmark har engasjert samtlige kommuner i Hedmark til å arbeide
under samme parole og i den samme strukturen for å gi samtlige barn et bedre oppveksttilbud.
KFL defineres til å være mer enn et utviklingsprosjekt, og er derfor presentert med tre
grunnpilarer. KFL er en målsetting, en arbeidsform og et forsknings- og utviklingsprosjekt for
skole og barnehage. Den overordnede målsettingen er at:
Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til
utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.
«En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:
-

faglige resultater i grunnskolen heves
gjennomstrømning i videregående opplæring øker
viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid
vi skaper rutinesituasjonen gjennom dagen som ved siden av det praktiske formålet,
også preges av bevisst språklig og sosial læring.

Den første kartleggingsundersøkelsen av barn, ansatte, ledelse, foreldre ble gjennomført
høsten 2017 og 2019. Den 3. og siste undersøkelsen skal gjennomføres høsten 2021.
Kartleggingsresultatene brukes som utgangspunkt for arbeid med kompetanseheving i
barnehagen. Trivsel og vennskap var det området barnehagen valgte å ha ekstra fokus på etter
resultater fra første kartlegging. Samtidig skal vi følge en kompetansepakke for ansatte som
handler om rutinesituasjoner, som heter. «Gode rutinesituasjoner». Dette er noe vi skal jobbe
med hele barnehageåret 2021/22. Dette handler om å skape gode rutiner, for vekst og
utvikling.

8. HOPP
«HOPP» i barnehagen

HOPP står for helsefremmende oppvekst. Løten kommune har en målsetning om å skape en
sunnere livsstil blant barn og unge. Helse- og familietjenesten har jobbet med dette gjennom
et samarbeid med barnehager, foreldre og foreningsliv. Høsten 2017 ble samarbeidsprosjekt
HOPP etablert. Løten kommune er den eneste kommunen i Hedmark som jobber med dette
prosjektet.
Fra 2019 er det barnehagene i Løten kommune som driver HOPP prosjektet videre ved å
fokusere på mat, aktiviteter og gode vaner i hverdagen. Vi skal være med på å bygge sunn
livsstil hos barn og unge for å gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge
livsstilssykdommer og inaktivitet. Målet er også at barn skal bli glad i fysisk aktivitet og
samtidig får utviklet sine motoriske ferdigheter.
Barna er i barnehagen store deler av dagen og det blir vår jobb å motivere barna til fysisk
utfoldelse. Det er anbefalt at alle barn er i fysisk aktivitet med høy intensitet hver eneste dag.
Vi tilrettelegger slik at aktivitetene blir lystbetont.
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Kosthold er en viktig del av prosjektet og barnehagene har blitt enda mer bevisste på valg av
pålegg og at varmmaten er sunn og lages fra bunnen av. Vi skal bruke mye frukt og
grønnsaker og sikre at barna får kjennskap til et variert kosthold med fokus på smaksglede.
For å nå målsetningen er det opprettet et eget forum i kommunen som løfter hverandre opp og
frem, representert ved en HOPP-koordinator fra hver barnehage. De øker den fysiske
aktiviteten i hverdagen og tilrettelegger slik at aktivitetene er lystbetonte. Med tanke på
motorikken er det utarbeidet et årshjul med tips for de ansatte, med fokus på ulike momenter
innenfor motorikk for hver måned. HOPP koordinator i vår barnehage er for tiden Kine.

9. ORGANISASJONSFORMER
9.1 Informasjon til foreldre
• Informasjonstavle
Info-tavla henger på veggen imellom de to garderobene, og er en felles oppslagstavle der vi
henger opp aktuell informasjon som foreldremøter og påmeldinger til ulike arrangement.
Annen felles informasjon fra styrer/FAU blir også hengt opp her.
I hver garderobe henges det opp informasjon i form av månedsplaner og annen informasjon
som gjelder barnehagen avdelingsvis. Eventuelle endringer og tilføringer vil bli notert på den
planen som henger her i barnehagen.
Papirinformasjon til dere foreldre vil bli lagt i kleskurvene til barna i garderoben
Dere må huske å sjekke om det ligger noen skriv til dere der.
9.2 Personalsamarbeid/intern møtevirksomhet
For å skape et best mulig tilbud til barna, er det nødvendig at personalet har et godt samarbeid
og at vi bruker tid til planlegging og vurdering. Dette krever at det blir avsatt tid til samarbeid.
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Vi benytter følgende møteformer:
• Avdelingsmøter
Alle gruppene gjennomfører avdelingsmøter i løpet av uka. Personalet bruker denne tiden til
planlegging og evaluering av barnehagehverdagen m.m. Personalet på de andre gruppene har
da ansvaret for barna.
• Personalmøter
Personalmøter holdes på kveldstid ca. en gang i måneden. Hele personalgruppen deltar på
disse møtene, og det tas opp saker som angår hele barnehagen. Dette kan være arrangementer,
turer, månedsplan, kartlegging av enkeltbarn, barnegruppa, aktiviteter, diskusjoner, faglige
spørsmål, planlegging og vurdering.
• Pedagogisk ledermøter
Styrer og de pedagogiske lederne har møte en time hver uke, hvor man utveksler informasjon,
og planlegginger/samkjøringer barnehagens pedagogiske opplegg. Det utarbeides planer på
ulike nivå til kommunen, og prosjekter vi er med på til enhver tid jobbes med.

10. PEDAGOGISK INNHOLD
10.1 Satsningsområde
SPRÅKSTIMULERENDE LÆRINGSMILJØ.
Barn trer inn i et språkmiljø fra det øyeblikket de blir født. De er helt fra starten av, avhengige
av å møte voksne, foreldre, og øvrige familie, som trekker dem inn i språklige samspill.
All læring og ikke minst språktilegnelse, avhenger av gode og trygge relasjoner mellom
voksne og barn.
Språk er det viktigste redskapet vi har for å komme i kontakt med andre mennesker og for å
organisere og systematisere våre erfaringer. Gjennom språk, lærer de selve grunnlaget for å
lære, all lære bunner i språk. Derfor er språk viktig for oss å sette fokus på.
Vi vil fortsatt ha fokus på språkstimulering i barnehagen.
Dette innebærer fokus på bl.a. språk, tekst og kommunikasjon, som er et av fagområdene fra
rammeplanen som vi har ekstra fokus på dette året, også.
Helt praktisk kan dette være at barna skal få uttrykke sine følelser, tanker og meninger og
erfaringer på ulike måter. Bruke språket som et redskap til å skape relasjoner, deltagelse i lek
og f.eks. som et redskap til å løse konflikter. Barna videreutvikler sin begrepsforståelse og
bruker et variert ordforråd. Vi leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder
og ord. Vi skal la barna møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. Vi
ønsker å bruke mye høytlesing og setter fokus på fortellinger, sang og samtaler. Vi utforsker
og gjør erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom
lese- og skriveaktiviteter.
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Dette er et av de nye temaene i den nye Rammeplanen som kom i 2017, og vi ønsker å ha
ekstra fokus på dette i år. Vi vil at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
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.
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine
grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det
handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. 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.
Barnehagens fagområde Natur, miljø og teknikk, er nært knyttet til bærekraftig utvikling på
flere områder.
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Livsmestring:
Barnehagen skal bidra til barnas, trivsel, mestring og følelse av egenverd og forebygge
krenkelse og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve
ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang,
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro,
hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. (Rammeplan for barnehagen) Vi skal ha faste
yoga stunder som fører til ro og at barna blir kjent med sin egen kropp og puls. (barna skal
lære å ta vare på seg selv, både fysisk og mentalt)

10.2 Rammeplanen for barnehagen
Rammeplanen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Den
inneholder blant annet sju fagområder som 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. 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.
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Vi har laget en progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen;
Fagområder
•

Kommunikasjon,
språk og tekst

1-2 - åringene

3-4 – åringene

5-6 Åringene

-Bruke billedbøker

-Høytlesning

-Leke med språket

-Høytlesning

- Bruke språket
relevant og være i
dialog over lengre
tid

-Høytlesning

-Sang, rim og rytme
«Sprell levende»
-Peke ut dagligdagse gjenstander
-Forstå en del hverdagsord,

-Sortere ting i
kategorier
-Kunne 3-4
fargenavn
-Gjenkjenne navnet
sitt
-Huske rim, regler
og sangleker

-Fortelle en historie
med en viss
sammenheng
-Ta mottakerens
perspektiv i
kommunikasjon
-Skrive navnet sitt
-Forstå kollektive
beskjeder

-Bruke spørreord

•

Kropp,
bevegelse, mat og
helse

- «Sprell levende»
-Kjennskap til god hygiene
-Kjennskap til kroppen din
-Gode bordrutiner
-Utfoldelse ute og inne
-Fast turdag i nærmiljøet
-Prøve å kle av seg selv
-Bruk av gymsalen
-Bruke pinsettgrep

•

Kunst, kultur og
kreativitet

-Få kjennskap til ulike
formingsaktiviteter
-Få erfaring i samling med
musikk og bevegelse
-Få kjennskap til ulike verktøy til
formingsaktiviteter
-Bli kjent med instrumenter

-Bruke alle
grunnbevegelsene
-Fast turdag i
nærmiljøet
-Imitere
kroppsbevegelser

-Få kjennskap for
hvordan sunn mat
bidrar til god helse
-Fast turdag i
nærmiljøet

-Klare å sykle på
trehjulssykkel

-Utvikle bevissthet
om kroppen sin på
egne og andres
grenser

-Prøve å kle på seg
selv

-Klare å kle av/på
seg selv

-Delta i matlaging

-Oversikt over egne
klær

-Bruk av gymsalen

-Være med på
dramatisering av
eventyr
-Introdusering med
saks og klipping
-Utforske og delta i
kunst- og

-Delta i matlaging
og borddekking
-Bruk av gymsalen
-Riktig blyantgrep,
klippe etter strek
-Bruke fantasien til
å lage fortellinger
-Bearbeide inntrykk
og følelser i møte
med kunst
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-Bruke sansene til utforsking

kulturopplevelser
sammen med andre
-Kunne flere farger
-Tegne hodefoting

•

Natur, miljø og
teknologi

-Oppleve og utforske naturen og
naturens mangfold
-Kjennskap til dyr og dyrelyder

-Få gode
opplevelser med
friluftsliv året rundt

-Lek med vann, sand og snø

-Få kjennskap til
dyr og dyreliv

-Kjennskap til å bruke sansene
ute i naturen

-Bruke sansene ute i
naturen
-Kjennskap og
erfaring med
søppelsortering
-Bli kjent med
blomster
-Bruke naturen til
lek
-Få kjennskap til
ulike fysikkforsøk
-Få kjennskap til
IKT

-Kultur og estetikk
gjennom skapende
virksomhet ute og
inne
-Oppleve glede og
stolthet over egen
kulturell tilhørighet
-Begynnende
forståelse for
hvordan de kan ta
vare på naturen
-Eksperimenterer
med
naturfenomener og
fysiske lover
-Få kunnskap om
dyr og dyreliv
-Lage
konstruksjoner av
ulike materialer og
utforsker muligheter
som ligger i
redskaper og
teknologi
-Få kjennskap til
menneskets
livssyklus
-Bruke IKT mer
aktivt
-Være miljøbevisste

•

Antall, rom og
form

-Få erfaring med størrelser
gjennom eventyr, sang og bøker
-Få erfaring med puttekasser og
duploklosser
-Få erfaring med telling
-Få erfaring med ulike
geometriske former
-Kunne enkle puslespill
-Kjennskap til rydde/sortere

-Leke og
eksperimentere med
tall, mengde og
telling og få
erfaring med ulike
måter å uttrykke
dette på
-Bruke kroppen og
sansene for å
utvikle
romforståelse
-Erfare størrelser i
sine omgivelser og
sammenligner disse

-Få kjennskap til
årstider og vær
-Utvikle forståelse
for grunnleggende
matematiske
begreper
-Sortere i kategorier
-Kjenne igjen
tallene 0-10
-Bruke spill med
terning
-Få kjennskap til
ulike måleenheter

-Leke med smålego

-Ha
mengdeforståelse

-Legge puslespill

-Kunne telleregler
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•

Etikk, religion og
filosofi

-Lære å ta hensyn til hverandre
og vente på tur.
-Dele på leker og materiell.
-Delta i markering av høytider og
Samenes nasjonaldag.
-Takke for maten.

-Lære sosiale
regler, vente på tur,
vise høflighet og
hjelpe til.

-Undre og filosofere
over spørsmål og
temaer som kommer
opp.

-Gi komplimenter
og ros til andre
barn.

-Undre, se og lytte
mens man går på
tur.

-Hjelpe en venn
som trenger det.

-Lære om seg selv
og andre
kulturer/religioner
som er representert i
barnehagen.

-Filosofere.
-Lære om høytider.

-Respekt for andres
tanker og meninger.
-Respekt for
hverandres
forskjellighet.

•

Nærmiljø og
samfunn

-Bli kjent med de andre i
barnehagegruppa – føle
tilhørighet.
-Bil trygge i barnehagens inneog utemiljø.
-Korte turer i nærmiljøet
-Ha bilder av familien inne på
avdelingen

-Lengre turer i
nærmiljøet.
-Benytte gapahuker,
Olaspretten og
akebakken.

-Lære om
barnehagens
nærmiljø. Benytte
lekeplass på Jønsrud
feltet, Søppelbrettet
osv.

-Bli kjent med
Naffen og Tarkus
-Bli kjent med de
andres familier og
familiestrukturer.

-Kunne egen
adresse og
telefonnummer.

-Lære om samene.

-Medbestemmelse i
forhold til turdager.

-Lære trafikkregler.

-Bli kjent på skolens
uteområde.
-Besøke Løten
Bibliotek.

10.3 Barns medvirkning
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurdering av
barnehagehverdagen sin. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i
barnehagen. Ved at vi voksne observerer og følger opp barnas ulike utrykk, behov og ytringer
skal alle barn få innflytelse på det som skjer i barnehagen jf. Barnehageloven§1 og 3,
Grunnloven§ 104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr. 1.
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11. PERIODEPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2021/2022
Vi ønsker dette året at barna skal utvikle en begynnende forståelse for de fire
elementene ILD, LUFT, VANN OG JORD, og se sammenhengen mellom disse. Vi
er avhengige av dem alle for at liv skal kunne spise og gro.
Barnehagen skal preges av tema både når det gjelder turer, planlagte
aktiviteter og hverdagsaktiviteter. Vi skal legge til rette for barns nysgjerrighet,
undring, kreativitet og utforskertrang. De voksne skal være undrende sammen
med barna, og vise engasjement i forhold til tema.
Måned/ Tema

Virkemidler

Mål

Datoer

August
Bli kjent

Ild

-navnesanger
-hus (på maurtua)
-lek
-innøve regler og
rutiner
Hva er ild?
Hvordan tenner vi
og slukker ild?
-respekt for varme
og ild.
- Male bilder av
ild
-Synge «fire
elementer»
-Skyggeteater
-Sola varmer
-Sola som en del
universet vårt.
- Ulike
eksperimenter

Målet for denne
perioden er at
barna og
foreldrene skal
bli trygge hos
oss i
barnehagen.

Tema fortsetter

Brannvern og
trafikksikkerhet i
uke 37 og 38

Brannvern:
- Brannbamsen
Bjørnis.

Vi øver inn en
Hakkebakke
Sang hver
måned fra
september.

Vi ønsker å gi
barna en
begynnende
forståelse for
elementet ild.

SEPTEMBER
Forts. Ild

Planleggingsdag
16.08.20

Månedens
sang

Brannbilbesøk i
uke 38

Klatremus vise

Skape gode
holdninger når
det gjelder
brannvern. La
barna bli kjent
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Forts. ild

OKTOBER

Luft

-Ulike formingsaktiviteter
- Brannøvelser
- Lære
nødnummeret
- Synger sanger og
ser på film
-Naffen
(trafikksikkerhet)
Ulike
eksperimenter med
ild/lys
-Lage bål og mat
på bålet
-Varme suppe i
bålpanne i
barnehagen (barna
har med seg ferdig
oppkuttet
grønnsaker til
barnehagen).
-Lommelykt,
refleks
-Gå tur i trafikken,
lære noen få skilt
og regler for å
ferdes ute i
trafikken
Foreldrekaffe 8/9

med hva vi gjør
hvis det brenner
eller
brannalarmen
går.

- eget FORUTmateriell
- sanger
- filmer
formingsaktiviteter

Vi blir bedre
kjent med
Indrani, og
hennes historie
fra India. Hun er
15 år, og minnes
tiden for 10 år
siden.
Målet er å
fremme empati
og
kulturforståelse.

Hva er luft? Hva
bruker vi luften
til?

FN-markering
og FORUTavslutning:
Kunstustilling,
22/10.

Grønnsaksspisevise

Foreldremøte

Vi ønsker at
barna skal bli
mer bevisst
nødvendigheten
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November
«Vi finner roen»

-såpebobler,
sugerør, ulike
eksperimenter.

med luft, for alt
liv, på jord.

Male til musikk
Sprell levende –
avslapningsdelen
Yoga for barn
Lesegrupper
Turer i skogen for
å lytte til
stillheten.
Spa uke i
barnehagen.

Bli bevisst på
egen kropp.
Eks. hvordan
dunker hjertet
når du har løpt
langt?

Forts. luft

Se tidligere.

Juleverksted uke
48

Avdelingsvis
juleverksted

Desember
Advent og
førjulstid

- adventsstunder
- adventskalender
- vi snakker om
julebudskapet
- formingsaktiviteter

Planleggingsdag
05.11.21

Her kommer
klatremus
lillemann

Klubbunga
pynter juletreet
30.11
Klubbene lager
pepperkakehjerter til
advents-kalender

Vi ønsker at
barna skal få et
positivt forhold
til tradisjoner i
forbindelse med
julehøytiden. Vi
vil skape
juleglede og
forventning.

Juleverksted:
Uke 48
Nissefest:
8.12
Julelunsj:
15.12
Servering av
gløgg og
pepperkaker:
22.12

Pepperkakebakesang
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JANUAR
Vann

- filmer
- bøker
- formingsaktiviteter
- forsøk
- fokusplakater
- vann og is lek

Vi ønsker å oppleve
magien med vann i
ulike former.
Eksperimenterer med
vann på ulike måter.

Vi leker i og med snøen

Barna opplever,
utforsker og
eksperimenterer med
naturfenomener og
fysiske lover

Planleggingsdag
28.01.22

So ro lille mann

Vi ønsker å la barna
Vinteraktivitetsuke i løpet utfordre
av vintermånedene
grovmotorikken i ulike
- tilrettelagte aktiviteter
vinteraktiviteter.

FEBRUAR
Vann
Fortsetter
samefolket

Samefolkets dag:
- flagg
- film
- mat
- fokusplater

Vi ønsker å gi barna et
lite innblikk i
samefolkets kultur.

Samefolkets dag:
06.02
markere 04.02

Bestemor skogmus

Karneval: 25.02
Vinterferie uke 9

MARS
Vann
Fortsetter

Vi leker med vann og
smelter snø og is.

Vi fortsetter å utforske
elementet vann.

Barnehagedagen
Bestemors flyve
markeres 15. mars vise

Påske:

Vi formidler
påskebudskapet.

Påskeverksted:
uke 13

- vi snakker om
påskebudskapet
- formingsaktiviteter

- fokusplakat
Påske
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APRIL
Jord

påske

filmer
- bøker
- formingsaktiviteter
- forsøk
- sår frø/planter
- sanger fortellinger fra
den levende skogen.

Påske:
- vi snakker om
påskebudskapet
- formingsaktiviteter

MAI
Jord

Vi ønsker å oppleve
magien med jord i ulike
former.
Eksperimenterer med
jord på ulike måter.
Undre oss over det som Påskefrokost:
spirer og gror.
05.04

Vi formidler
påskebudskapet.

Vi planter i
grønnsakhagen vår.
-

Barna skal gjøre
erfaringer med å gi
omsorg og ta vare på
omgivelsene og
sanger fortellinger naturen.
fra den levende
skogen.

Vårt hurrarop:
”Jønsrud
barnehage den er
bra, vi er alle
sammen gla’.
Hipp, hipp,
hurra!!”

Vaske vesle
Brumlemann

Bakemester
Harepus
Vårkaffe:
11.05

(Fotografering i
løpet av mai)
17.mai-markering:
- gå i tog
- synge sanger
- tradisjonelle leker
- hurrarop

Vi lærer barna om
hvorfor vi feirer
17.mai.
Barna får oppleve
gleden ved å markere
Norges nasjonaldag.

17.mai markering:
16.5
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JUNI

Vi fortsetter å stelle i
grønnsakhagen vår
-

sanger fortellinger
fra den levende
skogen.

Sommeravslutning
01.06

Bamses fødselsdag

Sommertur:
uke 24

jord
JULI

Sommer
Vi koser oss med ulike
sommeraktiviteter

Ferieavvikling
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