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Velkommen til Vålbyen barnehage 
Nytt år byr på nye muligheter for trivsel, vennskap, fellesskap, lek, læring og utvikling for alle som er sammen i barnehagen. 
Personalet jobber for at barn og foreldre daglig skal oppleve de 3 T-ene;

Trygghet - Trivsel – Tilknytning
T-ene er det beste grunnlaget et barn kan ha for å ha det bra. Barnet får et godt utgangspunkt for egen utvikling, og et godt 
utgangspunkt for hvordan barnet samspiller i   en gruppe. Barnets sosiale kompetanse er i utvikling hele tiden, og det skal være en 
progresjon i atferd, lek og samspill gjennom hele barnehagetiden. Foreldresamarbeid og god kommunikasjon er viktig for at 
barnet skal oppleve en trygg hverdag. 

Pedagogisk årsplan følger av barnehageloven og tilhørende forskrift, Rammeplan for barnehager, samt lokale vedtak for 
barnehager i Våler.

Som forelder skal du kunne se den røde tråden, og holde deg oppdatert, i vårt pedagogiske arbeid gjennom daglig kontakt, 
månedsplaner, årsplan, Facebook og hjemmesiden til Våler kommune. 

Akkurat nå er vi inne i en annerledes hverdag for samfunnet, enkeltpersoner, familier og barnehagen, og så lenge Covid -19 er 
rundt oss må vi fortsette å ivareta oss selv og hverandre. 

Vi takker for at dere følger opp rutiner vi har for smittevern, og så skal vi sammen 

HOLDE AVSTAND, VASKE HENDER, VÆRE HJEMME VED SYKDOM & HOLDE UT.
Mvh

Sølvi M Nilsen Alle foto som er brukt er fra vår egen hverdag

Virksomhetsleder
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Hvem er vi?

Barnehagelærer
Ann –Helen 

Pedagogisk leder
Line 

Barnehagelærer 
Eva

Fagarbeider 
Hilde

Fagarbeider 
Hilde B

Pedagogisk leder
Jeanette

Fagarbeider 
Hege Anita

Fagarbeider 
Jane

Barnehagelærer 
Marthe

Hvitveis:

Røsslyng:

Virksomhetsleder
Sølvi
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Felles visjon for barnehagene i Våler
”Våre hager blomstrer hele året”

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand, en ledestjerne. Den er retningsgivende for hvordan vi 

tenker om innholdet i våre barnehager. Våre barnehager skal være et sted som blomstrer hele året og som gir næring til å 

vokse seg sterk og fargerik. En hage med et mangfold av forskjellige vekster som skal dyrkes fram med godt rotfeste og med 

sine særegenheter. Blomsten viser VISJONEN i midten, og hvert kronblad beskriver noe av det som er retningsgivende for de 

ansatte i barnehagene i Våler.
Livsglede, 
viljestyrke og  
vekst Voksnes trivsel, 

kompetanse og 
utvikling

Ulike barn 
forskjellig 
næring

En god plass å 
være

VÅRE 
HAGER 
BLOMSTRER 
HELE ÅRET

Omsorg og 
trygghet

Trivsel, humor og 
utvikling

N

Æ

R

I

N

G
ROTFESTE

Visjonen fra ”Kvalitetsplan for 
barnehagene i Våler”. Vedtatt i 
kommunestyret.
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DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING:

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med 
hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og 
danning skal ses i sammenheng» (Rammeplan)

Danning: 

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å 
reflektere over egne handlinger og væremåter.

Omsorg: 

Personalet gir omsorg, og samtidig rom for barns utøvelse av empati og 
omsorg for hverandre i hverdagen sin.

Lek: 

Leken er viktig for barns trivsel, og den er en grunnleggende livs- og 
læringsform.

Læring: 

Læring skjer i leken, i det daglige samspillet, med andre mennesker og 
med miljøet, og er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning.

Sosial kompetanse: 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med 
andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles 
gjennom sosialt samspill» (Rammeplan)

Det handler om å mestre livet, det å ivareta sine egne behov, samtidig 
som barna lærer å ta hensyn til andres behov.

Slik gjør vi det:

• Vi tar alle barn på alvor, og viser respekt i møtet med dem

• Vi hjelper barna til å få trygghet og tilhørighet i fellesskapet

• Vi lærer å kjenne hvert barn så godt at vi vet hva det trenger av 
hjelp og støtte for at barnehagedagen skal bli god

• Vi støtter og veileder barnet til å selv skape, og beholde gode 
relasjoner og vennskap

• Vi ser, hører og liker alle barn

• Vi møter barn med trygghet, og er deres trygge base og 
ladestasjon

• Vi er til stede både i og utenfor leken, som lekestartere, 
lekevenner, tilretteleggere og veiledere

• Vi lager spennende, varierte og gode lekemiljø

• Vi tar hensyn til barnas interesser og behov

• Vi lar barn leke og erfare for å lære

• Vi utvider aktiviteten for å skape mer erfaringer

• Vi lar barna bearbeide opplevelser i leken

• Vi lar barna leke leker de har lyst til å leke

• Vi samtaler og undrer oss sammen med barna

Det jeg hører, glemmer jeg.

Det jeg ser, husker jeg. 

Det jeg gjør, lærer jeg.
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Fellesskap
Trygghet, trivsel og tilknytning

Trygghet og trivsel er det foreldre sier er aller, aller 
viktigst for deres egne barn.
Og det er ikke vanskelig å være enig i det.

Sammen skal vi gi barna denne opplevelsen ved å:
• Bli kjent med hverandre. 
• Føle trygghet. 
• Utvikle fellesskapsfølelse. 
• Utforske nærmiljøet (ute og inne). 
• Dialog med hverandre
• Lek og aktivitet (ute og inne). 

Barn som er trygge på seg selv er:

 Barn som tørr å vise følelser
 Barn som tar kontakt med andre barn og 

voksne
 Barn som viser interesse
 Barn som tørr å være ærlig
 Barn som er aktiv i leken
 Barn som er utforskende
 Barn som er selvstendige og tør
 Barn som tør å be om hjelp, si nei
 Barn som viser, og bruker sine ferdigheter
 Barn som tør å si nei

Slik jobber vi for at barn skal bli trygge på seg 
selv:

 Skaper et godt møte om morgenen
 Snakker med barna
 Er interessert
 Lar barna slippe til
 Er aktive voksne
 Er ærlige
 Har gode og forutsigbare rutiner
 Har tett foreldresamarbeid
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HØSTENS BURSDAGSBARN

JAKOB
02.08.18
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Kultur for læring

Fra 2017 til nå
Dette er et forsknings- og utviklingsarbeid som vi deltar i sammen med 
alle kommuner i Innlandet (2017-2021). Etter prosjektperioden 
videreføres arbeidsformen.

Målet med Kultur for læring er å videreutvikle barnehagens pedagogiske 
praksis, slik at barna får realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og 
læring. 

Kartlegging annet hvert år, der foreldre, de eldste barna og personalet 
svarer.

Resultat fra kartlegging i 2017 (T1) medførte at vi barnehageåret 
2018/2019 hadde fokus på barns trivsel, vennskap og relasjoner. 

Resultat i kartlegging fra desember 2019 (T2) viste en gledelig bedring i 
barnas egen skår for trivsel og vennskap.  

Hva fremover?
I 2020 tar vi med oss erfaring fra arbeidet med trivsel, vennskap og 
relasjoner som grunnlag for videreutvikling av vår pedagogiske praksis. 
Nå jobber vi med bevissthet og fokus omkring kvaliteten i de daglige 
rutinesituasjonene. 

Rutinesituasjoner er praktiske hverdagslige gjøremål , og som gjentar 
seg, f.eks. påkledning, bleieskift og måltid. 

Disse situasjonene gir mange anledninger til utviklingsfremmende 
samspill, og er positive for relasjonsbygging med enkeltbarn og i 
gruppen.

Personalet arbeider nå med en ny kompetansepakke, hvor måltidet er 
lagt under lupen. 

Arbeidet skal være forskningsbasert, d.v.s .bygge på det forskning har 
vist er kvalitet for denne rutinesituasjonen med barna.

• Hva er kvalitet under måltidet?

• Hvordan gjennomføre måltid med best kvalitet?

• Hva er god rutine for å bygge opp under trivsel, vennskap og 
relasjoner under måltidet?

Høsten 2021 gjennomføres det en ny kartleggingsundersøkelse, som vil 
danne grunnlag for fremtidig utviklingsfokus.
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Barn er ute hver dag

Å være ute er helsefremmende både fysisk og psykisk.

Rammeplan:

Personalet skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og 
kunnskaper om bl.a. aktivitet og hvile, og gi barn opplevelse av 
bevegelsesglede, mentalt og sosialt velvære, fysisk og psykisk helse. 

Lek og aktivitet i fellesskap i, rundt og ved barnehagen bidrar til dette. 

Foreldrene forventer seg mye uteliv for sine barn, og for at barn skal få 
en god opplevelse når de er ute, trenger de klær til årstidene.

Trelagsprinsipp for påkledning:

1.Ull -/superundertøy

Tynt og tettsittende, og transportere bort fukt

2.Ull-/mellomplagg

Skal gi varme, da luft mellom lagene isolerer

3.Ytterlag som er vind- og vanntett

Skal holde vær og vind ute, og slippe ut fukt 

Ha alltid riktig, og nok skiftetøy i barnehagen.

Det betyr bevegelige klær, og gode varme vanntette sko som passer. 

Varmt, vindtett og vanntett.

Merk alle eiendeler.

Ull er gull!

Det holder på varmen selv om barn blir våte.
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Med Covid -19 er vi ekstra mye ute, da dette anbefales fra Folkehelseinstituttet pga avstand og mindre nærkontakt.



VINTERENS 
BURSDAGSBARN

ASTRID
10.12.15

SYVER
10.01.17

HAAKON
04.01.18

SIGURD
18.02.19
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Barns rett til medvirkning
Barnehageloven § 3.

«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. Barnets synspunkter skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»

Slik gjør vi det:

• Ser og hører barns ønsker og ideer.

• Observerer og samtaler for å finne ut hva barnet/barna er opptatt av og interessert i. Temaene utvikles underveis, i 
samarbeid med barns ønsker, slik at de er delaktige. 

• Etablerer fellesskap hvor barn og voksne deltar aktivt.

• Oppmuntrer til å gi uttrykk for sitt syn på daglig virksomhet Dette innebærer bl.a. at ikke alt kan fastsettes i en plan.

• Gir mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av det som skjer.

• Ser den enkeltes uttrykksform, og tilrettelegger for medvirkning ut fra barnets alder, erfaring, forutsetning og behov. 

• Lar barnet gi uttrykk for synspunkter på egne vilkår.

• Observerer og følger opp ulike uttrykk og behov

Barns medvirkning må ikke forstås slik at barn alltid skal bestemme.

«Barnas synspunkt skal tillegges vekt», men «barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta».
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Overganger

Rammeplanen for barnehager (forskrift) er opptatt av tre overganger:

Når barnet begynner i barnehage:

Det er stor fokus på trygghet, tilknytning, trivsel, og informasjon for barn og 
familiene før og under oppstart i barnehagen. Mamma og pappa må betrygges, og 
barnet må få ro til å bli kjent med personal som skal bli deres nye trygge base 
(Trygghetssirkelen) før foreldre kan levere, si ha-det og gå.

Overgang innad i barnehagen (bytte gruppe/avdeling):

Barna leker tidlig på tvers av avdelingene, nettopp for å bli kjent i hele huset, og 
med alle ansatte, slik at et fremtidig bytte av avdeling skal bli så trygt som mulig. 

Besøk og deltakelse på, og sammen med, ny avdeling øker etter hvert som 
overgangen nærmer seg. 

Slike bytter kan skje til ulike tider i året, men hovedsakelig etter sommerferien.

Overgang mellom barnehage og skole:

Det er utarbeidet rutine for hva barnehage og skole skal samarbeide om i 
forbindelse med overgangen. Og barna i Vålbyen barnehage har skolen som 
nærmeste nabo, og «kjenner» skolen ved at de ser at elever er ute og leker, hører 
skoleklokka ringe og så kan de selv bruke uteområdet, ballbingen og deler 
idrettsplass med skoleelevene. 

Det siste året i barnehagen er det også jevnlig samarbeid mellom alle barnehagene 
i Våler, slik at barna skal bli kjent før de starter i 1. trinn.

Se mer om overgang til skole på kommunens hjemmeside.

Pga Covid-19 blir besøk på skole/sfo vurdert fortløpende.

Skolen i Våler ønsker at hjemmet og barnehagen øver på:

LEK

Barn som har gode lekeferdigheter, mestrer samspill med andre, og samspill er 
viktig for hverdagen i klassen og på skolen.

SAMARBEID

Barna må samarbeide mye om oppgaver i skolen, og da er det bra å kunne gi og ta 
i relasjonene til hverandre.

SELVSTENDIGHET

Barnet må klare å vaske hender, gå på do, kle på seg, og ta på sko selv.

Øve på å vite rett klær etter  vær.

SELVREGULERING

Barn som klarer å regulere egne følelser, slik at ikke verden går i grus for 
«småting» eller når de opplever litt motstand fra andre barn, vil oppleve 
livsmestring.

Og de vil lettere kunne mestre å forholde seg til krav og forventninger, samt å 
vente på tur. Det er ikke alltid jeg som kan få være først.

SPRÅK

Et rikt ordforråd og et godt utviklet språk er et viktig grunnlag for skoleoppgaver 

De bør mestre å motta felles beskjeder.

Logopeden anbefaler på det sterkeste å lese 15 minutter hver dag. Dette styrker 
grunnlag for lesing, læring og utvikling når de begynner på skolen.

Manglende ordforråd tas ikke igjen ved skolestart.
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VÅRENS BURSDAGSBARN

AISHA
31.03.16

MIRNA
07.04.16

SANNY
04.05.17

RONJA ANITA
10.05.17
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Samarbeid mellom hjem og barnehage
Barnehageloven: «I samarbeid» betyr at barnehagen skal hjelpe 
foreldrene med deler av omsorg- og oppdrageroppgavene» og videre 
innebærer dette at

«barnehagen innenfor rimelighetens grenser drives i samsvar med de 
ønskene foreldrene har» (Heftet Samarbeidsutvalg i barnehagen)

Foreldre og personal samarbeider daglig ved levering og henting, og i 
ulike samarbeidsfora, som foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd 
og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtale

Hver familie har samtale med barnehagelærer om sitt barn trivsel og 
utvikling.

Foreldremøte

Alle foresatte inviteres til foreldremøte hvor personalet presenterer 
ulike tema o.l.

Foreldreråd

Dette er for alle foresatte, uten ansatte til stede

Foreldrerådet skal fremme foresattes fellesinteresser

Foreldrerådet velger to representanter til samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalg 

Består av to representanter fra foreldre, ansatte og eier

Dette skal være et rådgivende kontaktskapende og samordnende organ.

Velger leder, nestleder og sekretær

I Bli-kjent-samtaler deler alle familier hva de forventer av  personalet og 
barnehagen.

Nedenfor ser du hva barnehagen generelt forventer av foresatte:

 Du viser interesse, og ønsker samarbeid omkring eget barn.

 Du føler en moralsk taushetsplikt overfor det du observerer vedrørende 
andres barn når dere er i barnehagen.

 Du tar utfordringer direkte opp med barnehagens personale

 Du er positiv og lojal mot barnehagen

 Du viser respekt for barn, foreldre og personale

 Du gjør deg kjent med barnehagens vedtekter og annen informasjon.

 Du holder barna hjemme når de er for syke til å være i barnehagen.

 Du informerer barnehagen om saker vi bør vite for å kunne behandle ditt 
barn på en god måte.

 Du betaler barnehageplassen innen tidsfristen.

 Du sier opp barnehageplassen skriftlig.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING:

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, 
dokumenteres og vurderes for å være i kontinuerlig utvikling.

Hensikten er å sikre at alle barn trives, har venner, lærer og 
utvikler seg, samt får nødvendig støtte, veiledning og 
oppfølging.

Personalet planlegger, dokumenterer og vurderer gjennom:

 Barns medvirkning

 Foreldresamtale/foreldremøte

 Samarbeid med foreldreråd og samarbeidsutvalg

 Observasjon

 Årsplanarbeid

 Månedsplaner

 Vurderer hver måned i fbm planlegging til ny måned

 Planleggingsdager

 Drøfting, kompetanseheving, oppfølging av mål og arbeidsformer

 Interne møter med refleksjon over egen praksis

 Kartlegginger hvor barn, foresatte og ansatte kan delta

 Daglig samtaler med foreldre, dagsrapport, bilder, facebook for å 
formidle informasjon

 Synliggjør hva barna gjør i hverdagen 

Vi oppfordrer alle foreldre å se, lese og aktivt oppsøke informasjonen som 
er tilgjengelig.

På de neste sidene kan dere gjøre dere kjent med 
fagområdene, og progresjon i fht barnets alder. 

Dere ser også hva personalet skal gjøre for å oppfylle kravene i 
Rammeplan for barnehager.
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Natur, miljø og teknologi

Barna skal:

1-2 år

 Oppleve glede ved å være ute i naturen.

 Få bruke sin kropp og sine sanser når de blir kjent med naturen, ulike værtyper og årstider.

2-3 år





3-5 år





Få en begynnende forståelse for hvordan vi kan verne om naturen og vise respekt for ulike dyr og småkryp. 

Få et mangfold av naturopplevelser og oppleve mye utetid.

Kunne oppleve glede ved å være ute i ulikt vær og ved å bruke uterommet til kroppslig utfoldelse og som leke arena 

Få erfaringer med ulike årstider, og ulikt vær

Finne glede i friluftsliv året rundt

5-6 år

 Kunne noe om naturvern og det å respektere naturen

 Få kjennskap til de vanligste trær, planter, dyr og fugler i nærmiljøet

 Lage konstruksjoner og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Slik gjør vi det:

 Legger til rette for utforskning og lek i naturen og undre seg sammen med barna

 Legger til rette for mangfoldige naturopplevelser i alle årstider

 Gri barna gode opplevelser med friluftsliv året rundt.

 Legger til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruker naturen som arena for lek, undring, utforsking og

læring.

 Legger til rette for samtaler og undring for barna.

 Utforsker og eksperimenterer sammen med barna.

 Gir barna kunnskap om dyr og dyreliv.
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Kommunikasjon, språk og tekst
Barna skal:
1-2 år

 Oppleve glede ved å mestre nonverbalt språk og få respons på sine uttrykk.

 Oppleve aktive voksne som bader dem i språk og på den måten utvikle språkforståelse.

 Bli kjent med regler, rim, sang og bildebøker som er tilgjengelig for dem.

2-3 år







3-5 år







5-6 år







Oppleve glede ved å mestre verbalt språk og få respons for sine uttrykk.

Oppleve innholdsrike samtaler med voksne og barn som bidrar til økt språkforståelse og økt ordforråd. 

Oppleve glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.

Kunne bruke språket i lek, samhandling med andre og til å løse konflikter og uenigheter med andre. 

Bruke språket aktivt for å sette ord på egne tanker, følelser, erfaringer og opplevelser.

Lytte til og delta aktivt i ulike former for språk som fortellinger, høytlesning og dialoger.

Forstå og følge felles beskjeder

Ha et variert ordforråd og videreutvikle sin begrepsforståelse

Ha en begynnende interesse og forståelse for bokstaver, ordbilder, skriving og navn

Slik gjør vi det:

 Støtter barnas lek med og utforskning av verbalt og skriftlig språk

 Legger til rette for ulike møter med tekst, bøker, lydbøker, sanger, fortellinger og dialoger.

 Skaper og legger til rette for glede ved språk, lyd, rytme og oppfordrer barna til å leke med språket.

 Bader barna i språk

 Benevner ulike gjenstander og ting, og gjentar det barna sier, og ikke rette på dem.

 Er positive og lydhøre overfor barna.

 Inviterer til ulike samtaler der barna kan få anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

 Skaper et variert språkmiljø der barna får muligheten til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med

andre.
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Etikk, religion og filosofi

Barna skal: 

1-2 år

 Vise respekt og omsorg for hverandre.

 Få en begynnende forståelse av at det de gjør påvirker omgivelsene deres.

 Få oppleve enkle, tradisjonelle markeringer i barnehagen.

2-3 år







3-5 år





5-6 år







Få undre seg og erfare at vi er ulike og har et mangfold i barnegruppa. 

Vise hverandre respekt og utvikle begynnende konfliktløsning i samspill.

Få kjennskap til egne og andres følelser, utvikle sympati og empati

Utvikle toleranse og respekt for andre og for naturen 

Utvikle stolthet over egen kulturell tilhørighet

Øve på konfliktløsning og veiledning av seg selv og andre 

Vite at egne handlinger får konsekvenser

Øve på undring over etiske og filosofiske spørsmål og øve på samtaler om grunnleggende spørsmål

Slik gjør vi det:

 Bidrar til å utvikle barnas selvfølelse og respekt for seg selv og for andre

 Markerer ulike høytidsdager og gir barna kjennskap til disse

 Reflekterer sammen med barna rundt etiske, religiøse og filosofiske spørsmål sammen med barna

 Legger til rette for samtaler med refleksjon og undring i hverdagen.

 Bidrar til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et

fellesskap.

 Er støttende stillas for barna i konfliktsituasjoner der det trengs.

 Legger til rette for kunnskap og samtaler om ulike tradisjoner i barnehagen.
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Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal: 

1-2 år
 Bruke kropp og sanser i møte med ulike uttrykksformer.

 Få oppleve glede og mestring ved sine egne uttrykk.

 Ha tilgang til ulike materialer.

2-3 år







3-5 år







5-6 år





Få undre seg, undersøke og prøve seg frem ved egne uttrykk. 

Få videreutvikle sine evner og kunnskap i ulike uttrykksformer. 

Ha tilgang til ulike materialer.

Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

Kunne møte forskjellige kunstneriske og kulturelle uttrykk 

Oppleve mestring og skaperglede

Kunne utvikle og finne tilhørighet i barnas egen kultur

Oppleve fellesskap med andre i møte med kunst og kulturelle opplevelser

Slik gjør vi det:

 Legger til rette for at barna møter ulike kulturelle, kunstneriske og estetiske uttrykksformer

 Bidrar til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

 Legger til rette for barns møter med ulike kunst former og materialer

 Er lydhøre, vise respekt, være anerkjennende og imøtekommende i møte med barn og deres uttrykk.

 Gir rom for, støtter og beriker barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur.

 Legger til rette for at barna har tilgang til ulike materialer, rom og ting som støtter opp deres ulike uttrykksformer og alder.

 Motiverer barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle

varierte uttrykksformer.
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Antall, rom og form

Barna skal: 

1-2 år
 Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.

 Bli kjent med tallrekka 1-3.

 Få eksperimentere med farger og former.

2-3 år









3-5 år







5-6 år





Bli kjent med telling og finne gleden ved det.

Få leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på. 

Videreutvikle romforståelsen

Få en begynnende forståelse for matematiske begreper.

Videreutvikle forståelse for ulike matematiske begrep

Ha tilgang til matematiske symboler, formler og leker 

Bruke kroppen og sansene til å utvikle romforståelse

Få erfaring med og oppleve glede ved å utforske tall og telling 

Få tilgang til og erfaring med ulike matematiske begreper

Slik gjør vi det:

 Legger til rette for barns utforskning av matematiske begrep gjennom hverdagsaktiviteter og lek

 Støtter barns evne og utholdenhet i problemløsning

 Legger til rette for konstruksjonslek

 Bruker matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. Sånn som telling av tall, liten/stor, tom/full, inne/ute.

 Styrker barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas 

uttrykksformer.

 Undrer seg sammen med barna.

 Legger til rette for å utvikle barnas kunnskap og matematiske tankegang som er aldersadekvat.
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Barna skal:

1-2 år

 Oppleve glede ved å bruke kropp og sanser, og utforske omgivelsene aktivt.

 Bli kjent med kroppen sin og utvikle bevissthet om egne grenser.

 Bli introdusert for variert mat, og oppleve et positivt måltid med god kommunikasjon rundt bordet.

 Få god balanse mellom hvile og aktivitet.

2-3 år







Ha begynnende selvstendighetstrening.

Få kroppslige utfordringer tilpasset sitt eget ferdighetsnivå, og være aktiv i hverdagen. 

Videreutvikle kroppslig bevissthet om egne og andres grenser.

Oppleve et positivt måltid med verbalt samspill, der de videreutvikler sine ferdigheter til å spise og drikke

3-5 år

 Utfordres til å smake på ulik mat, og få forståelse for hvordan sunn mat kan føre til god helse

 Utfordres til å være fysisk aktive, og til å utfordre kroppen sin i ulikt vær og i ulike miljøer

 Få respekt for egen og andres kropp, og få en forståelse av at alle er forskjellige.

5-6 år







Kunne kle på seg selv og velge riktig klær etter vær

Kjenne til rutiner og viktighet av god hygiene

Videreutvikle kroppsbeherskelse både fin og grov motorisk

Slik gjør vi det:

 Er aktive, tilstedeværende, støttende og utfordrer barna til variert kroppslig lek, og anerkjenner barnas mestring

 Legger til rette for gode vaner og holdninger om kost, hygiene, aktivitet og hvile

 Er aktive og tilstedeværende.

 Legger til rette for at barnet kan utvikle selvstendighet.

 Bidrar til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser.

 Legger til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

 Bidrar til at barna kan tilegne seg gode rutiner i forhold til måltid og søvn.
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Nærmiljø og samfunn

Barna skal: 

1-2 år

 Bli kjent med sitt eget nærmiljø og samfunn.

 Oppleve å bli sett og få medvirke og delta i sin egen hverdag.

 Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.

2-3 år







3-5 år







5-6 år







Få en forståelse av at deres valg påvirker de rundt seg.

Få utforske nærmiljøet på en trygg måte, og bli kjent med ulike steder, personer og samfunnsinstitusjoner. 

Barna skal oppleve å bli sett og få medvirke og delta i sin egen hverdag.

Bli kjent med nærmiljøet og utvikle forståelse av at de er en viktig del av samfunnet 

Respektere ulike familie former, kulturelle forskjeller og levesett

Oppleve følelse av demokrati, fellesskap, mangfold og egenverd

Øve på å ferdes trykt i trafikken

Møte andre førskolebarn og bli kjent med skole og sfo 

Bli kjent i lokalmiljøet

Slik gjør vi det:

 Legger til rette for undring og refleksjon i barnas spørsmål og i samtaler med barna.

 Sørger for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og

andre.

 Introduserer barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærområdet.

 Hjelper barna med å orientere seg og ferdes trygt i nærområdet.

 Anerkjenner og ser barna, og gir dem like muligheter i hverdagen.

 Fremmer likestilling, motvirker diskriminering, fordommer og rasisme

 Gir barna forståelse av at de er en del av lokalsamfunnet
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SOMMERENS BURSDAGSBARN

NORA SOFIE
02.06.16

SIGNY
JOHANNE
27.07.16
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Vi ønsker alle barn og foreldre en
riktig god sommerferie i uke 27, 28, 29 og 30.



Kontakt oss  

Telefon: 62 42 42 60

E-post: SMNilsen@vaaler-he.kommune.no

VÅRE HAGER BLOMSTRER HELE ÅRET
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