ÅRSPLAN FOR
VIDARHEIM BARNEHAGE
2018-2019

Innledning
Vidarheim barnehage ble etablert 1. august 2014. Vi har 102 plasser i bruk, fordelt på 6 avdelinger.
Med store lokaler, et fantastisk uteområde, skogen som nærmeste nabo og Kramprudjordet til
disposisjon hele vinteren har vi uendelige muligheter til å skape magiske hverdagsøyeblikk sammen
med barna.
Barnehagen vår er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Filosofiens hovedtanke er å sette barnet i
sentrum, at barna skal gis mulighet til å være delaktige og ha medvirkning i sin egen hverdag. Barn
lærer best ved førstehåndserfaringer. Dette skjer gjennom utforskning, undring ut i fra egne interesser,
og i samspill med andre barn og voksne. I Reggio Emilia-filosofien er det fokus på 3 pedagogiske
faktorer; de voksne, barna selv og rommet/det fysiske miljøet.
Vår visjon,
, strekker vi ansatte i Vidarheim oss langt for
å etterleve. Vi skal se hvert enkelt barn samtidig som vi har plass til alle barn uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, legning, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion.
Årsplanen er skrevet av personalet og går ut fra de retningslinjene som Lov om barnehage og
Rammeplan for barnehager til enhver tid gir. Den skal gi foreldre, politikere, barnehagens
samarbeidspartnere og andre interesserte informasjon og innsyn i barnehagens pedagogiske arbeid.
Den skal også fungere som et arbeidsredskap for personalet. Årsplanen vil gi deg viktig informasjon
om barnehagens mål, pedagogiske innhold og arbeidsmetoder for dette barnehageåret. Årsplanen
godkjennes av Samarbeidsutvalget. I Vidarheims informasjonsbrosjyre kan man finne mer utdypende
informasjon om f. eks. foreldresamarbeid og overgang fra barnehage til skole. Denne må derfor ses på
som en del av årsplanen.
Temaet for 2018 og første halvåret av 2019 er
. Vi ønsker å ha årsplan som følger
barnehageåret og samarbeidsutvalget har godkjent at denne årsplanen varer i 1 ½ år, slik at vi høsten
2019 starter med en årsplan som følger barnehageåret. Personalet fram til temaet vann etter en
idémyldring høsten 2017. Foreldrene har fått komme med innspill på foreldremøtet og de eldste barna
(3-6 år) har sagt hva de forbinder med temaet gjennom barnemøter. De forslagene vi har fått, vil
komme til uttrykk i de ulike fagområdene. Vann er et tema med mange muligheter, både innenfor
barnehagens vegger, på uteområdet og i nærområdet. Vi gleder oss til mange spennende opplevelser
med dette temaet.
I årsplanen er målet å belyse hovedmålsettingene med arbeidet sett i sammenheng med rammeplanens
sju fagområder. Barnas interesser, alder og ståsted gir oss en pekepinn på hvordan vi vil jobbe med
temaet på hver enkelt aldersgruppe. I månedsbrevene fra hver avdeling vil det komme fram hva vi til
enhver tid jobber med.
I tillegg til hovedtemaet vann, som vi skal jobbe med hele året, vil vi jobbe med tema som har utspring
i barnas interesser og eventuelle innspill fra foreldre. Dette kan være små spørsmål som dukker opp og
er bearbeidet på kort tid, eller det kan være store prosjekter som vi jobber med over tid.

Barns medvirkning gjennom lek
1.august 2017 fikk vi ny Rammeplan for barnehagen og det ble utarbeidet en plan for hvordan vi
skulle innarbeide den i praksisen vår. Fylkesmannen ga oss i oppdrag å innføre ny rammeplan med
fokus på barns medvirkning og siden vi hadde lek som innsatsområde i 2017 var det naturlig for oss å
knytte disse to temaene sammen. De pedagogiske lederne og styrer har deltatt på flere samlinger om
dette temaet og planleggingsdagene, personalmøtene og avdelingsmøtene våre hvor alle ansatte deltar
vil også omhandle dette temaet.
Med barns medvirkning mener vi at barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til
rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
De skal jevnlig ha mulighet til aktiv deltagelse i både planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnehagen skal legge til rette for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder,
erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Alle uansett alder har rett til å påvirke på sin måte.
Dette krever at personalet observerer og følger opp alle barnas ulike uttrykk og behov. Barnas
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et
ansvar de ikke er rustet til å ta (Rammeplan for barnehagen 2017). Medvirkning kan være både formelt
og uformelt.
For å få til dette skal personalet:









møte barna med respekt og være lydhøre for barnas ønsker og behov.
observere barna og fange opp hva som interesserer dem og legge til rette for aktiviteter og
fordypning i temaer utfra dette.
endre planer etter barns behov her og nå
gjennomføre faste barnemøter for barn i alderen 3-5 år hvor det skal skrives referat.
gjøre mer av det barna liker og ønsker. F.eks. åpne dager
være engasjerte i barna slik at de blir sett, hørt og anerkjent
ta med barna i planlegging av fellesaktiviteter og innredning av avdelingene.
organisere gruppene som kan gjøre det lettere å medvirke ut i fra egne forutsetninger

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og
læring, og for sosiale og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer
lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre (Rammeplan for barnehagen 2017).
For å få til dette skal personalet:








organisere rom, tid og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek
bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av
leketemaer.
fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek.
ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken (Rammeplan for barnehagen
2017)

Progresjonsstrategi
«Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter,
leker, materialer og utforming av fysisk miljø.» (Rammeplan for barnehagen 2017)

For å kunne sikre en progresjon i barnehagens pedagogiske arbeid jobber vi bevisst etter en
progresjonsstrategi i Vidarheim barnehage. En av barnehagens sentrale arbeidsmåter er prosjektarbeid
der barn, rom, materialer og ansatte samhandler i en vekselvirkning av inntrykk og uttrykk. Dersom
barns medvirkning i planleggingen av det pedagogiske innholdet skal ha betydning, er det ikke alltid
så lett å forutse hvilken retning et prosjekt kommer til å ta. Veien blir til underveis.
For å likevel sikre progresjon i barnehagens innhold og oppgaver har vi valgt systematisk refleksjon
som arbeidsmåte.
Denne refleksjonen vil fungere som en grunnpilar for progresjonen i vårt arbeid i barnehagen og være
retningsgivende for det pedagogiske arbeidet. Nettopp fordi vi ikke vet hva som kommer til å
interessere hvert enkelt barn eller akkurat denne barnegruppen, vil det pedagogiske arbeidet vi allerede
har utført være utgangspunkt for våre refleksjoner. Ved å observere og vektlegge barnas
tilbakemeldinger, legger vi til rette for barns medvirkning. Det å observere og reflektere vil være
viktig for å kunne gjøre valg i det videre arbeidet.
Sentrale spørsmål i en slik refleksjon kan være: Hva er det som fanger barnas interesser? Hvordan kan
vi forsterke og utvide det? Hvilke fenomener er det de undrer seg over? Hvordan kan vi legge til rette
for at barna stiller sine egne spørsmål rundt fenomener de møter? Hvordan kan vi stille barna spørsmål
gjennom aktiviteter, materialer og fysisk miljø?
Gjennom dokumentasjon vil det bli mulig å få et innblikk i våre arbeidsmetoder og prosesser.
Samtidig blir dokumentasjon viktig for å kunne planlegge og vurdere barnehagens pedagogiske
virksomhet. Rammeplanen trekker fram at personalet skal legge til rette for fordypning i barnehagens
innhold, og ved å jobbe prosjektbasert kan vi iscenesette situasjoner der barna får mulighet til å
fordype seg.
Som en del av vår systematiske refleksjon vil det være naturlig å trekke inn relevant teori som kan
tilføre nye perspektiver til vårt arbeid og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon og dermed
legge til rette for at personalgruppen får fordype seg.

Rammeplanen sine 7 fagområder - Mål og metoder

Kommunikasjon, språk og tekst
Barna skal få mulighet til å utvikle sin
språkkompetanse gjennom å arbeide
med temaet vann
Derfor vil vi:
Bruke sanger, musikk, vers, bøker, fortellinger og samtaler som handler om vann
Lære oss relevante tegn fra «tegn til tale»
Lære ordet «vann» på de språk som er representert i barnehagen
Gjennomføre barnemøter der temaet er «vann»
Lage plakater, fotomontasjer og dokumentasjon av det vi har gjort som vi kan se på
som utgangspunkt for samtaler og undring
Sende flaskepost
Følge rutinene våre for språkstimulering

Kropp, bevegelse, mat og helse

Derfor vil vi:

Barnehagen skal bidra til at barna får varierte
erfaringer med hvordan vann kan påvirke
kroppen vår

bidra til at barna får kunnskap om at kroppen vår trenger vann for å leve
bruke kroppen vår til å erfare hvordan det er å bevege seg i vann, både grov- og
finmotorisk
skape rom for vannlek/vanntilvenning
gi barna kjennskap til vann som et element i matlaging/baking
bli kjent med elementer fra vannet som vi kan spise
bidra til å skape gode holdninger for hygiene

Kunst, kultur og kreativitet
Barna skal få estetiske erfaringer, oppleve glede og mestring med
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir
barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna
skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og
kulturelle uttrykk
Derfor vil vi:
stimulere barnas nysgjerrighet, sanser og bidra til undring, utprøvinger og
eksperimentering med ulike materialer.
bruke vannets egenskaper i møte med kunstneriske uttrykk.
Se på vannets endringer igjennom årstidene og f. eks. bruke maling, foto,
tekstiluttrykk, dans, kultur som en uttrykksform.
Bli kjent med kunstnere, musikk og lyder som kan inspirere til kunstlek med vann.

Barna skal få et mangfold av positive og varierte opplevelser og
erfaringer med naturen som kan gi barna en forståelse for at naturen har
et biologisk mangfold og naturressurser vi skal verne om. Barna skal
oppleve glede ved å oppholde seg i naturen, og få utforske og fordype
seg i naturvitenskaplige fenomener der man kan ta i bruk ulik teknologi
og redskaper

Derfor vil vi:
Oppsøke steder der det er vann i naturen, se på hvor mye som er vann rundt oss og
på jordkloden.
Se på hva som trenger vann for å leve og hvorfor (hva skjer inne i kroppen vår,
inne i trærne osv).
Gjøre oss kjent med hvordan man kan bruke vann som energi , vannets kretsløp og
fotosyntesen.
Gjøre ulike eksperiment og forsøk med vann som vi kan undre oss over (oppdrift,
sugeevne, ferskvann/saltvann, rent/møkkete vann, utvidelse ved frysing,
oppløsningsevne, strømninger, vannets lyder, kan vann bli noe annet osv.).
Bruke årstidene, været og de ulike plassene vi finner vann til å se på hvordan
vannet endrer seg rundt oss i både konsistens, farge, form og temperatur, og hva
det gjør med naturen rundt oss.
Bli bedre kjent med ulike naturfenomener som har bidratt til hvordan det er rundt
oss (flom, istid, torden el.l)

Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas
undring, nysgjerrighet og motivasjon for
problemløsning
Derfor
vil vi:
Derfor vil vi:
Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i barnehagehverdagen
Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å
inspirere barna til matematisk tenkning med utgangspunkt i vann
Ta utgangspunkt i barnas interesser og leke med matematikk, skape nysgjerrighet,
interesse og glede for matematiske sammenhenger i forbindelse med temaet vann
Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsning.
Sammenligne mengde med vann i fast/fryst form og i flytende form
Bruke ulike redskaper og vann til å utforske f. eks. volum, mengde og tid

Barna skal få anledning til å komme med spørsmål, reflektere over, samtale
om, lytte til andre og finne svar på eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
og tanker. Barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn, og barnehagen skal skape interesse for
andre menneskers levesett, livsverden og samfunnets mangfold

Derfor vil vi:
Gjøre oss kjent med vannets betydning i de ulike religioner og livssyn vi har i
barnehagen.
Se på hvor mennesker/dyr kommer fra og vannets rolle
Bli kjent med andre steder på jorden der de bruker vann på andre måter enn vi gjør her
Ta med barna og lete etter religiøse og kulturelle uttrykk som har sammenheng med
vann
Markere og gi barna kunnskaper om merkedager, tradisjoner og høytider fra religioner
og livssyn som er representert i barnehagen
Jobbe aktivt med filosofi, refleksjon, undre oss og legge til rette for filosofiske
samtaler rundt emnet vann

Vi skal oppsøke og bli kjent på steder tilknyttet
vann

Derfor vil vi:
Utforske Kramprudsåa
Utforske Lågen
Følge med på bekken ved gapahuken
Gå på oppdagelsesturer for å lete etter vann
Finne ut hva vann brukes til i nærmiljøet vårt
Prøve å finne ut hvor vannet, f eks i Kramprudsåa og Lågen, kommer fra

Årshjul for Vidarheim barnehage 2018
Måned:

Aktiviteter

Månedens
tegn

Januar:

Planleggingsdag:
2/1

Ake
Akebrett
Snømann
Ski
Glatt
vinter

Februar:

Karneval: 14/2

Appelsin
Hjelpe
Bygge
Bestemor
Bestefar

Vinterferie på
skolene i uke 9.

Pedagogisk
plattform

Respekt

Åpen dag
Kl.910.30

Temauker

Felles
sangstunder
Kl.9.30

Mandag
8/1
Tirsdag
23/1

Fredag 19/1
Ansvar:
Skogranke

Gjennomføring av
observasjoner/kartlegginger og
forberedelser til foreldresamtaler
skjer i januar og februar.
Månedsbrev sendes ut på mail hver
måned.

Onsdag
6/2
Torsdag
22/2

Mandag 12/2
Ansvar:
Fossekallen

Foreldresamtaler gjennomføres i
februar og mars.
Samarbeid med SFO Solvang.

Ski/aktivitetsdag:
22/2
Mars:

Innskriving på
Solvang:
Planleggingsdag:
6/3
Foreldremøte: 15/3
Påskefrokost: 22/3

Organisatorisk:

Årsmeldingsskjema deles ut til
foreldrene.
Påske
Påskekylling
Egg
Kakao
Pølse

Empati

Mandag
5/3
Tirsdag
20/3

Torsdag 8/3
Ansvar:
Konglebiten

Opptak av nye barn- for neste
barnehageår.
Søknadsfrist 1.mars.

Barnehagen er stengt i påsken, 26.,
27., 28. mars

Samarbe
idsutvalg

1.
møte.
5/2

April:

Besøksdag på
Solvang:

Mai:

Dugnad: 14/5
Planleggingsdag:
11/5
Øve på å gå i tog til
17.mai: Delta i
barnetoget, ansvar:
foreldrene.
Bli kjent dag på
Solvang:
Fotografering
Sommerfest: 7/6
Sommerdag for
barna: 15/6
Ferieavvikling

Juni:

Juli:
August:

Sol
Regn
Ost
Kla av og på
Flagg
Hurra
Vår
Blomst
Sko

Idèrik

Mestring

Bukse
Genser
Is
Sand
Sommer

Tirsdag
19/6

Ferieavvikling
Ferieavvikling.
Tilvenning for nye
barn.
Planleggingsdag:
14/8

Bok
Fugl
Huske
Flaske
Hund

Onsdag
11/4
Torsdag
26/4
Mandag
21/5

Vennskap

Uke: 16
Våruke

Tirsdag 10/4
Ansvar:
Marisko

Uke:19
Førstehjelp og
trafikk.

Onsdag 16/5
Ansvar:
Huldreblom

Fredag 22/6
Ansvar:
Svømmesnipa

2.
møte:
30/4

Foreldremøte med de nye foreldrene.

Det blir feriesamarbeid med
Mosjordet barnehage to uker i juli.
Månedsbrev sendes ut på mail hver
måned.

3.
møte:
27/8

September:

Grønnsakssuppe:
6/9
Foreldremøte: 20/9
Brannøvelse når
det er nasjonal
brannvernuke.

Oktober:

Planleggingsdag:
Dato kommer
senere.
Høstferie på
skolene i uke 40.
Stavsmartn for
5-åringene.
Høstfest: 31/10

November:

Desember:

Lucia: 13/12
Nissefest: 20/2
Adventssamling
med besøk av
presten: 15/12

Sulten
Tørst
Melk
Vann
Spise
Rydde

Inkludering

Onsdag
12/9
Mandag
24/9

Uke:37
Grønnsaker

Torsdag 27/9
Ansvar:
Fossekallen

Banan
Synge
Høst
Ferdig
Sove

Danning

Varm
Kaldt
Lue
Snø
Dress
Kake
Ferdig
Bok
Nisse
Jul

Aktivitet

Mandag
5/11
Onsdag
21/11

Tirsdag 14/11
Ansvar:
Svømmesnipa

Humor

Torsdag
6/12
Tirsdag
18/12

Felles
adventssamlinger:
3/12
Huldreblom
10/12 Marisko
17/12
Konglebiten

Uke:38
Brannvern

Foreldresamtaler for de nye barna,
men det er mulig for alle å gi
beskjed hvis en ønsker en samtale så
tas de fortløpende.
Gjennomføring av kartlegging av 5 –
åringene v/ kommunefysioterapeuten.

Torsdag
11/10
Tirsdag
23/10

Uke:
43 og 44 er
fellesskaps
uker

Mandag 22/10
Ansvar:
Skogranke

4.
møte:
29/10
Samarbeid med SFO Solvang.

Juletrefest: Arrangeres og fastsettes
av foreldrene.

Barnehagen er stengt i jula! 24/122/1

