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Velkommen til Nes 

barnehage. 

Barnehagen flyttet 

inn i nye lokaler 

Høsten 2021. Her 

har vi fine arealer 

både inne og ute. 
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ADRESSE:  

Ådalsveien 1231 

3534, Nes i Ådal 

Ansatte: 

Ann Kristine Prestrud – Pedagogisk leder 100%  

Martine Håkonsen Jansen – Pedagogisk leder (100% 

vikariat)  

Linn Torp – Barne- og ungdomsarbeider 100%  

Åste Bratli – Assistent 20 %  

Gina Steinhanses Bergersen – Barne- og ungdomsarbeider 

10%  

Stine S Bergstrøm – Pedagogisk leder (I foreldrepermisjon 

til august 2023)  

Styrer: 

Nina Åsli Henriksen  

Tlf: 907 86 892  

Mail: 

nina.asli.henriksen@ringerike.kommune.no 

 

Barnehagens Åpningstid: 

Mandag – Fredag  

Kl: 07.15 - 16.45 

Planleggingsdager 2022/2023 og ferie 

Barnehagen har stengt på disse planleggingsdagene:  

➢ 15 august 2022 

➢ 16 august 2022 

➢ 16 november 2022 

➢ 19 mai 2023 

➢ 19 juni 2023 

Barnehagen holder stengt i uke 28,29 og 30, i 

romjulen og i påsken.  
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Velkommen til Nes barnehage 
 

Nes barnehage er en barnehage som består av en avdeling med barn i 

alderen fra 1-6 år, og ligger idyllisk til ved bredden av elva Begna.  

Vi er en del av Nes oppvekstsenter og har et tett samarbeid med skole og 

SFO. Vi har vært heldige og har fått et helt nytt barnehagebygg og 

uteområde hvor barna kan utfolde seg. Ute har vi sykkelløype, tunnel, 

flotte sandkasser, huskestativ og en fin haug som er flott for utviklingen av 

barnas motorikk. Ny lekestue kom i oktober 2022. Inne har vi flere rom, så 

vi har mulighet for å dele i mindre grupper. Et stort fint kjøkken er 

tilgjengelig i barnehagen slik at barna kan være med å lage mat. 

Det er rammeplanen, barnehageloven og kommunal handlingsplan som 

ligger bak driften av vår barnehage. 
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Visjon og verdigrunnlag for vår barnehage 

 

 

Vi ønsker at vår barnehage skal være et godt sted å være, leke og lære. Alle barn 

har rett til å bli sett og bli møtt med respekt og anerkjennelse, men det er også 

viktig å lære barna det å vise empati og respekt for andre. Dette er viktige elementer 

for å skape en god relasjonskompetanse, som vil være av betydning for barnas 

samspill med andre nå og senere i livet. Derfor skal barna i vår barnehage møte 

varme og grensesettende voksne som vektlegger barnas trygghet, trivsel og 

kunnskaper gjennom blant annet lek, glede og humor. 

 

Vår barnehage skal være en viktig arena for sosial utvikling, danning og etablering 

av vennskap. Det vil bidra til at barn utvikler selvstendighet, trygghet og respekt for 

andre. Det er i tråd med Ringerike kommune sitt verdigrunnlag- Nyskapende, 

Ærlige og Respektfulle-NÆR. Derfor er vi opptatt av at vi voksne er gode 

rollemodeller og at barna får medvirke til å være gode rollemodeller for hverandre.   
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Barnehagens innhold 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEK 

Gjennom lek utvikler barna språket, 

fantasi og motoriske ferdigheter. 

Barna lager og opplever gode 

relasjoner som gir varig grunnlag for 

vennskap. I leken kan de også ta 

andres perspektiv og gjennom den 

utvikler de sin sosiale kompetanse. 

Barn som ikke oppsøker eller 

mestrer lek får veiledning av 

personalet til å utvikle sine 

lekeferdigheter. Vi er med i leken og 

veileder barna til å starte eller 

komme inn i eksisterende lek, 

hvordan man driver leken videre og 

hvordan man tolker lekesignaler. 

 

Danning og læringsmiljø  

Danning knyttes til barnehagens 

verdigrunnlag og er forankret i 

grunnleggende verdier som 

felleskap, medansvar og respekt for 

menneskeverd. Gjennom danning er 

barna i vår barnehage med på å 

omsette holdninger til handlinger. 

Måten barna lærer å se andre på er 

en forutsetning for danning. Vi 

støtter barnas lærelyst og bidrar til 

et godt grunnlag for livslang læring. 

Dette innebærer at læringen sees i 

nær sammenheng med lek, 

oppdragelse og omsorg. Barn lærer 

gjennom det de opplever og erfarer. 

 

Barnehagens psykososiale miljø og 

psykisk helse 

 

I den nye handlingsplanen til kommunen er det fokus 

på vennskap og psykososialt miljø. Det har 

betydning for barnas relasjonskompetanse og 

hvordan barna ser seg selv. Vi legger vekt på 

trygghet, mestring, respekt, trivsel og vennskap og 

dette skjer mye gjennom leken. Vi jobber med å 

bevisstgjøre dette for voksne og barn i barnehagen. 

Som voksne skal vi være rollemodeller for barna og 

videreføre gode verdier som respekt, omsorg og 

likeverd, og er opptatt av at alle skal føle trygghet i 

barnehagen. 
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Rammeplanens fagområder 
 

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområder skal være en 

gjennomgående del av barnehagens innhold. Fagområdene gjenspeiler områder som 

har interesse og egenverdi for barn og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig 

utvikling og helse.  

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med 

fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et 

viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta i utgangspunkt i 

barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som 

en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene 

skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende felleskap som 

verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter 

innfor alle fagområder gjennom undring, utforskning og skapende aktiviteter. 

Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, 

bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme 

som barn senere møter som fag i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

 



 Nes barnehagen – Årsplan 2022/2023 

 

9 

 

 

 

  

Antall, rom og form 

➢ Tall, telling, rom, form, 

størrelser, tid 

➢ Eksperimentering gjennom 

lek 

➢ Utvikle matematisk 

kompetanse 

➢ Matematiske begreper 

➢ Spill, klosser 

➢ Sortering 

➢ Sammenligning   

 

Kommunikasjon språk og 

tekst 

- Språkstimulering  

- Motta og tolke et buskap 

- Verbal og nonverbal 

kommunikasjon  

- Begrepsforståelse  

- Samtaler  

- Fortellinger, sanger, dikt, 

rim og regler 

- Utforskning av 

skriftspråket  

- Mangfold av bøker, bilder 

og sanger 

 

Etikk, religion og filosofi 

➢ Verdier og holdninger 

➢ Religion og livssyn  

➢ Respekt for menneskeverd, 

natur, åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd 

➢ Respektere mangfoldet 

 

Nærmiljø og samfunn 

➢ Møte verden med tillit og 

nysgjerrighet 

➢ Kunnskap om tilknytning til 

lokalsamfunnet  

➢ Utforske nærmiljøet  

➢ Medienes betydning for 

barnets hverdag 

➢ Kjennskap til samisk kultur  

 

Kunst kultur og kreativitet 

➢ Estetisk utrykk 

➢ Kulturelle opplevelser  

➢ Eksperimentering  

➢ Billedkunst, håndverk, musikk, 

dans, drama, språk, litteratur, 

film, arkitektur og design 

 

Kropp, bevegelse og helse 

➢ Variert fysisk aktivitet inne 

og ute 

➢ Sanseinntrykk  

➢ Sunt kosthold 

➢ Utvikling av motoriske 

ferdigheter 

➢ Kroppsbeherskelse  

 

Natur, miljø og teknologi 

➢ Opplevelser i naturen  

➢ Planter, dyr, landskap, 

årstider og vær 

➢ Samspillet i naturen 

➢ Bærekraftig utvikling 
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Kommunale satsningsområder 
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MILJØFYRTÅRN 

Nes oppvekstsenter ble i 2021 sertifisert som miljøfyrtårn. Å være miljøfyrtårn innebærer at vi skal jobbe systematisk med miljøtiltak i 

hverdagen, for å redusere vår miljøbelastning.  

Rammeplanen trekker frem 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. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser 

for fremtiden. 

Rammeplanen for barnehagen sier at 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.  

Å være miljøfyrtårn handler om å jobbe målrettet med å forbedre våre 

miljøprestasjoner innenfor: 

➢ Arbeidsmiljø  

➢ Kildesortering 

➢ Energibruk 

➢ Innkjøp 

➢ Transport   

Dette knyttes opp mot rammeplan for barnehager og barnehagen utarbeider eget miljøpedagogisk opplegg. Hvert år skal det lages en klima og 

miljørapport som forteller hvordan hver enkelt enhet jobber med dette temaet. Ny sertifisering av barnehagen er i 2023. 
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VÆRE SAMMEN   
 

Nes barnehage er en del av Ringerike kommunes kompetanseløft «Være sammen». Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, 

slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Den autoritative voksenstilen er et grunnleggende prinsipp i «Være sammen». Denne 

voksenstilen utgjør en viktig del av barnehagens plattform og de ansattes felles forståelse. 

 

AUTORITATIVE VOKSNE 

• Skal fremme positiv atferd og hemme negativ atferd hos barna.  

• Gi varme og respekt for barna samtidig som man er tydelig. 

• Utvikle gode relasjoner til barnet og vise en aksepterende 

holdning. 

• Gir rom for det medvirkende barnet. 

• Den voksne har fokus på tillit. 
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Viktig kompetanse i «Være sammen» er at de voksne har: 

POSITIV PERSPEKTIVTAKING: 

 Handler om å kunne se omgivelsene med barnets øyne, og kunne sette seg inn i barnets tanker, følelser og ønsker. Det handler om å vise en ekte 

interesse for barnet. Personalet må ta aktiv samhandling og nærvær med barnet. Det handler om å bygge gode, varme relasjoner med hvert enkelt 

barn.  

 

BANKING TIME: 

 Handler om den voksnes kvalitetstid i samvær med enkelt barn. Det handler om de gylne øyeblikkene 

gjennom dagen hvor det etableres en helt spesiell god og varm atmosfære mellom barnet og den voksne. 

Alle barn har behov for en slik relasjonsbygging.  

 

 

GRENSESETTING: 

Målet med grensesetting er å hjelpe barnet til en bedre forståelse av seg selv sammen med andre. Forutsigbarhet og gode rutiner fra voksne er en 

god basis for grensesetting. Autoritative voksne setter grenser ved å lytte og forsterke det positive i mennesker. Har man gode relasjoner til et 

barn er det lettere å sette grenser. 
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HOPP 
 

HOPP (helsefremmende oppvekst i Ringerike kommune) er 

et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som skal legge til rette 

for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, 

økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet.  

 

Det har blitt utarbeidet nye retningslinjer og veileder for kosthold 

og fysisk aktivitet i de kommunale barnehagene.  

 

Ønsker dere mer info, se hjemmesiden til Ringerike kommune. HOPP, 

har også en egen Facebook side vi anbefaler dere å følge. 

Ringerike kommune - HOPP i Ringerike  

 

 

 

 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barn-og-unge/familiens-hus/forebyggende-helsetjenester/hopp-i-ringerike/
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BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) 

«Fra magefølelse til handling»  

BTI-modellen er en veileder for hvordan kommunalt ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller 

undring for. 

I sin enkleste form består modellen av fire 

hovedprosesser. De fire beskriver videre alle 

aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som 

gir oss en undring/bekymring, og iverksetting av 

tiltak på ulike nivåer i kommunen. 

I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av 

flere handlingsveiledere, som inneholder konkrete 

beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy. 

Bedre tverrfaglig innsats i Ringerike. Dette er en 

digital modell som er tilgjengelig for alle som 

ønsker det.  

 

En oversikt over denne modellen finnes på hjemmesiden til Ringerike kommune. 

Bedre tverrfaglig innsats Ringerike (btiringerike.no)  

https://www.btiringerike.no/
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Trafikksikkerhet i barnehagen   

 

Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang 

de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør. 

Trafikksikker oppvekst 

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. 

Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den 

oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det 

være lettere å tenke trafikksikkerhet videre i livet. 

Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter 

hvert syklister. 

Trafikk i rammeplanen 

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet 

nærmiljø og samfunn. I rammeplanen står det «Gjennom arbeid med 

nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i 

nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.» Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av 

barnehagehverdagen. 
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Foreldresamarbeid  

 

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, pålegger Lov om barnehager alle barnehager å ha 

et foreldreutvalg (FAU) og et samarbeidsutvalg (SU). 

 

Foreldrerådet (FAU) 

I foreldrerådet blir to stykker valgt til å representere foreldregruppen i barnehagen. Her kan 

foreldrene ta kontakt med representantene om ting i forhold til barnehagen. Representantene 

for FAU har ansvaret for dugnad og sommerfest.  

Samarbeidsutvalget (SU) 

Dette har barnehagen sammen med skolen. Det sitter to foreldre fra barnehagen, to ansatte fra 

barnehagen, to foreldre fra skolen, to ansatte fra skolen, en politisk representant og 

rektor/styrer i samarbeidsutvalget. 

Transponder 

Her blir det lagt ut informasjon som gjelder barnehagen som månedsplan, brev og beskjeder til 

dere foreldre. Vi legger også ut bilder fra hverdagen her.  

 

 

Foreldresamarbeid  

Vi i Nes barnehage ønsker et tett og godt 

foreldresamarbeid. For at vi i barnehagen 

skal kunne utvikle oss og bli bedre er vi 

avhengige av tilbakemeldinger fra 

foreldregruppen, enten det gjelder ting vi 

allerede er gode på eller ting vi kan bli bedre 

på. Det er foreldrene i barnehagen som er 

vår viktigste samarbeidspartner. 

Samarbeidet mellom barnehagen og 

hjemmet skal alltid ha barnets beste som 

mål, og sammen er vi ansvarlige for barnas 

trivsel i barnehagen. 

Dette ønsker vi å oppnå ved: 

➢ Daglig kontakt ved levering og 

henting  

➢ Foreldresamtaler  

➢ Skriftlig informasjon  

➢ Foreldremøter  

➢ Sosiale sammenkomster  

 



 Nes barnehagen – Årsplan 2022/2023 

 

18 

Overgangen til skolen 
 

For de eldste barna i Nes barnehage har vi en skoleforberedende Maxi-gruppe en gang i uken.  

Vi vil samarbeide noe med småtrinnet på skolen og være sammen med elever og ansatte. Dette for å 

skape en trygg og god overgang fra barnehage til skole.  

«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 

ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen 

skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet 

og tro på egne evner» (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

 

I Ringerike kommune arrangeres det begynnende svømmeopplæring for skolestarterne. Fem ganger reiser de til 

ringeriksbadet og lærer å være trygg i vann med instruktører. Dette gjennomføres i løpet av barnehageåret. Vi 

bruker opplegget «Trampoline» som skoleforberedende. Trampoline boka er et praktisk verktøy for 5-åringene i 

barnehagen, som skaper en felles kunnskapsmessig plattform innenfor ulike temaer de vil møte i skolen. Det er 

lagt opp til mange praktiske oppgaver, mye lek og moro, og arbeidsmetoder som tar hensyn til at barna fortsatt 

går i barnehagen og er på ulike ståsteder i utviklingen. 

I maxiklubben vil vi jobbe med meg selv, mønster, tall, bokstaver og masse mer. Vi har også fokus på å mestre 

oppgaver som å kle på seg etter vær og holde orden på plassen sin. 
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Barns medvirkning 

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, jf. barnehageloven § 1 og § 3, 

Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal 

jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen 

av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på 

det som skjer i barnehagen.  

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og 

tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, 

erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna 

og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til 

å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må 

observere og følge opp alle barns 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 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 
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Mat og måltider i barnehagen  

I Nes barnehage får barna servert lunsj hver dag.  

Barna har med seg egen 

matpakke til fellesfrokost kl. 

8.00. 

 

Barna får serverer varmmat 

fast hver fredag 

 

Hvert barn har med seg en 

frukt hver dag, som vi deler 

opp og fordeler til alle barna 

ved fruktmåltidet. På denne 

måten får barna muligheten 

til å smake på forskjellige 

frukt og grønnsaker. 
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