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Vårt satsningsområde er 
sosial kompetanse, «å kunne 
forholde seg til andre».

Vi setter fokus på lek, omsorg, hverdags-
aktiviteter og uteaktiviteter. Rammeplanen
sier at kvaliteten i det daglige samspillet 
mellom mennesker i barnehagen er en 
av de viktigste forutsetningene for barns 
utvikling og læring.

Å få en venn og å være en venn er noe av det 
viktigste i et barns liv. Foreldre og personalet 
fremmer vennskap mellom små barn. Våre 
kommunale barnehager er pedagogiske virk-
somheter som jobber helsefremmede og fore-
byggende. Hovedfokuset vårt er tidlig innsats i 
samarbeid med foreldre og andre samarbeids-
partnere. Foreldre har ansvar for barnets opp-
dragelse og danning og vi ansatte har ansvar 
for å bidra til barnets trivsel og utvikling.

Vi inviterer til medvirkning og åpen 
kommunikasjon med hjemmet. For 
at barna skal få best mulig utbytte av 
å være i barnehagen, må samarbeidet 
med foresatte fungere godt. Barnehagen 
forventer at dere bidrar til et godt sam-
arbeidsklima og tar opp aktuelle saker 
med barnehagen. Dere skal forvente 
at vi møter dere med respekt og aner-
kjennelse. Sammen er vi rollemodeller 
for barna. Barnehagen tilrettelegger for 
en foreldresamtale, men tar samtaler 
hele året. Gi ped. leder eller styrer be-
skjed, hvis du ønsker samtale. 
Vi er avhengig av tilbakemeldinger 
for å bli bedre. 

Hvordan kan vi sammen støtte 
barnas sosiale utvikling og skape 
et godt psykososialt miljø som 
forebygger mobbing og krenkelser?

1. Følg med og veiled barna i bruk 
 av sosiale medier.
2. Jobb aktivt for å styrke ditt barns  
 sosiale kompetanse.
3. Innta en positiv holdning til 
 barnehagen, og snakk positivt 
 om andre barn. 
4. Vær en god rollemodell for 
 ditt eget og andres barn.
5. Støtt opp om holdninger 
 som barnehagen fremmer.
6. Sette i gang og delta på   
 felles arrangement.
7. Snakk med barnet om 
 barnehagehverdagen.
8. Ta kontakt dersom deres 
 barn forteller at andre blir 
 mobbet/ertet/plaget.

Planlagte kompetansetiltak dette barne- 
hageåret er opplæring i IKT og språk/ute-
tid for de minste. Det vil også bli kurs 
i barnesamtalen, førstehjelp, sikkerhet 
og Være sammen. Voksenrollen, tidlig 
innsats og danning er viktige områder i 
Være Sammen. Være Sammen utvikler 
voksne og barns evne til å bygge relasjo-
ner og ha en bedre forståelse av grenser. 
Målet er å heve kompetansen til alle an-
satte i barnehagen, slik at kvaliteten i det  
daglige arbeidet med barna styrkes.

Jeg håper vi vil gi barn og foreldre et
godt tilbud, med trivsel og mange gode
opplevelser i løpet av barnehageåret!

VENNLIG HILSEN
Lise V. Haugli Helgesen
styrer

Velkommen til et nytt barnehageår i 
Tyristrand barnehage
Hovedmålet for barnehagen vår: Vi ønsker å gi barn 
og foreldre et tilbud hvor de gleder seg til å komme og hvor de føler at de har det bra.
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EMPATISANGEN VÅR

Du har noe ingen andre har.
Ingen er som deg.
Du kan mye og har  
litt av hvert å lære meg,
Jeg er glad jeg kjenner deg.
Du kan være med å trøste no’
Noen som er små.
Du kan klappe, klemme  
når det skulle røyne på,
Lyse opp en 
dag så grå.
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Barnehagens innhold
I Tyristrand barnehage tilrette-
legger vi for OMSORG, LEK, 
LÆRING OG DANNING fordi:

Omsorg, lek, læring og danning er 
det sentrale for barna i barnehagen. 
Alle barn trenger omsorg og har rett til 
å få det. Omsorg er en forutsetning for 
barns utvikling og læring, og den skal 
prege all samhandling i barnehagen.

Lek er den dominerende aktiviteten 
for barn i førskolealder. Barna leker seg 
til voksenlivet, og all læring skjer gjennom
lek. Lek er en grunnleggende livs- og
læringsform som barn kan utrykke seg
igjennom. Lek er et fenomen der barn
har høy kompetanse og engasjement.

Leken har egenverdi og er en viktig 
side ved barnekulturen. Leken er 
så viktig at FNs barnekonvensjon 
slår fast at barn har rett til å leke.

Læring og danning foregår i det daglige 
samspillet med andre mennesker og med 
miljøet, og er nært sammenvevd med 
lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer
gjennom alt de opplever og erfarer
på alle områder. Barna skal få grunn- 

leggende kunnskap på sentrale og 
aktuelle områder i barnehagen.

Sosial kompetanse
I Tyristrand barnehage tilrettelegger
vi for sosial kompetanse fordi:

Samhandling med andre mennesker
utgjør en vesentlig del av livet vårt. 
Dersom en skal få et godt liv, så er 
det vesentlig å fungere sammen med 
andre mennesker.

Det er sosiale regler, kunnskap og innsikt
i andre sine behov, og evne til å se ting 
fra et annet ståsted, som gjør oss kom-
petente til å samhandle med 
andre mennesker.

Tidlig erfaringer med jevnaldrende 
har stor betydning for barns samspills-
ferdigheter og gjør barnehagen til en 
viktig arena for sosial utvikling, læring 
og etablering av vennskap.

Hvordan vi tilrettelegger for omsorg, 
lek, læring og sosial kompetanse
informeres det om fra hver avdeling.

Barns medvirkning
I Tyristrand barnehage tilrettelegger
vi for barns medvirkning slik:

BARN SKAL FÅ MULIGHETEN TIL
Å PÅVIRKE SIN EGEN HVERDAG.

Hvordan?
• De voksne skal lytte og prøve å 
 tolke barnas kroppslige og språklige  
 uttrykk. Det er særlig de yngste barna  
 som formidler sine synspunkter ved  
 kroppsholdninger, mimikk og andre  
 følelsesmessige uttrykk.

• De voksne skal være åpne   
 for barns forslag.

• De voksne skal legge til rette for 
 barns forslag, ønsker og ideer i 
 sirkelmøte, samling, lek inne og 
 ute og i samtale i hverdagen for øvrig.

• Vi oppfordrer barn og foreldre til
 å medvirke til egen barnehage-
 hverdag.

VI VIL LÆRE BARNA Å TA VALG OG
FORSTÅ KONSEKVENSENE AV DET.

Hvordan?
• La barn få velge mellom 
 ulike aktiviteter.

• La barn delta i beslutningsprosesser  
 og utvikling av felles innhold.

• Voksenrollen er å tilrettelegge 
 for ulike aktiviteter og ønsker.

• Voksne skal være tilstede 
 og aktivt veilede.

• Voksne skal observere slik at 
 man vet når man må «gripe inn».

Maxigruppa, 5 åringene har egne
aktiviteter ut i fra barnas forslag.

• Voksenrollen er å lytte til barnas
 forslag og ta valg sammen med 
 barna.

• Den voksne setter opp en 
 aktivitetsplan, gjennomfører 
 planene og evaluerer.
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De 7 fagområdene fra rammeplanen

VI VIL INFORMERE KORT OM HVA FAGOMRÅDENE INNEHOLDER:

For hvert av de 7 fagområdene er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling 
og læring og presisering av personalets ansvar. I Tyristrand barnehage vil arbeidet med 
fagområdene være ut i fra barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning.

Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagen skal bidra til at barna får 
utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. Språkstimulering 
er en viktig del av barnehagens hverdag. 
Å kommunisere både nonverbalt og 
verbalt må til for å utvikle et godt og rikt 
språk. Barnehagen må derfor gi barna
opplevelser og erfaringer som er
nødvendige for å utvikle dette.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Barn er kroppslig aktive og uttrykker
seg mye gjennom kroppen. Barnehagen
må legge til rette for varierte fysiske
aktiviteter for utvikling av motoriske
ferdigheter og kroppsbevegelse. Bar-
nehagen skal bidra til at barna blir kjent 
med kroppen sin og utvikler bevissthet 
om egne og andres grenser. Barna skal 
oppleve bevegelsesglede og mat-

glede. Barnehagen følger ny Nasjonal 
faglig retningslinje for mat og måltider i 
barnehagen.

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen må gi mulighet for å oppleve
kunst og kultur. Barn skaper sin
kultur ut fra sine opplevelser, og vi må
legge til rette for ulike uttrykksformer
som f. eks. musikk, drama,
forming og litteratur.

Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal bidra til at barna blir 
glade i naturen og får erfaringer med 
naturen som fremmer evnen til å orientere 
seg og oppholde seg i naturen til ulike 
årstider. Barna skal oppleve naturen som 
arena for lek og læring og få utforske
muligheter som ligger i redskaper og 
teknologi.  Målet er en begynnende 
forståelse for en bærekraftig utvikling.

Etikk, religion og filosofi
Disse er med på å forme måter å opp-
fatte mennesker på og preger verdier og
holdninger. Barnehagen skal reflektere
og respektere mangfoldet som er 
representert i barnegruppa, og må ta 
hensyn til barnets forutsetninger og det 
enkelte hjems kulturelle og religiøse eller
verdimessige tilknytning.

Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal bidra til at barn 
møter verden utenfor familien med 
tillit og nysgjerrighet. Barn skal 
medvirke i å utforske og opp- 
dage nærmiljøet sitt, samtidig som 
barnas ulike erfaringer vil  
gi kunnskap om ulike samfunn.

Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall  
og telling. Vi introduserer barna 

for ulike spill og mattelek. Vi gir barna 
innføring i og forståelse for ulike matema-
tiske begreper som for eksempel former, 
mengder og størrelser. Andre temaer 
som vi jobber med er sortering og syste-
matisering. Når barna lærer seg metoder 
for dette er det enklere å se løsninger og 
systemer i hverdagen.
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 1 Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste  
  måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat.

 2 Barna i barnehagen bør få god tid til å spise,  
  vi anbefaler minst 30 minutter.

 3 Mat og måltider som serveres i barnehagen bør  
  være varierte og i tråd med Helsedirektoratets  
  kostråd.

 4 Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt  
  eller bær hver dag.

 5 Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk  
  og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør  
  alltid være tilgjengelig.

 

 6 Servering av kaker, kjeks, is, saft og lignende bør  
  begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus  
  bør unngås.  
  Barnehagene spesifiserer de spesielle  
  anledningene hvor kaker, is og lignende  
  serveres, dette er kun 4-5 ganger per år.  
  Bursdag feires med barnet i fokus.

 7 Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse,  
  mat- og måltidsglede, og personalet bør delta  
  aktivt i måltidene.

 8 Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk  
  arena der barn får medvirke i mat- og måltids- 
  aktiviteter.

 

 9 Det skal legges til rette for god håndhygiene i barne- 
  hagen og håndvask bør gjennomføres før måltidene.

 10 Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt,  
  servert og merket i samsvar med regelverk og råd  
  fra Mattilsynet.

 11 Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige  
  behov knyttet til mat og måltider. 
  Barnehagen ivaretar religiøse forskrifter.

 12 Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite  
  matsvinn. Plantebaserte matvarer, fisk og sjømat  
  bør være sentralt i mattilbudet.  
  Barnehagen har innkjøpslister og menyer  
  som ivaretar dette.

Retningslinje for 
MAT OG MÅLTIDER i barnehagen
Retningslinjen er basert på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje  

for mat og måltider i barnehagen og samsvarer med Rammeplan for barnehagen.  

Retningslinjen har noen lokale tilpasninger. 

Retningslinjen for mat og måltider for de kommunale barnehagene i Ringerike  
er nærmere beskrevet i Veileder for mat og måltider i barnehagen.

Rammeplan for barnehagen:  

www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Metodiske opplegg og observasjonsmateriell
MARTE MEO -
ELEMENTENE

Det er elementer vi voksne har 
kjennskap til og bruker i hverdagen for
å bedre kvaliteten på samspillet mellom
barn og voksen. 

Metoden bygger på det positive i 
samspillet. Det er også en hjelp for 
barnet i sosialiseringen til andre.

Voksnes kommunikasjon med BARN
skal være ut i fra Marte Meo-elementene.

Slik kommuniserer vi voksne med
barn i Tyristrand barnehage:

•  Starter samspillet «der barnet er»

•  Bekrefter positivt at du 
 har sett barnet

•  Hjelper barnet å samle sin
 oppmerksomhet

•  Setter ord på barnets handlinger,
 følelser og tanker

•  Setter ord på egne handlinger,
 følelser og tanker

•  Setter ord på hva som skjer,
 har skjedd og skal skje

•  Sørger for at alle barn gis 
 mulighet til å delta «ta tur»

•  Det som blir sagt følges opp,
 og barnet får tilbakemelding

•  Markerer begynnelse og 
 avslutning på aktiviteter, 
 lek og samhandling

•  Utvider og beriker barnets 
 opplevelser

•  Forsterke positiv adferd

•  Lytter og anerkjenner

•  Appellerer til å:
 - Ha medfølelse for andre
 - Lytte til andre
 - Gjøre barn oppmerksomme 
    på hverandre
 - Hjelpe andre!

MATTELEK

Mattelek er et verktøy som bidrar 
til å styrke barnas nysgjerrighet, 
matematikkglede og lyst til å utforske 
matematiske sammenhenger, slik 
Rammeplanen påpeker. Det er i hoved-
sak basert på gruppeaktiviteter, slik at 
barna skal få erfaring i å samarbeide om 
å løse ulike oppgaver og utfordringer. 

Gjennom mattelek får barna erfaringer 
med tellemateriell, spill, mattelitteratur, 
systematisering, sorteringsmateriell, 
ulike terninger og forskjellige former.

SNAKKEPAKKEN

Snakkepakken er en samling med 
språkstimulerende materiell, som er 
med på å styrke barns språktilegnelse 
i barnehagen. 

Snakkepakken gir gode muligheter 
til å gjøre de tradisjonelle barnekultur-
skattene som eventyr, fabler, regler, 
rim og sanger tilgjengelig.

VÆRE SAMMEN

«VÆRE SAMMEN» implementerer den 
varme og grensesettende voksenstilen 
blant alle barnehagens ansatte. Være 
Sammen ser på barnehagen som arena 
for barnets medvirkning og modning. 
Være sammen utvikler voksne og barns 
evne til å bygge relasjoner og ha en 
moden forståelse av grenser. Hvordan de 
ansatte er sammen med barna, påvirker 
barna både som individ og gruppe.

Den har et tredelt innhold:

• Kompetanseheving gjennom 
 teori og praksis
• Materiellpakke for samhandling 
 mellom barn og voksne
• Vekt på foreldrenes og 
 foresattes rolle

Kjernekomponenter:

• Autoritative voksne
• Kommunikasjons og perspektivtaking
• Tidlig innsats
• Håndtering av utfordrende atferd
• Implementering
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Kan du løveloven?
jeg skal være meg
og gi plass til andre
slik at de blir seg.
Bry meg om en annen
hjelpe når jeg kan
slik blir livet bedre
for barn i alle land
Ser du en som plages?
Det er ikke bra.
Alle må stå sammen
om å si ifra.
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge,
og til å være sett.

Løveloven

Det beste i verden.  Det er rett og slett.
Å se på en annen. Og selv være sett.
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Personalet 
2019 /2020

Ped. leder 
100%
Tillitsvalgt
Yngvild 
Martinsen

Ped. leder 
100%
Gry Hege Heen

B/U arbeider 
90%
Anne S. 
Strømsodd

B/U arbeider  
50%
Wenche 
Saupstad

B/U arbeider  
80% 
Verneombud
Aud Eva F.
Grimsmo

SKOGSTROLLA 
3-6 års avdeling
De som jobber på Skogstrolla er:

Ped. leder 
70%
Anita D. Fegri

Ped. leder  
30% 
Linn Iren 
Nenseth 

B/U arbeider  
100%
Hege Sjaamo

B/U arbeider 
70%
Grete E. Willand

B/U arbeider 
60%
Tonje K. Lafton

SKAUEN 
2-5 års avdeling 
De som jobber på Skauen er:

Hjelpepleier 
og assistent 
60% 
Vigdis Øie

B/U arbeider 
100% 
Lene K. 
Banggren 

B/U arbeider  
70% 
Sheila Fjugstad
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Ped. leder  
60% 
Linn Iren 
Nenseth

Ped. leder
70% 
Hege Sandum

Ped. leder og  
stedfortreder 
80% 
Irene C. L.  
Lippert

SOLSTUA 
1-3 års avdeling
De som jobber på Solstua er:

Spesialpedagog 
Liv Elo 
Kuldvere Lange

Ped. leder
permisjon 

Anne Gro
Gravermoen 
Lundestad

Styrer 
100% 
Lise V. Haugli 
Helgesen

Spesialpedagog 
Mette Vera 
Sigvaldsen

Ped. leder 
100%
Mette Gulliksen

B/U arbeider  
80% 
Tillitsvalgt
Trine Sandum

B/U arbeider  
80%
Annette Ryen 
Jensen

B/U arbeider  
40%
Wenche 
Saupstad

STEINRØYSA 
2-5 års avdeling
De som jobber på Steinrøysa er:

Assistent 
80%
Merethe Lien

Assistent 
80%
Anette Hagen

B/U arbeider 
40%
Micky Hagen
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Observasjonsmateriell
ALLE MED

Dette er et skjema/sirkel som fylles ut 
på grunnlag av observasjon. Skjemaet 
viser hva barnet mestrer på ulike alders-
trinn innenfor ulike utviklingsområder. 
Skjemaet følger barnet gjennom hele 
barnehagetiden og viser hva barnet 
mestrer innenfor områdene: språk, 
sosio/emosjonell utvikling, lek, 
sansing/motorikk, trivsel og 
hverdagsaktiviteter. 

Skjemaet «Alle med» er grunnlag 
for foreldresamtaler.

TRAS

Tidlig registrering av språk (TRAS) er 
et skjema/sirkel som fylles ut på grunnlag
av observasjon. Skjemaet viser hva bar-
net mestrer på hvert alderstrinn innenfor 
områdene samspill, kommunikasjon,
språkforståelse, språklig bevissthet, utta-
le, ordproduksjon og setningsproduksjon. 

Vi bruker observasjonsskjemaet 
ved behov.

4 ÅR - TRYGG OG KLAR

Helsestasjonen ønsker å gjennomføre
undersøkelsen i samarbeid med barne-
hagen. Skjemaet skal være et hjelpemid-
del til å få et strukturert og oversiktelig 
bilde av 4-åringen, og det skal være 
utgangspunkt under foreldersamtalen i 
barnehagen.

Skjemaene blir sendt til helsestasjonen
som innkaller foreldrene/foresatte til
4-års undersøkelse hos helsesøster.

BARNEHAGE/SKOLE

Det er felles overgangsrutiner
for barnehagene og skolene i
Ringerike kommune. 

Rutinen ligger på hjemmesiden 
til barnehagen. 

Foreldre/foresatte må gi skriftlig 
samtykke til at vi kan bruke 
observasjonsmateriellet.

SAMARBEIDS-
PARTNERE

Ved behov og/eller ønske 
kan andre fagfolk trekkes inn 
i vurdering og eventuell oppfølging 
av barnet. Dette skal da skje i 
samråd/samarbeid med foreldrene/-
foresatte. Barnehagen samarbeider 
med flere faggrupper, bla skolene 
barna skal begynne på, Pedagogisk–
psykologisk tjeneste (PPT), helse-
stasjonen og barnevernet.

Barnehagen har opplysningsplikt 
til barnevernet.

PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON 
OG VURDERING

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet
som skal planlegges, dokumenteres og
vurderes. Pedagogisk leder har ansvar 
for planlegging, dokumentasjon og 
vurdering av arbeidet i barnegruppen 
hun har ansvar for. Dokumentasjon er 
viktig for å synliggjøre arbeidet vårt. 

Månedsplaner er en del av dokumen-
tasjonen på aktivitetene som foregår i 
barnehagen. I månedsbrevet som blir  
gitt ut fra hver avdeling, vil det være en 
vurdering av aktivitetene. Vi håper det vil 
gi dere foreldre et bedre innblikk i  
hva som skjer og hva barna opplever i 
barnehagen.  

Vi vurderer det pedagogiske arbeidet 
kontinuerlig. Vi er også avhengig av  
tilbakemelding fra dere foreldre/foresatte 
for å endre oss eller bli bedre. 

Håper dere tar dere tid til å svare på 
«Brukerundersøkelsen».
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Samarbeidsutvalget
Lov om barnehager sier at barne-
hagen skal ha et samarbeidsutvalg 
og et foreldreråd som skal sikre 
samarbeidet med barnas hjem. 

Samarbeidsutvalget skal være 
et samarbeidsorgan for foreldre, 
personale og eier, og skal ha et 
ansvar for den alminnelige drift i nær 
kontakt med barnehagens styrer.
  
SAMARBEIDSUTVALGET 
SKAL BLANT ANNET:

1.  Se til at barnehagen blir drevet
 innenfor Rammeplanen, Barnehage-
 loven, Ringerike kommunes 
 vedtekter og budsjett.

2.  Behandle og fastsette årsplanen.

3.  Uttale seg om endring av Ringerike
 kommunes vedtekter.

4.  Samarbeidsutvalget skal forelegges
 saker som er av viktighet for
 barnehagen og dens virksomhet.

5.  Samarbeidsutvalget kan be om
 foreldrerådets syn på saker som

 er viktig for foreldrene. I tillegg
 kommer saker som samarbeids-
 utvalget får til behandling fra
 kommuneadministrasjonen eller
 saker som gjelder barnehagen.

REPRESENTANTER I 
SAMARBEIDSUTVALGET:

FORELDRE:
Silja Langslet og Oddny M. Mittet Dahle.

PERSONALE:
Trine Sandum og Yngvild Martinsen.

POLITIKER:
Bente Aabel.

SEKRETÆR:
Lise V. Haugli 
Helgesen

Foreldrerådet
Foreldrerådet skal fremme samar-
beidet mellom hjem og barnehage. 

Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt
saker som er av viktighet for foreldrenes
forhold til barnehagen. Foreldrerådet har
rett til å uttale seg i slike saker før avgjø-
relse blir tatt.

På foreldremøtet om høsten velges det
et arbeidsutvalg som er representanter
for hele foreldregruppa. Arbeidsutvalget
har ansvaret for en del av fellesarrange-
mentene.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte
til alle barn i Tyristrand Barnehage.

Saker av spesiell interesse bør meldes 
foreldrerepresentantene.

REPRESENTANTER I 
FORELDRERÅDET:

LEDER:
Silja Langslet 
Tlf.: 970 79 639
siljalangslet@gmail.com

KASSERER:
Ragnhild B. Fossum 
Tlf.: 952 65 187
ragnhild.bjorkli.fossum@
ringerike.kommune.no

STYREMEDLEM/DUGNADSSJEF:
Espen Kåsa Notodden
Tlf.: 957 00 488
enotodden@puvoid.com

SEKRETÆR: 
Oddny M. Mittet Dahle
Tlf.: 934 05 526
marie_mittet@hotmail.com
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Kjerneverdier

Alle ansatte i Tyristrand barne-
hage skal basere sine handlinger 
og sin væremåte på bakgrunn av 
kjerneverdiene. Alle ansatte har 
som rollemodeller et ansvar for at 
kjerneverdiene etterleves i praksis. 
Vi må gjøre det vi sier vi gjør, slik at 
teori og praksis går «hånd i hånd». 
Verdiene er en forutsetning for å 
utvikle sosial kompetanse dvs. å 
kunne forholde seg til andre!

´Omsorg
VI SKAL:
•  gi barna nok mat og drikke
•  gi barna nok hvile og søvn
•  passe på at barna er tørre og varme
•  gi barna trøst, et fang å sitte på 
 og en hånd og holde i
•  passe på at barna får utfoldet 
 seg fysisk og har muligheten til 
 å drive med grovmotoriske 
 aktiviteter hver dag
Omsorg er en forutsetning for barns
utvikling og læring, og den skal prege
all samhandling i barnehagen!

Trygghet
VI SKAL:
•  tilbringe tid sammen med barna
 så de blir trygge på oss voksne.
•  trøste barna når de har slått seg
 eller er triste
•  lære oss navnene på alle barna i
 barnehagen og bruke navnene
 hver dag
•  lære oss navnene til foreldrene
 på vår avdeling, og skape et
 tillitsforhold til alle foresatte
•  ha tydelige og klare grenser slik
 at barna vet hvor de har oss
•  bruke humor og glede aktivt i
 hverdagen slik at barn og foreldre
 opplever barnehagen som en bra
 plass å være

Lek og glede
VI SKAL:
•  le sammen og synliggjøre humor
 og glede i hverdagen
•  hjelpe barna å lære sosiale regler
 for leken, slik at vennskap bygges
•  passe på at alle barna har noen
 å leke med om de ønsker det
•  vise alle barna at de er viktige for
 fellesskapet, og at vi er glade for 
 at de er her
•  lek er en aktivitet som har egenverdi
 og gir grunnlag for livslang læring

Respekt
VI SKAL:
•  se barna for den de er,
 ikke for det de gjør
•  være rettferdige
•  behandle barna slik du selv ønsker
 å bli behandlet
•  se og prate med hvert enkelt barn
 hver eneste dag de er i barnehagen
•  gi barna oppgaver og utfordringer
 etter alder og modenhet

•  snakke om etikk og moral, og
 lære barna sosiale normer

Anerkjennelse
VI SKAL:
•  se det unike i hvert barn og 
 bygge på det. Hva er nettopp 
 dette barnets sterke sider?
•  gi alle barna oppgaver og utfordringer
 i samsvar med alder og modenhet
•  gi rom for at ting kan gjøres 
 på flere måter
•  la barna ha medbestemmelse over
 egen hverdag. Jo eldre barna er, 
 desto mer bør de få være med 
 å bestemme.

ALLE BARN SKAL
BLI SETT, HØRT
OG FORSTÅTT!

OMSORG + TRYGGHET + LEK OG GLEDE + RESPEKT + ANERKJENNELSE



15Tyristrand barnehage - årsplan med kalender 2019-2020

Tilvenning i tre dager, men tilpasses individuelle 
behov. Styrer tilbyr samtale til alle nye foreldre. 
Fokus er å ivareta nye og gamle barn, slik at alle 
skal føle tilhørighet og bli kjent med hverandre. 

MÅL:

• Bli kjent, omsorg og trygghet
• Bli kjent med de daglige rutinene

Tilvenning

Denne måneden:
• Overgang fra barnehage   til skole

• Overgang til ny avdeling
• Tilvenning nye barn
• Planleggingsdager
• Foreldremøte

AUGUST 2019  
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

31

32

33

34

35

36

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Planleggingsdag.
Barnehagen stengt!

Planleggingsdag.

Barnehagen stengt!

Foreldremøte
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BrannøvelseBrannvernsamling

Denne måneden:

• Tilvenning
• Bjørnis brannsamling   

 og brannøvelse

• Besøk av brannbilen

• Dugnad på Skogstrolla

• Løven kommer tilbake 

 fra sommerferie

• Endringer i naturen 

 om høsten

SEPTEMBER 2019
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

35

36

37

38

39

40

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
Skolens høstferie

TEMA: «TILVENNING OG VENNSKAP»

MÅL:
• Vise omsorg og respekt for hverandre.
• Læring gjennom lek og sosialt samspill. 
• Ha det gøy og knytte vennskapsbånd.
• Bli glad i naturen gjennom å oppdage den.

Oppstart av aktivitets- og lekegrupper 

Der tilrettelegger vi for gode relasjoner, lek 

og aktiviteter både ute og inne. Vi tar hensyn 

til barnets forutsetninger, interesse og alder. 

De barna som skal begynne på skolen, 

Maxi gruppa, har egen aktivitetsgruppe.
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Denne måneden:

TEMA: «MEG SELV OG 
FAMILIEN MIN 
Vi vil vektlegge sosial og språklig kompetanse 
«å kunne forholde seg til andre». 

MÅL:

• Bli kjent med hverandre og barnehagens 
 uteområde og nærområde.
• Få kjennskap til hverandres familier.
• Barna skal bli kjent med kroppen sin og utvikle 
 bevissthet om egne og andres grenser.

• Turer i nærmiljøet
• Familiesamlinger
• Fremme vennskap 
 og fellesskap
• Samtale om kropp, 
 følelser og grenser
• Samarbeids-
 utvalgsmøte

OKTOBER 2019
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

39

40

41

42

43

44

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Skolens høstferie

Høstferie uke 40
Av erfaring vet vi at 
mange barn tar fri 
denne uka. Det er 
fint om du melder 
i fra til avdelingen 
så snart du vet at 
barnet ditt skal ha fri. 
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Denne måneden:

• Vi vil følge med på   

 endringer i naturen 

 om vinteren. 

• Vi vil snakke om valg 

 av klær/påkledning. 

• Juleforberedelser

• Lekegrupper

 

NOVEMBER 2019
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

44

45

46

47

48

49

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
Det er viktig å sjekke 
at barnet ditt 
har det utvalg av 
klær som trengs 
for alle mulige 
temperaturer og vær. 

TEMA: «LEK OG VENNSKAP»

MÅL:

• Barna skal bli 
 mest mulig selv-
 hjulpen ut fra  
 utviklingstrinn.

• Vi ønsker at 
 barna skal knytte 
 vennskapsbånd 
 ved å være 
 sammen i 
 aktivitets- og 
 lekegrupper.
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DESEMBER 2019
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

48

49

50

51

52

1

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JULAFTEN 1. JULEDAG 2. JULEDAG

NYTTÅRS-
AFTEN

Lucia

Nissefest

Barnehagen har juleferie – stengt!

TEMA: «JULETRADISJONER» 

MÅL:

• Barna skal få kjennskap til julebudskapet 
 og tradisjoner.

• Barna skal få oppleve undring, spenning, 
 glede og forventninger.

Denne måneden:
• Vi vil ha adventsstund, 
 hvor vi tenner lys og synger   sanger. Juleforberedelser  med julefortellinger, baking  og lage «hemmeligheter».

• Vi har omvendt advents-
 kalender, hvor barna gir bort   klær/leker de ikke bruker  lengre til et godt formål.

Julelunsj 

Adventsamling

Barnehagen stengt!
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JANUAR 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1. NYTTÅRSDAG
Planleggingsdag.

Barnehagen stengt

Denne måneden:

• Følge med på 

 endringer i naturen

• Snø- og uteaktiviteter

• Lek og vennskap

• Mattelek 

TEMA: «VINTER»

MÅL:

• Vi ønsker at barna skal oppleve å erfare 
 ulike snø og vinteraktiviteter.

• Barna skal få kunnskaper om vinteren, vær og dyreliv.

• Utforske og leke med språk, tall og former.

Frist for å søke 
overføring til 
uteavdelingen 
er 1. februar. 
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FEBRUAR 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

5

6

7

8

9

10

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
Skolens 

vinterferie

KARNEVAL

Karnevalssanger
Masken på skynd deg nå, karneval X2
Karneval, du skal på karneval.
Skynd deg nå, skynd deg nå, karneval.

Til karneval vi drar av sted 
for der er mye rart å se.
Og hvem er det som kommer der?
Jeg tror det er en baker.
Kari er en baker, en baker, en baker
Kari er en baker, en orntlig, orntlig baker.

Denne måneden:
• Ski og akedag. 
 Dato kommer 
 senere. 

• Karneval 

• Foreldresamtaler

Søknadsfrist for 
hovedopptaket og 
frist for å si opp 
barnehageplassen 
for skolestarterne 
er 1. mars.

TEMA: «VINTER OG KARNEVAL» 

MÅL:

• Barna skal oppleve fellesskap og glede.

• Nært og godt foreldresamarbeid. 

• Barna skal få kunnskaper om vinteren, vær og dyreliv.

Vinterferie uke 9

Av erfaring vet vi at 

mange barn tar fri 

denne uka. Det er 

fint om du melder 

i fra til avdelingen 

så snart du vet at 

barnet ditt skal ha fri. 
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MARS 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

9

10

11

12

13

14

1   

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Skolens 
vinterferie

Denne måneden:

• Se etter vårtegn

• Naturopplevelser

• Sosial og språklig 

   kompetanse

TEMA: «VÅREN»

MÅL:

• Barna skal få kunnskaper 
 om de  endringene som 
 skjer i naturen om våren.

• Barna skal få gode  
 opplevelser ute 
 i naturen.



23Tyristrand barnehage - årsplan med kalender 2019-2020

Denne måneden:
Vi vil bruke tiden fremover til påskeaktiviteter 
og uteaktiviteter.

• Våraktiviteter
• Se etter vårtegn
• Maxi overgangssamtaler

En liten kylling i egget lå
den banket og banket og banket på.
”Her er det trangt, jeg vil ut og gå”.
Pep den og ynket seg der den lå.
Hakk-hakke-hakk
egget det sprakk,
og en liten kylling ut av det stakk.

Undrende sto den og gløttet på
alt det den ute i verden så.
Solen den varmet og skinte på
marken og fugler og blomster små.
”Pip-pip” den sa. ”Jeg er så glad!.
Trangt det var i egget men her er det bra!

TEMA: «VÅR OG PÅSKE» 

MÅL: 
• Barna skal få kjennskap til påskens
 budskap og tradisjoner.

• Barna skal få kunnskaper om de endringene 
 som skjer i naturen om våren.

• Barna skal få gode opplevelser ute i naturen.

APRIL 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13

14

15

16

17

18

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

PALME-
SØNDAG

SKJÆR-
TORSDAG

LANGFREDAG PÅSKEAFTEN 1. PÅSKEDAG

2. PÅSKEDAG

Barnehagen har stengt hele påskeuka

Planleggingsdag.

Barnehagen stengt!
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«Barnehagen skal fremme 
demokrati, mangfold og gjensidig 

respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse»

RAMMEPLANEN, KAPITTEL 1



25Tyristrand barnehage - årsplan med kalender 2019-2020

Denne måneden:
• Vi øver til 17. mai.
• Uteaktiviteter og utelek 
 i barnehagen.
• Maxi gruppa besøker 
 NAF og skolen.
• Dugnad i barnehagen.
• Samarbeidsutvalgsmøte.

TEMA: «17. MAI OG 
UTEAKTIVITETER» 

MÅL:

• Barna skal få 
 kjennskap til 
 hvorfor vi feirer 
 17. mai.

HURRA ROP!
Her i barnehagen x2
Her har vi det gøy x2
Mye rart å gjøre x2
og så mye skøy x2
Skvis skvas skaduba x2
skvadulia då x2
Ali, ali, ali x2
Ali, ali, å x2

Å singe, linge, linge, 
linge her kommer vi!
Tyristrand barnehage, 
det er det er vi!

Fram hei, fram hei! 
Fram med en sang!
Kom og bli med 
alle mann!

Tyristrand barnehage,
det er vi.
Vi har det bra
og kan telle til ti.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Vi kan leike og synge vi.
Hei, hei, hei.
Hurra, hurra, hurra!

MAI 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

18

19

20

21

22

23

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

KRISTI HIMMEL-
FARTSDAG

OFFENTLIG 
HØYTIDSDAG

GRUNNLOVS-
DAG

Barnehagen 
stengt

Barnehagen 
stengt

17. mai feiring
i barnehagen

PINSEAFTEN 1. PINSEDAG
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Denne måneden:

I juni vil vi forberede 

overgang til ny avdeling 

og til skolen. 

• Avslutning for Maxi gruppa

• Tilvenning av nye barn

TEMA: «SOMMER 
OG UTELEK»

MÅL:

• Barna skal få 
 kjennskap til 
 forandringer i
 naturen, noen 
 dyr og planter 
 om sommeren.

    

JUNI 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

22

23

24

25

26

27

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

SANKTHANS
AFTEN

Barnehagen stengt

2. PINSEDAG

Planleggingsdag.

Barnehagen stengt!
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Denne måneden:
Barnehagen vil være 
stengt uke 28, 29 og 30.

VI ØNSKER 
DERE EN 
RIKTIG GOD 
SOMMER!

JULI 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

26

27

28

29

30

31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Barnehagen har sommerstengt

Barnehagen har sommerstengt

Barnehagen har sommerstengt
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«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
  omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling».
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