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VELKOMMEN TIL PIKHAUGEN BARNEHAGE 
- HER GÅR KREATIVITET, LEK OG LÆRING HÅND I HÅND 

BARNEHAGEÅRET 2020 – 2021 

 
 

Forord 
 
Nytt barnehageår, nye muligheter! 
Barna som er født i 2015 er plutselig blitt «storungan» i barnehagen. 2016-barna er Løvegruppa, 2017-
barna er Ekorngruppa og barna født 2018 er Musegruppa. Vi hilser velkommen til 12 ettåringer denne 
høsten. Dette er barnehagelivets gang i Pikhaugen. Man rykker alltid et steg fremover, men det aller 
viktigste er å være tilstede med seg selv akkurat her og nå.  
 
-Hvilken dag er det? 

-Det er i dag, sier Nasse Nøff. 

-Min favorittdag, svarer Ole Brumm 

 
(Fritt oversatt fra Alan Alexander Milne) 

 
 
Dagene i barnehagen skal være fylt med lek og sprudlende glede. Vi vet at noen dager vil inneholde 
tristhet og tårer, men det er også en del av det å være menneske. Vi er mennesker fylte med følelser, 
både liten og stor. Det er viktig at vi blir kjent med disse følelsene, og at vi kan få uttrykke dem. Det vil 
gjøre det lettere for oss å takle alle dagene som kommer. Barnehagen skal bidra til at barna trives, er 
livsglade og føler egenverd. Dette bidraget må gjøres i nært samarbeid med foreldrene. 
 
Vi vil fortsette arbeidet med å heve vår kompetanse i relasjonsarbeidet. Vi ønsker å være den gode og 
trygge voksenpersonen for barna vi har i barnehagen.  
 
Vi ønsker alle et godt barnehageår! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

  

   
              Ann Kristin Rosset Kirsti Lillebudal Krokann 

    Enhetsleder  Fagleder 
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Årsplan 
Barnehagene Høgmo og Pikhaugen eies og drives av Oppdal kommune som en 
enhet under felles enhetsleder. Enhetens navn er Høgmo og Pikhaugen barnehager. 
Årsplanen for barnehagene følger barnehageåret, og gjelder fra 1.september til 
31.august.  
 
Årsplanen er todelt. Del II er felles for begge barnehagene, og der finner dere 
praktiske opplysninger. I tillegg til årsplanen utarbeides det nyhetsbrev, 
månedsplaner og foreldrepost til foreldre gjennom mykid.  
 
Årsplanen har flere funksjoner: 

 Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale og dokumenterer 
barnehagens valg og begrunnelser. 

 Utgangspunkt for foreldres mulighet til å kunne forstå og påvirke innholdet i 
barnehagen 

 Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til foreldre, 
tilsynsmyndighet, eier, politikere, barnehagens samarbeidspartnere og andre 
interesserte. 

Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

Barnehagens samfunnsmandat     

 
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.  
 

 (fra Barnehageloven § 1 Formål) 

 

Verdigrunnlag 

Formålsparagrafen i barnehageloven sier at barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Alle barnehager skal 
bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale 
konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs barnekonvensjon – om 
barns rettigheter, og ILO-konvensjonen – om urfolk og stammefolk i selvstendige 
stater.  
Grunnleggende verdier barnehagen skal bygge på: 

 Respekt for menneskeverdet og naturen 

 Åndsfrihet 

 Nestekjærlighet 

 Tilgivelse 

 Likeverd og solidaritet 
 
Dette er verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 
forankret i menneskerettighetene.  
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Det fysiske inne- og utemiljøet 
 

Pikhaugen barnehage ligger i et etablert boligområde i 

Oppdal sentrum. Barnehagen har 3 avdelinger for barn i 

alderen 0-6 år. Vi tilbyr hele og delte plasser. 

Hakkespetten og Kløverenga er aldersblandede 

avdelinger fra 2 – 6 år, og Mauren er småbarnsavdeling 

for 1 og 2 åringer.  

 

Uteområdet i Pikhaugen barnehage er unik! Vi har en hel skog til disposisjon innenfor 

gjerdet. Utelekeplassen inviterer til mye lek og forskjellige aktiviteter. Her er det rom 

for masse fysisk aktivitet som sykling, hinderløyper i skogen, taubane, klatring i trær 

og forsering av store steiner!  Her finnes uendelige mange gjemmesteder, og rom for 

undring over naturens egne forunderligheter.  

 

 

Uteområdet med skogen vår 

gir muligheter for varierte 

opplevelser og utfordringer for 

store og små. Terrenget består 

av forskjellig underlag fra asfalt 

til skogbunn. For småbarna er 

dette en unik mulighet til å 

trene balanse og styrke.  

Når snøen kommer, er 

uteområdet i Pikhaugen 

barnehage et eldorado! 

 

 

I tillegg til å være i eget uteområde, tar vi ofte turen ut i nærmiljøet. Turplasser for oss 

er Kullsjøen, Kåsen, idrettsbanen, uteplassen i Sildrevegen og skogen rundt 

barnehagen. Om vinteren bruker vi skiløypenettet, og vi har tilgang til all-salen i 

kulturhuset for fysisk aktivitet. Bassenget blir brukt gjennom hele året for de to eldste 

aldersgruppene. 
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Året rundt i Pikhaugen barnehage 
 

August 
Oppstart av nytt barnehageår! 

Overganger: 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 
trygg og god start i barnehagen. 
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegrupper. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 

Slik gjør vi det: 
 

 Oppstart for nye barn der foreldre kan være i barnehagen til de og personalet 
mener at det er trygt nok for barnet å være igjen alene. 

 Personalet skal sørge for tett oppfølging slik at barnet kan oppleve tilhørighet 
og trygghet til å leke, utforske og lære.  

 Når barna bytter avdeling er de selv med og flytter tingene sine. Overflytting til 
ny avdeling tas opp med foreldre i god tid før flytting. Barna har i forkant fått tid 
til å bli kjent med avdelingen. 
 

 

                               

Når det er plass på «storsida», kan noen barn flytte over allerede om våren. Det tas 

høytidelig farvel på Mauren, og en ny verden åpner seg et annet sted i barnehagen.  

I august er barnehagen gjort klart for et nytt barnehageår. Det har kommet nye barn 

som skal bli kjent med barnehagen; med voksne, barn og nye rutiner. Personalet skal 

gjøre seg kjent med nye barn og foreldre, og nye gruppesammensettinger. Barn som 

har gått i barnehagen her tidligere, skal også bli kjent med nye barn og noen nye 

voksne. 
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Fra jeg til vi 
Ved oppstart i barnehagen, velger vi å bruke et pedagogisk opplegg som heter «Fra 

jeg til Vi». Dette handler om å bygge en positiv vi-kultur blant barn og personalet. I 

sommerferien har de fleste av oss vært sammen med nærmeste familie, og forholdt 

oss til få mennesker. Når vi kommer til barnehagen, må vi igjen lære oss å bli en del 

av en større gruppe. Vi skal dele tilværelsen med flere, dele leker med flere og vi må 

vente til det blir vår tur. Det kan være tøft for 2- og 3 åringen å innse at andre 

kommer før seg, men det er en utmerket sosial kompetanse å lære, og ha med seg 

senere i livet. Å høre til i et fellesskap gjør hver enkelt sterkere. 

For å trygge oppstarten for hver enkelt, skal alle barna ha fått tildelt sin plass i 

garderoben og ved matbordet. Plassene merkes med navn, bilde og/eller 

«bumerke». Dette gir uttrykk for at barnet tilhører her, og er en del av fellesskapet. Vi 

holder oss i mindre grupper, og har aktiviteter som er samlende. 

Slik gjør vi det: 

 Det skal bygges opp en tillit i 

barnehagen der alle parter skal føle seg 

trygge. Personalet stiller seg positivt 

lyttende og åpen for innspill fra foreldre. 

 Kontinuerlig jobbing med sosiale 

prosesser ved å skape et trygt og 

inkluderende miljø for å motvirke 

krenkelser og mobbing. 

 

 

Tradisjon i august: Felles skogtur i Kåsen i slutten av august. Da ønsker vi også at 

foreldre eller andre foresatte deltar. 

 

 

Evaluering i Nyhetsbrev: Oppstart i barnehagen 

   Fra jeg til vi – trivsel og glede over å være sammen 
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September 
Vi fortsetter å jobbe med positive vi-grupper. 

Barna begynner å finne seg til rette i 

avdelingene, og de fleste har funnet sin 

posisjon i gruppa. For at barna skal fungere 

godt sammen, er det viktig at de gis felles 

inntrykk i form av opplevelser. Turdager er 

en viktig kilde for felles opplevelser. 

Estetiske inntrykk gir også opplevelser. Vi er 

i gang med felles musikkstunder og barna 

gis muligheter til å formidle gjennom 

kunstneriske uttrykk – være seg sang, dans, 

tegning, maling eller dramalek. 

Alle inntrykk barna får hjemme og i barnehagen, kommer gjerne til uttrykk i deres lek. 

Det er derfor viktig å huske på at vi er rollemodeller for barna i alt vi sier og gjør. 

Slik gjør vi det: 

 Det skal gis felles erfaringer gjennom natur- og 

kulturopplevelser, og synliggjøre verdien av fellesskap. 

 Vi leder barn til andre barn, vi jobber alltid pedagogisk med 

minst to barn. 

 Vi vektlegger og sette ord på det vi ønsker, ved å forsterke 

positiv adferd. 

Beste Praksis 
For å kunne være de beste rollemodellene for barna, jobber 

personalet i både Høgmo og Pikhaugen med «Resultatledelse». Vi jobber 

kontinuerlig med kvalitet i barnehagens innhold. Vi setter fokus på områder vi ønsker 

å fordype oss i, og jobber målrettet med å finne den beste praksisen for å komme på 

høyde med en standard vi setter. Resultatledelse handler om: 

 Strategisk tenkning og veivalg 

 Myndiggjøring av medarbeidere 

 Systematisk oppfølging 

 Konstruktive tilbakemeldinger 

Etter hver periode med nytt fokusområde har personale et felles resultatfremlegg der 

det utveksles erfaringer og kloke grep om hva man har gjort og lært. 

Tradisjon i september:  Friluftskafè/ foreldrekaffe 

Evaluering i Nyhetsbrev:  Informasjon rundt Nytt fokusområde 
    Små turer gir store opplevelser 
    Estetiske uttrykk  
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Barns medvirkning 
 

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. 

Barnehageloven § 3 

 
 

Personalets syn på barn er avgjørende ved 
barns medvirkning. Ingen barn er for små til 
å medvirke. Medvirkning handler om en 
overordnet pedagogisk holdning, der barna 
skal være aktive deltagere i 
barnehagehverdagen og ikke bare passive 
mottakere av voksnes ”service”.  Å delta 
aktivt i sitt eget liv er viktig for alle 
mennesker. Barna har behov for rammer og 
regler som de skal forholde seg til. De blir 
trygge av å få vite hvor grensene går. Vi må 
skille mellom barns lyst og barns behov. 
Barn har lyst på godteri og nettbrett, men 
behov for sunn mat, samspill og fysisk 
aktivitet. Da er det foreldre og personalets 
oppgave å ta de riktige valgene. 
 
Det er viktig at personalet undrer seg 
sammen med barna rundt ulike tema, der 
den voksne er åpen og lydhør for barnas 
uttrykksformer. Personalet må legge til rette 
for aktiv deltakelse i prosesser ved 
prosjekter og temaarbeid. 
 
 
 
Slik gjør vi det: 
 

 Personalet har barnesamtaler med de to eldste barnegruppene, hvor de får 
uttrykt sine meninger, og hvordan de har det i barnehagen. 

 Barna tas med i planlegging av aktiviteter som skjer i barnehagen 
 Barna er ordensbarn, og får delta i å forberede måltidet og dekke bord. 
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Oktober 
Denne måneden setter vi spesielt fokus på mangfoldet i barnehagen. Å vise respekt 

for hverandre er en del av dette arbeidet.   

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette 
og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barn skal få oppleve at det finnes 
mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles 
erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 

 

 
Gjensidig respekt utvikles i samspill med andre mennesker. Barnehagen er en viktig 
bidragsyter i å medvirke til at barn føler seg sett og anerkjent for den de er. Hvert 
enkelt barn skal ha sin plass og verdi i fellesskapet, og erfare at man er en del av et 
mangfold.  
Pikhaugen er med i Forut-aksjon. 

Barnehagen har en aksjonsdag i 

slutten av måneden (rundt FN-

dagen) der barna og familiene blir 

invitert til å delta. Barna er aktivt 

med i planleggingen og 

gjennomføringen av dagen. 

Allerede i september får 

barnehagen tilsendt pedagogisk 

materiale for forberedelse til 

aksjonsdag. Vi får tilsendt film og 

cd som omhandler årets aksjon. Vi 

får posters til å henge på veggen, 

og fortellinger som vi kan bruke i 

samlingsstunder i alle avdelingene. Vi setter av tid til samtaler og undring. Vi blir kjent 

med barn som lever forskjellig fra oss selv. Likevel finner vi mange likhetstrekk. Vi ser 

det som en unik måte å bruke dette arbeidet til å vise frem hvordan barn kan ha det i 

andre deler av verden. 

Tradisjon i oktober:  Internasjonal dag – Forutaksjon 

 

 

Evaluering i Nyhetsbrev:  Hvordan jobber vi med barnehagens verdigrunnlag;  

respekt, nestekjærlighet, tilgivelse og likeverd og solidaritet 
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November 
Vi er en flerkulturell barnehage. Gjennom Forut-aksjonen belyser vi at barn kan ha 

det ulikt rundt om i verden. Vi fortsetter ut i november og filosoferer over ulikheter og 

likheter blant oss. 

 
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider 
ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 

 

 

Omsorg, lek, læring og danning 
Gjennom hele høsten jobbes det med at 

barnehagen skal være et trygt sted å 

oppholde seg i for alle. Gode relasjoner må 

oppstå mellom personale og foreldre så vel 

som mellom personale og barna. Kjenner 

foreldrene seg trygge når barna leveres om 

morgenen, er det stor sannsynlighet for at 

barna også føler seg trygge i barnehagen. 

Gjennom god omsorg blir barna trygge. For 

å kaste seg fullt og helt inn i lekens verden 

må man kjenne seg trygg i omgivelsene sine. Når barn utforsker og forsøker å forstå 

seg selv og sin verden, skjer det oftest gjennom lek. Leken er derfor grunnleggende 

viktig for barnas læring og danning. Gjennom god lekekompetanse, får barna 

forutsetninger til å kunne forstå seg selv i omgivelsene rundt seg. Det er sammen 

med andre at man lærer hva som er greit eller ikke greit å gjøre. Man dannes inn i 

samfunnet, og blir «seg selv» i samspill med andre mennesker og omgivelsene. 

Slik gjør vi det: 

 Personalet skal alltid være seg bevisst at vi framstår som rollemodeller for 
barna i alt vi sier og gjør. 

 Vi viser aksept for barnas følelser, sånn er det å være menneske.  
 Vi tillater barn å lytte til og kjenne på egne og andres følelser. Når 

følelsene får et navn blir det ikke så farlig lenger.  
 Vi skal ha fokus i foreldremøter og foreldresamtaler om hvordan vi omtaler 

hverandre. 
 

Evaluering i Nyhetsbrev:  Lek og vennskap i barnehagen 

    Ståsted for barnehagens fokusområde 
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Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. Gjennom  den daglige og nære kontakten med barna er 
barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om 
barnas omsorgs- og livssituasjon. 
 Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 
 Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jfr 
barnehageloven § 22. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 

 
Gode relasjoner mellom voksne og barn er en sentral beskyttelsesfaktor for barns 
psykiske helse. Gjennom idedugnaden i 2017 valgte Oppdal å fokusere på 
voksenrollen; «Høvdingen». Det er en voksenrolle som er trygg, tydelig og 
ivaretakende. Rollen er tydelig på å gi normer og retning, samtidig som den ivaretar 
og beskytter. 
 
I Høgmo og Pikhaugen barnehager styrkes voksenrollen ved bruk av marte meo-
veiledningsmetode.  
 
 

 
 
 
 

Marte meo, som betyr av egen 
kraft, er en veiledningsmetode 
som brukes i flere land. Ulike 
samspillsituasjoner filmes.  
 
I veiledningen blir det fokusert 
på hva som fungerer og hvorfor.  
 
Marte meo er løsningsfokusert 
og ressursorientert veiledning 
basert på detaljert kunnskap om 
hva som virker støttende for 
barns utvikling. Veilederen ser 
etter atmosfære og hva som 
kommuniseres med lyder, blikk 
og kroppsspråk. 
 

Kommunikasjonsprinsippene i marte meo er:  
initiativ, benevning, turtaking, dele glede, positiv bekreftelse og ledelse. 
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Desember 
Desember er en måned da mye skjer i 
barnehagen. Vi har ulike arrangementer 
gjennom hele måneden, aktiviteten er litt hektisk 
og det er mye spenning i sving. Vi kaller 
desember en «annerledesmåned», og det 
gjenspeiles i barnas aktivitetsnivå. Barn vil ha 
faste grenser og forutsigbarhet i tilværelsen. 
Selv om det er mye som foregår denne 
måneden, vil barnehagen tilstrebe seg å holde 
roen og gjøre hverdagen så forutsigbar som 
mulig. Det er viktig at barnehagen og hjemmet 
har en god dialog og utveksler informasjon. Begge parter har vi et ansvar for å 
forberede barna om det som skjer i barnehagen. 
I desember vil vi i barnehagen formidle det kristne juleevangeliet. Vi vil også formidle 
at ikke alle feirer jul slik som vi  med norske tradisjoner gjør. Det skal fokuseres på 
gode samtaler, lesing og undring rundt det som formidles. 
 
Slik gjør vi det: 

 Barnehagen har juleverksted, der barna får innblikk i den norske 

juletradisjonen og forberedelsene før jul. Barna får delta i julebakst, lage 

julepynt, lage julegaver og pynte barnehagen til høytiden som nærmer seg. 

 

 Barna får en opplevelse av juleevangeliet, ved å uttrykke det gjennom 

dramatisering og skuespill 

 

Tradisjoner i desember: 

 Avdelingsvise julefrokoster der 

foreldre blir invitert 

 Luciadag 

 Barnehagegudstjeneste  

 Nissefest 

 Juletrefesten holdes enten i 

desember eller først i januar. Den 

arrangeres av foreldrene til de eldste 

barna i barnehagen. 

 

Evaluering i Nyhetsbrev:  

Praksisfortellinger fra adventstiden 
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Januar  
Leken er den viktigste aktiviteten i barnas 

liv både hjemme og i barnehagen. Etter 

en juleferie må vi i barnehagen jobbe oss 

inn i vi-gruppen igjen. Vi fokuserer på lek 

og vennskap, og gir rom for felles 

opplevelser. Vi setter også fokus på et 

språkstimulerende miljø i barnehagen. 

Barna skal ha mulighet til å uttrykke seg 

gjennom sine mange språk; verbalt, 

kroppslig og sanselig. Dette er tiden hvor 

vi fremhever det estetiske rundt oss. Vi 

eksperimenterer med vann, is og snø. Vi 

dramatiserer og legger til rette for forskjellige lekemuligheter både inne og ute. 

Barnehagen skal gi rom for barnas individuelle uttrykk gjennom felles inntrykk. 

Slik gjør vi det: 

 Personalet skal være bevisst på å legge til rette for lek gjennom hele dagen. 

Det skal være synlig for barna hva slags aktivitet som kan gjøres hvor. 

 Personalet bruker samtaler og høytlesing av eventyr som utgangspunkt for 

dramalek. 

 Har vi snø så settes ake- og skileken i fokus. 

 

 
Evaluering i Nyhetsbrev:  
Hvilke felles inntrykk har barnehagen gitt barna, og hvilke uttrykksformer er det jobbet med? 
 
Informasjon om nytt fokusområde 
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Februar 
  

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlaget for tilhørighet, 
deltakelse og eget skapende arbeid. (…) Barnehagen skal legge til rette for 
samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 
Kreativitet, lek og læring går hånd i 
hånd. Vi setter fortsatt fokus på eventyr 
og dramatisering. Det er karnevalstid, 
og i den forbindelse har vi egen 
karnevalsuke. Gjennom hele måneden 
står dramatisering, musikk, tegning og 
maling, dans og bevegelse i fokus. Vi 
fordyper oss i estetikken og sansenes 
verden. Sansene settes i sving på 
mange ulike måter. Mange ting kan ta 
og føles på, og hvis man har bind for 
øynene kan opplevelsen bli en 
skrekkblandet fryd. 
 
Å få uttrykt seg gjennom estetiske virkemidler er som regel en glede for både barn og 
voksne. Gjennom musikken finner barn sin rytme, hele kroppen kommer i bevegelse 
når en trommerytme går. Denne rytmen er iboende i oss som barn, men kan bli godt 
gjemt når vi vokser til og skal innrette oss i vårt travle velferdssamfunn. Som voksen 
er det sunt å kunne finne tilbake til en «grunntone» noen ganger. 
En sang er ikke «bare» en sang for barna. En sang gir muligheter til å leke med ord 
og lage nye tekster. Det er typisk i barnekulturen, og en fin måte å utvide språket sitt 
på (f.eks. «Napoleon med sin hær over kjøkkenbenken dro, den ene datt i vasken den 

andre datt i do…», eller «Rocken roll, Fiskeboll, Kjøttkaker og Fårikål…»). 
 
Noen har kanskje opplevd at tiden bare forsvant da man satt og tegnet eller mala. 
Dette skjer hos barn også, og man havner i en «flow»-tilstand eller i flytsone. Dette 
skjer når barna gjør noe de synes er gøy og opplever som meningsfullt. Barn 
kommer ofte i en helt egen flytsone når de er i god lek. Dette er lekens egenverdi. 
Derfor er det viktig å gi barna mange forskjellige erfaringer og opplevelser i form av 
blant annet estetiske inntrykk. 
 

Slik gjør vi det: 

 Vi har en sansedag. Her blir barna eksponert for 

ulike lyder, smaker, synsinntrykk og varmt og 

kaldt.  

 Felles sang- og musikkopplevelser  

 Personalet bidrar med dramatisering for barna 

Tradisjoner i februar:  Karneval 
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Mars 
 

«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 
bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi 
barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner» 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 
Det er gjerne full vinter enda i mars, og vi benytter sjansen til å være ute i snøen. 

Aking og skigåing er aktiviteter vi holder på med både i barnehagens uteområdet og 

utenfor. Vi får lov til å bruke et jorde ved barnehagen. Vi spør eieren om lov, og vi får 

komme hver vinter. Det kan også hende vi leier en maksitaxi og tar turen til skiløypa 

ved Stølen eller i Kåsen. 

I Pikhaugen legger vi vekt på at barnehagedagen skal være helsevennlige for barn 

og personale. Gode vaner etableres tidlig i barneårene. Barnehagen skal ha en 

helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

   
«Eg kan – eg klarar» Maten skal smake godt, 

lukte godt og det skal se flott 
ut slik at sansene får 
«næring» så vel som 
kroppen.  

Estetisk aktivitet styrker kreativiteten 
og selvfølelsen. Man er aldri for liten 
til å uttrykke kunst, og det kan skje i 
samspill med en voksen. 
 
 

 

Etterjulsvinteren er en tid i barnehagen der de kommende skolestarterne har mye å 

gjøre. De møter skolestartere fra andre barnehager på ulike arenaer som 

hundekjøring og korøvelser. Førskolekoret i Oppdal er blitt et begrep, og det øves for 

opptredener både til Barnas kulturfestival i april, og til Barnas Verdensdager. 

Tradisjoner i mars: Skidag på Grøtsetra og Påskelunch i forkant av påsken 

 

Evaluering i Nyhetsbrev: Formidle fra fokusområde 

barnehagens helsevennlige aktiviteter, hva har vi gjort i  

perioden. 
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April  
 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider 
i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har en egenverdi. 
Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og 
tradisjoner i den kristen kulturarven og andre religioner og livssyn som er 
representert i barnehagen. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 

I bl.a. den kristne kulturen er påsken en viktig høytid, og barnehagen 
har de siste årene brukt dramatisering av påskebudskapet som et 
virkemiddel for formidlingen. Det lånes bøker fra biblioteket som forteller 
om påskebudskapet, og personalet prøver å formidle budskapet 
gjennom teater. På denne måten gis det kunnskap om historien, og 
barna lærer å forstå den gjennom sin egen lek. 
 
Barnehagen har i forkant av påsken påskeverksted, der det lages 
påskepynt ut fra den norske tradisjonen. 
 
 

Barnas kulturfestival 
I april går alle barnehagene sammen om å arrangere barnas kulturfestival (BKF). 

Dette har vært en tradisjon gjennom mange år. 

Formålet med BKF er å gi barnehagene i bygda en 

unik mulighet til å vise hverandre og resten av 

bygda hva de kan, og å gi barna en mulighet til å bli 

bedre kjent med hjemplassen sin og stolt av bygda 

si. Festivalen pågår en uke med festivaltog og 

underholdning i kulturhuset. Det er tradisjon at 

barnehagene har utstilling i galleriet i kulturhuset. 

Utstillingen står ei uke, og er også en del av 

arrangementet «Barnas Verdensdager» 

 
 
 

Tradisjoner i april:  Barnas kulturfestival 
     
    Førskolekoret opptrer ved Barnas Verdensdager 
 
 
  
Evaluering i nyhetsbrev: Barns tekstskaping i forbindelse med BKF 
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En bærekraftig utvikling 

Kommunestyret i Oppdal har 

vedtatt at Oppdal kommune skal 

sertifiseres til å bli en 

miljøfyrtårnkommune. Enhet 

Høgmo og Pikhaugen barnehager 

skal sammen med 

administrasjonen i kommunen 

være først ute til å sertifisere seg. 

Miljøfyrtårn er et konkret 

virkemiddel for å nå 

klimautfordringer lokalt. Det er et 

verktøy for miljøledelse innenfor 

områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. (…) Barnehagen har en 
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig 
samfunn.  

Rammeplan for barnehager 2017. 

 
Konkret for barnehagene betyr dette at vi må oppfylle kriterier på de ulike områdene. 
Hele personalgruppen blir involvert sammen med barna i barnehagen, gjennom å 
jobbe frem et felles miljøpedagogisk prosjekt. Foreldrene blir en viktig 
samarbeidspartner. 
 

Barnehagen skal bidra til at barna får en forståelse for at våre handlinger i dag har en 
konsekvens for fremtiden. Rammeplanen sier at barnehagen skal legge et grunnlag 
for at barna evner å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 
 
Slik gjør vi det: 
 

 Barnehagen har et samarbeid med 
Lions der vi har en avtale om å 
plukke søppel i sentrumsløypa 
minst 6 ganger pr. år.  

 Barna skal ha kjennskap til at 
barnehagen kildesorterer avfall. 

 Personalet skal bevisstgjøre barna 
hvordan deres adferd kan påvirke 
andre. 

 Hvordan få mat av et lite frø… 
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Mai 
Snøen forsvinner, og nytt liv er i emning. Det skal rakes, kostes og feies for å gjøre 

uteområdet klart til å ta imot en ny sommer. 6-åringene har oppdrag gjennom Lions-

klubben å plukke søppel i sentrumsløypa. Foreldrene blir invitert til dugnadsarbeid, 

og det er en arena for å være sosiale sammen – familiene i mellom. 

I Pikhaugen er vi så heldige at flere i personalet driver gårdsbruk. I løpet av mai får 

barna oppleve besøk til en gård for å se på de små lamma som er kommet. 

 

 

 

 

Tradisjoner i mai:  Dugnad 

 

Evaluering i nyhetsbrev: Lurt, lært og gjort i forbindelse med siste fokusområde 

Hvordan har barnehagen lyktes med «fra jeg til vi»? Har vi fått 

samstemte barnegrupper der vennskap er oppstått? 
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Juni  

 
Overgang fra barnehage til skole: 
 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få 
en trygg og god overgang fra barnehage til skole. 

Rammeplan for barnehagen 2017 

 

Slik gjør vi det: 
 

 Barnehagene i Oppdal har en egen 
plan som følges ved overgang til 
skolen (se praktiske opplysninger, 
Årsplan del II). 

 Turene for de eldste barna blir lagt til 
Aune, slik at de blir kjent med hvor de 
skal starte på skolen.  
 

 
Juni er måneden vi tar farvel med de eldste i 
barnehagen. De eldste drar til Grøtsetra på 
overnattingstur, og de er delaktig i å skrive 
handleliste for måltidene på turen. De er også 
bidragsytere for listen som sier hva de skal ha 
med seg. 
 
Selve avskjeden med 6-åringene skjer under sommerfesten.  
 
 

Tradisjoner i juni:  Sommerfest/ avslutning for 6-åringene 
    Overnattingstur for 6-åringene 
 
  
 
  

 

Juli  
Juli er feriemåneden, og Høgmo og Pikhaugen slår seg sammen. Annen hvert år 

holdes det felles åpent i tre uker, enten i Høgmo eller i Pikhaugen. Dette gjøres fordi 

det alltid er få barn som er i barnehagen i dette tidsrommet. En felles åpen 

barnehage gjør det mer spennende for barna som kan møtes på tvers, og vi ser ofte 

at nye vennskap oppstår i denne perioden.  

Tradisjoner i juli:  Vi har barnehageåpent i 3 uker sammen med Høgmo. 
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Observasjoner 
Oppmerksom iakttakelse og systematisk observasjon sammen med felles refleksjon 

over observasjon, er både et grunnlag og en forutsetning for virksomheten. Å 

observere barn innebærer også at vi observerer oss selv. Vi er alltid en del av 

helheten. En viktig målsetting med observasjon er å sikre at alle blir sett og at vi 

voksne får hjelp til å se oss selv i samspillet med barna. Vi ønsker utvikling både for 

barn og voksne. 

Dokumentasjon 
Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som åpner for en reflekterende 

praksis. En av våre viktige oppgaver i barnehagen er å ivareta og utvikle barns 

selvtillit og selvbilde. Barn skal få bekreftelse på sin kompetanse og bli sett for den de 

er. Vi dokumenterer vår pedagogiske praksis gjennom bilder, tekst, og barnas 

tegninger. Vi synes også det er viktig at barnehagens mangfoldige hverdag er synlig 

for både barn, foreldre, personale, eiere og samfunnet for øvrig. Barnehagen er et 

samfunnsgode som skal ha høy kvalitet. Innsyn og tilbakemeldinger bidrar til å 

opprettholde denne kvaliteten.  

Vurdering 
I en lærende organisasjon må det pedagogiske arbeidet vurderes kontinuerlig. 

Vurderingsarbeidet i barnehagen skal sikre at alle barn får et tilbud i tråd med lovverk 

og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal inngå som et redskap og en arbeidsmåte 

for å skape den gode barnehagen. Målet for vurdering er læring og utvikling - 

refleksjon over barnehagen sine arbeidsmåter og hvilken virkning disse har, først og 

fremst med tanke på barnas trivsel og utvikling. For å sikre at barnets stemme blir 

hørt, gjennomfører vi to planlagte samtaler i året med 4- og 5 åringene. 

Rammeplanens 7 fagområder 

Rammeplanens sju fagområder skal være en gjennomgående del av barnehagens 
innhold. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder. De 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. 

Rammeplan for barnehagen 2017 
 

Dette er rammeplanens fagområder: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknologi 

 Antall, rom og form 
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 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 
 
I vårt daglige arbeid vil flere fagområder inngå i et tema eller i barnehagens 
hverdagsaktiviteter. Arbeidet skal preges av barnas rett til medvirkning. Vi vet at barn 
lærer gjennom å leke. Gjennom å observere barnas lek og aktiviteter, vil man etter 
hvert kunne dokumentere barnehagens bevissthet rundt fagområdene. 
 

 

Progresjon 
Vi velger å se progresjon i barnehagen i lys av Rammeplanens sju fagområder. 
Rammeplanen gir målsettinger for de ulike fagområdene, og barnehagen har 
utarbeidet en egen progresjonsplan som setter mål for ulike alderstrinn. Det er viktig 
å merke seg at disse målene ikke skal være prestasjonsmål for barna. Det er heller 
en standard som personalet skal måle seg etter.  
 
 

PROGRESJON I BARNEHAGEN innebærer at alle barna skal lære, utvikle seg og 
ha fremgang. Personale skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna 
varierte erfaringer og opplevelser. Personale skal legge til rette for fordypning, 
gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter. 

Rammeplan for barnehagen 2017  

 
  

 

 

Progresjonsplan for fagområdene i barnehagene 
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Mål: Barn skal utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. 

1-2 år: 

Bilder som viser konkreter fra 

hverdagsaktiviteter henger på 

veggene. Plakater med sanger, rim 

og regler henger i barnehøyde. 

Hus med bilder av barnas familie 

henger på veggen. 

Bøker er lett tilgjengelig i 

bokkassa. 

Personalet formidler med 

konkreter og benevning av 

handlinger. 

3-4 år: 

Gjentakelse av eventyr, sanger, 

rim og regler over tid i små 

lesegrupper. Bruk av konkreter for 

å forsterke forståelsen i historiene. 

Gi alle barna mulighet til å 

uttrykke seg.  

Personalet skal vise interesse for 

det barna sier, gjennom bl.a. å 

bekrefte barnas uttrykk og 

innhold. 

Personalet gjentar barna i det de 

sier for å utvide språket 

Barna gis felles opplevelser slik at 

de har noe å snakke sammen om.  

5-6 år: 

Lesegruppe med tema rundt 

følelser 

Dokumenteres og henges på 

veggen slik at barna har tilgang 

Barnehagen innredes i lekemiljø 

med ulikt tema (sykehuslek, 

butikk, kafé, brannstasjon…) 

Drive tekstskaping 

Leke med ord, lage tulleord,  

bruke rim og regler 

fortelle historier for barna, og la 

barna fortelle historier tilbake 

Bruk google som oppslagsverk 

sammen med barna. 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
Mål: Barn skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur. Barn skal oppleve motivasjon og 
mestring i ulike aktiviteter med lek og sosiale samhandlinger. 

1-2 år: 

Ta små turer både innenfor og 

utenfor gjerde. Gjør uteområdet 

trygt for de yngste, ved at 

personalet legger til rette og alltid 

er til stede. 

Legge til rette for bevegelseslek 

innendørs med hinderløype, løpe i 

gangen og enkle 

bevegelsessanger. 

Spise selv, og gi muligheter for 

forskjellige smaksopplevelser. 

Sanseopplevelsen er en del av 

matgleden. 

Benevne kroppsdeler og 

kroppslige bevegelser (hoppe, gå, 

rulle, vinke, klappe..) 

Anerkjenne ulike følelsesuttrykk. 

 

3-4 år: 

Egen turdag. Går turer i 

nærområdet. Legge til rette for 

hinderløype og annen 

bevegelseslek ute og inne. 

Gis mulighet til ulike 

smaksopplevelser, er med å 

tilberede mat og dekke bord. La 

måltidet være en sosial arena med 

gode samtaler. 

Utvide følelsesspråket gjennom 

bøker, bilder og musikk. Tema om 

kropp og personlige grenser 

formidles i naturlige situasjoner. 

5-6 år: 

Egen turdag. Tar både korte og 

lengre turer. Går i bassenget og i 

allsalen. Er på «hjemme hos-» 

turer. 

Smører egen matpakke til turen.  

Deltar i matlaging og borddekking. 

Gis mulighet til ulike 

smaksopplevelser. 

Kropp og personlige grenser er 

aktuelle tema i samling. 

Reflekterer rundt hvordan vi har 

det, hva vi ønsker og hva vi kan 

gjøre noe med. 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Mål: Barn skal få felles inntrykk i møte med kunst, musikk, bilder og forskjellige kulturer. Barn skal 
få rom til egne individuelle estetiske uttrykk. 

1-2 år: 

Barna blir gitt ulike sanseinntrykk. 

De sanser gjennom syn, hørsel, 

lukt, bevegelse og det taktile; 

 Musikk, dans og 

bevegelse 

 Vannlek 

 Fingermaling 

 Bilder og farger 

 Blir dramatisert for 

Bilder og musikk fra Forut- 

barneaksjonen. 

3-4 år: 

Musikkgruppe med Zieduna 

Kjennskap til forskjellige 

instrumenter 

Kjennskap til forskjellige 

materialer som perler, leire, tegne- 

og skrivesaker, pensel og saks. 

La skogen og uterommet gi 

inspirasjon for lek og kunstneriske 

uttrykk. 

Blir dramatisert for, og får prøve 

ut dramalek 

Vise film og lære sanger fra 

Forut-barneaksjonen. 

5-6 år: 

Musikkgruppe med Zieduna 

Kjennskap til forskjellige 

instrumenter, komponerer egne 

musikkuttrykk. 

Dramatiserer eventyr 

Utvidet dramalek 

Gis kjennskap til forskjellige 

teknikker innen formingsaktivitet 

Maler ulike dyr  

Barnas kulturfestival: 

 6-årskor 

 Kino 

 Kunstutstilling i 

kulturhuset 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
Mål: Barn skal bli glad i naturen og få forståelse for naturens egenart. Barn skal bidra til bærekraftig 
utvikling. Barn skal gis mange ulike naturopplevelser, og gjøres nysgjerrige på naturvitenskapelige 
fenomener. 

1-2 år: 

Sanse og undre 

Utforsker uteområde i 

barnehagen. Personalet undrer seg 

sammen med barna over naturens 

egenart. 

Benevner konkreter i naturen 

Opplevelse av de ulike årstidene 

med ulikt vær. 

Gis en bevissthet rundt 

søppelhåndtering. 

3-4 år: 

Undre og eksperimentere 

Ta turer i nærområdet. 

Oppleve og undre seg over de 

ulike årstidene 

Undring rundt dyrelivet og bli 

presentert for ulike dyrearter. 

Eksperimentere med vann/ is, om 

ting flyter eller synker 

Er med og sorterer søppel i 

barnehagen 

5-6 år: 

Eksperimentere, forske, handle 

Gode felles naturopplevelser med 

lengre turer. 

Overnattingstur på våren 

Presenteres for forskjellige dyre- 

og plantearter. 

Eksperimentere med fysikk 

Plukker søppel i sentrumsløypa 

Er med og panter flasker og bokser 

som vi finner 
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ANTALL, ROM OG FORM 
Mål: Barn skal få forståelse for sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barn skal undre 
seg, være nysgjerrige og motiverte på problemløsninger. Barn skal få en forståelse for ulike 
matematiske begreper. 

1-2 år: 

Gis mulighet til å orientere seg, og 

bli kjent i rommet både inne og 

ute. 

Personalet legger til rette for 

sortering av leker 

Blir presentert for begreper 

gjennom eventyr og regler 

Bruker konkreter som viser stor 

og liten 

Benevning av farger og former. 

 

3-4 år: 

Undre seg over begrepene mye og 

lite (mengde) 

Være med å måle opp og veie 

under baking og matlaging 

Delta som ordensbarn; dekker 

bord til et gitt antall barn 

Bruke sanger, vers, regler, 

eventyr, bøker med ulike 

matematiske begreper 

Bruk av enkle spill, puslespill 

Leker gjemsel og orienterer seg i 

rom. 

Bygg- og konstruksjonslek 

5-6 år: 

Presenteres for måling og veiing 

gjennom deltakelse på baking og 

matlaging. Bruke benevning ved 

dagligdagse situasjoner. 

Bli kjent med nærområde, og få en 

opplevelse av avstander (noen bor 

nære barnehagen, andre bor et 

stykke unna). 

Orientere seg i uteområder 

Tegner skattekart 

Personalet snakker om tid og 

tidsbegreper. 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
Mål: Barn skal få kjennskap til at vi er et samfunn med ulike kulturer. Barn skal ha anledning til å 
undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Barn skal vite at samfunnet styres av 
verdier, normer og regler. 

1-2 år: 

Gis en trygg oppstart i 

barnehagen. 

Støttende kommunikasjon. 

Tett samarbeid mellom foreldrene 

og personalet om barnas behov. 

Tilrettelegge for kontakt og 

relasjonsbygging. 

 

Delta og markere ulike tradisjoner 

og merkedager i barnehagen. 

3-4 år: 

Undring rundt likheter og 

ulikheter blant mennesker 

gjennom bilder og film fra forut. 

Tydelig på grensesetting – for seg 

selv og hva som er greit å gjøre 

overfor andre 

«den gyldne regel» 

Bøker om vennskap, sanger og 

samtaler 

Kirkebesøk 

5-6 år: 

Samtaler og undring rundt kulturer 

vi har i barnehagen 

Samtaler og undring rundt høytider 

Samtaler og undring rundt etiske 

spørsmål 

Samtaler og undring rundt selve 

livet (fødsel, død m.m) 

Bruk av ulik litteratur, 

dramatisering og digitale verktøy.  

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Mål: Barn skal ha medvirkning i barnehagens hverdagsliv. Barn skal få kjennskap til lokale 
tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker. De skal få innblikk i kulturelt mangfold, ulike levevis og 
familieformer. 

1-2 år: 

Lager hus til hvert barn med bilde 

av egen familie «familien min». 

Deltar i barnehagens egne 

tradisjoner og merkedager. 

 Forut 

 Barnas kulturfestival 

(opptoget) 

Besøker steder i nærområdet som 

Stava og ser på sauene, Kullsjøen 

og ser på endene, naturen innenfor 

og utenfor gjerde i barnehagen. 

3-4 år: 

Vi jobber ut ifra filmer og bøker 

rundt temaet familien 

Vi går turer i nærmiljøet  

 Tema trafikksikkerhet når vi er på 

tur 

Deltar i barnehagens egne 

tradisjoner og merkedager: 

 Forut 

 Barnas kulturfestival – er 

på besøk i en annen 

barnehage på utedag. 

 

 

5-6 år: 

Går turer hjem til husene til 

hverandre  

Går turer til skoleområdet 

Vi har avtale med Lions-klubben 

om å plukke søppel i 

sentrumsløypa seks ganger pr. år. 

Deltar i barnehagens egne 

tradisjoner og merkedager: 

 Forut- er med og selger 

lodd, står i kafe- og 

butikksalg. Lager premier 

som loddes ut. 

 Barnas kulturfestival- 

deltar i 6-årskoret. Lager 

kunst til utstillinga. Er 

med på kinobesøk. 

 Får synge med 6-årskoret 

på barnas verdensdager. 

Lokalhistorie og tradisjoner 

Samiske tradisjoner og historie 
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Personalet i barnehagen 
Personalet jobber på hver sine avdelinger, men alle har et felles ansvar for barnas 
beste.  

Hakkespetten: 

 

      
Anita  

Skinderhaug 
Haugen 

Arve Storli 
Husby 

Kirsti Lillebudal 
Krokann 

Åslaug Opøien Monika 
Andersen 

Chonchaia 
Saensila  
Lærling 

 

Kløverenga: 

 

 
      

Tove Thun 
Almlid 

Margrete 
Mæhle 

Magni 
Forbregd 
Falksete 

Eli Johanne 
Jære 

Wenche 
Stensheim 

Zieduna 
Frengstad 

Øyvind 
Rosshaug 

 

 

 

Mauren: 

 

    
Anne Holmvik Maj-Britt Furnes Kristin 

Johansen 
Senait 

Mekonen          

 
 

Denne Årsplanen ble godkjent ved møte i samarbeidsutvalget den 27. august 2020. 


