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

BARNEHAGEÅRET 2021 – 2022 

 
 

 
Forord 
 
Nytt barnehageår, nye muligheter! 
 
Det syder av liv på alle avdelinger, av nye ettåringer, og to-, tre-, fire- og femåringer! Lyden 
av latter, gråt, diskusjoner og gode samtaler siver inn på kontoret – vi er i gang med et nytt 
barnehageår! 
 
Vi har vært igjennom et krevende barnehageår der koronaen har tatt fokuset vårt, og vi har 
måtte jobbe veldig adskilt på avdelingene. Da vi startet opp igjen i august, kunne vi heldigvis 
starte på grønt nivå – det vil si at Hakkespetten, Kløverenga og Mauren igjen kunne 
samarbeide på tvers.  
 
Vi i barnehagen har tenkt at august kan være en måned der vi er mer adskilt, for å trygge 
barna i oppstarten. Det gikk kanskje èn uke…? Barna er utforskere, de er sosiale og de 
elsker å kunne treffe hverandre igjen på tvers av barnehagen. Ettåringene kommer 
stabbende inn på kjøkkenet, de er oppdagelsesreisende i barnehagen med en trygg voksen i 
umiddelbar nærhet. 
 
I år håper vi å få et barnehageår hvor vi alle kan være sammen, uansett hvilken avdeling du 
hører til. Vi håper også å få møte barn fra andre barnehager igjen – ja vi håper rett og slett 
på å få tilbake et normalt barnehageliv. 
 
Vi ønsker alle et godt barnehageår! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

  

   
              Ann Kristin Rosset Kirsti Lillebudal Krokann 

    Enhetsleder  Fagleder 
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Årsplan 
Høgmo og Pikhaugen barnehager eies og drives av Oppdal kommune som en enhet under 
felles enhetsleder. Årsplanen for barnehagene følger barnehageåret, og gjelder fra 
1.september til 31.august.  
 
Årsplanen vår er todelt. 
Del I danner grunnlaget for det pedagogiske arbeidet. 
Del II inneholder praktiske opplysninger, og er et felles dokument for begge barnehagene.  
 
I tillegg til årsplanen utarbeides det nyhetsbrev, månedsplaner og foreldrepost til foreldre 
som utgis 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. Alle handlinger og avgjørelser som berører barn, skal ha barnets 
beste som grunnleggende hensyn. 
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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 unikt! 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, skigåing og aking, 

klatring i trær og forsering av store steiner!  Her finnes uendelige mange gjemmesteder, og 

rom for undring over naturens egen forunderlighet.  

 

Uteområdet med skogen 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.  

Andre steder i nærmiljøet som vi benytter oss av, er Kullsjøen, 

Kåsen, idrettsbanen, uteplassen i Sildrevegen og skogen rundt 

barnehagen.  

Bassenget blir brukt gjennom hele året for de to eldste 

aldersgruppene.  

 

Beste Praksis 
For å kunne være de beste rollemodellene for barna, jobber personalet i både Høgmo og 

Pikhaugen med en arbeidsmåte som kalles 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 

Ved hver oppstart i barnehagen jobber vi med fokus på «fra jeg til vi». Høstens fokusområde 

er «voksenrollen i uteleken». 
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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: 
 

 Barnehagen er gjort klart for et nytt barnehageår. 
 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 man bytter avdeling i barnehagen, er barnet 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. 

 

Fra jeg til vi 
Hvert år ved oppstart i barnehagen, setter vi fokus på å bygge en positiv «vi-kultur» blant 
barn og personalet. I sommerferien har mange av oss 
vært sammen med nærmeste familie, og forholdt oss til 
færre 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. Dette er sosial kompetanse som 
læres gjennom erfaringer. Det er en god bagasje å ha 
med seg videre i livet. Å lære seg å høre til i et fellesskap 
gjør hver enkelt sterkere. Kontinuerlig jobbing med 
sosiale prosesser bidrar til å skape et trygt og 
inkluderende miljø for blant annet å motvirke krenkelser 
og mobbing. For å trygge oppstarten i barnehagen må det 
bygges opp en tillit der alle parter skal føle seg sett. Barna skal få en opplevelse av å høre til 
her. Vi holder oss i mindre grupper, og har aktiviteter som er samlende.  

Slik gjør vi det: 

 Alle barna får tildelt sin plass i garderoben og ved matbordet.  
 Plassene til hvert barn merkes med navn, bilde og «bumerke». 
 Personalet stiller seg positivt lyttende og åpen for innspill fra foreldre. 
 Vi leder barn til andre barn, vi jobber alltid pedagogisk med minst to barn. 

Aktiviteter i august:  

 Tilvenning for nye barn gjennom hele måneden 
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September 

Bærekraftig utvikling 
 

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 

 

 
 
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. Barna begynner å finne seg til 
rette i avdelingene, og de er i ferd med å se sin posisjon i gruppa sammen med de andre. 
Det er viktig at barna gis felles inntrykk i form av opplevelser. Dette er med på å bidra til et 
godt og trygt fellesskap. Temaarbeid og turer er viktige kilder for felles opplevelser.  

Slik gjør vi det: 

 Vi fortsetter å jobbe med positive vi-grupper. 
 Vi gir felles erfaringer gjennom naturopplevelser. Vi synliggjør verdien av fellesskap, 

og vi fremmer naturglede hos barna. 
 Vi bruker turene våre til å lære om naturen og hvordan vi skal ta vare på den. 
 Vi lager et helhetlig miljøpedagogisk opplegg med barna (Miljøfyrtårn). 
 Vi er gode rollemodeller, og ungene tar etter våre holdninger og praksis. 
 Vi lager passe porsjoner med mat slik at  vi reduserer matavfall. 
 Vi spiser frukt og grønt, og vet hvor maten kommer fra.  
 Vi serverer frukt og grønt ved bursdagsfeiringer. 
 Vi kildesorterer avfall og barna lærer hvorfor dette er viktig. 

Aktiviteter i september:   

 Friluftsuke med friluftskaffe for foreldre/foresatte 

 Foreldremøter 

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene:   
 Refleksjon rundt å «tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet» 
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Oktober 

Mangfold og gjensidig respekt 
 

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 

 

 

 
Denne måneden setter vi spesielt fokus på mangfoldet i barnehagen. Å vise respekt for 
hverandre er en del av dette arbeidet.  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.  
 

I barnehagen er hvert enkelt barn en viktig del av ei gruppe. 

Pikhaugen er en flerkulturell barnehage. Gjennom deltakelse i Forut-aksjonen belyser vi 
hvordan barn kan ha det rundt om i verden. Barnehagen har en aksjonsdag i slutten av 
måneden (rundt FN-dagen) der barna og familiene blir inviterte til å delta. I år handler 
barneaksjonen om «Historien om Indrani». 

Slik gjør vi det: 

 Vi fortsetter å jobbe med positive vi-grupper. 
 Vi synliggjør verdien av fellesskap ved at barna bidrar aktivt i forberedelsene av forut-

aksjonen (lager plakater, baker, pynter…). 
 Vi bruker materiale fra Forut i samlingsstunder, der vi undrer oss over og lærer om 

hvordan barn rundt om i verden har det. 
 Vi fokuserer på likheter og ulikheter mellom barn, uansett hvor i verden man kommer 

fra.  

 Vi skal ha fokus i foreldresamtaler om hvordan vi omtaler hverandre. 
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Aktiviteter i oktober: 
 Internasjonal dag – Forutaksjonen 

 
Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

 Hvordan jobber vi med barnehagens verdigrunnlag; respekt, nestekjærlighet, 
tilgivelse og likeverd og solidaritet 

   

November 

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 
 

 
Den voksnes 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 å kunne skille mellom barns medbestemmelse, og barns medvirkning. 
 
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. 

 Barn og voksne undrer seg sammen. I en konflikt mellom barn kan vi voksne undre 
oss over hvordan barna skal bli venner igjen. 

 Barna tas med i planlegging av aktiviteter som skjer i barnehagen 
 Barna er ordensbarn, og får delta i å forberede måltidet og dekke bord. 

 
 

Evaluering i månedsbrev fra 

avdelingene: 

 En praksisfortelling fra høsten der 

barna har hatt en reell 

medvirkning i sin hverdag. 
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Desember 

Livsmestring og helse 
 

 
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 

 

 
Desember er en måned da mye skjer i barnehagen. Vi har ulike arrangement og aktiviteter 
gjennom hele måneden, og det er mye spenning rundt advent og jul. Vi kaller desember en 
«annerledesmåned», og det gjenspeiles i barnas aktivitets- og spenningsnivå.  
 
Alle barn er forskjellige. Alle har ulike opplevelser, erfaringer, sorger og gleder de bærer med 
seg. Hver enkelt har behov for å bli sett, og i barnehagen har vi en plikt til å observere og ta 
innover oss hvordan enkeltbarnet har det. Dette kan være lett å overse når aktiviteten i 
hverdagen blir høy. 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 rundt det som skal skje i barnehagen. 
 
Gode relasjoner mellom voksne og barn er en 
sentral beskyttelsesfaktor for barns psykiske helse. 
Voksenrollen i barnehagen er viktig å ta innover seg, 
med tanke på hvordan enkeltbarnet føler seg 
ivaretatt. I Pikhaugen skal vi ha autoritative voksne; 
en voksenrolle som er trygg, tydelig og ivaretakende. 
Rollen er tydelig på å gi normer og retning, samtidig 
som den ivaretar, er varm og beskytter. 
 
Slik gjør vi det: 

 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.  

 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 

 
Aktiviteter i desember: 

 Avdelingsvise julefrokoster der foreldre blir invitert 
 Luciadag 
 Barnehagegudstjeneste  
 Nissefest 
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Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

 Hvordan har vi jobbet helsefremmende i desember med tanke på at vi har bidratt til å 

utjevne sosiale forskjeller 
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Januar  

Omsorg, lek, læring og danning 
 

 
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 

 

 

Leken er den viktigste aktiviteten i barnas liv både hjemme og i barnehagen. 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 være seg bevisst å framstå som gode rollemodeller for barna i alt 
vi sier og gjør. 

 Vi legger til rette for lek gjennom hele dagen. Det skal være synlig for barna hva 
slags aktivitet som gjøres hvor. 

 Vi deler i små grupper hvor det blir lettere å samtale og leke sammen. 

 

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

 Hvordan jobber vi med lek, læring og danning i barnehagen 
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Februar 

Barnehagens 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 

 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 og dokumentere barnas lek og aktiviteter, kan man 
også dokumentere barnehagens bevissthet rundt fagområdene. 
 
Februar er en måned hvor vi legger stor vekt på kreativitet og 
estetisk utfoldelse. Kreativitet, lek og læring går hånd i hånd. 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. 
Barnehagen skal gi rom for barnas individuelle uttrykk gjennom 
felles inntrykk. Estetiske inntrykk gir også opplevelser. Gjennom 
felles musikkstunder gis barna muligheter til å uttrykke seg 
gjennom sang, dans og dramatisering. 
 

Slik gjør vi det: 

 Vi lar barna løse felles oppgaver eller fordype seg i et tema. 
 Vi lar barn med sammenfallende interesser leke sammen 
 Felles sang- og musikkopplevelser  
 Vi har sansedag hvor barna blir eksponert for ulike lyder, smaker, synsinntrykk og 

taktile inntrykk.  
 Personalet bidrar med dramatisering for barna 
 Vi legger til rette for at barna kan få uttrykke seg estetisk.  

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

 Hvordan har vi jobbet med barnas inntrykks- og uttrykkssider 

Aktiviteter i februar: 

 Karneval 
 Fastelavn 
 Sansedag 

 Markering av samefolkets dag 
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Mars 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
 

«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 

 
I mars har vi normalt full vinter, 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. 

 

   

Aktiviteter i mars: 

Skidag på Grøtsetra 

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

Hva har vi gjort for at barnehagen framstår som en arena for å fremme barnas 

bevegelsesglede og matglede 
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April  

Barnas kulturfestival 
 

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 

 

I april går alle barnehagene i Oppdal 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, aktivitetsdag, kunstutstilling i kulturhuset, 

sansedag og kino. Festivalen har et eget styre med 

representanter fra barnehagene, som er ansvarlig for opplegget. 

 

 
 
Slik gjør vi det: 

 Vi starter forberedelsene i god tid før festivaluka 
 Tema for festivaluka skal gå som en rød tråd fra det som jobbes med ellers i 

barnehageåret 
 Førskolekoret har øvinger med de eldste fra alle barnehagene 

Aktiviteter i april: 

 Ei hel uke med aktiviteter for og av barn 

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

 Få tak i barnas egne opplevelser av festivaluka 
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Mai 

Miljøpedagogiske opplegg 
 

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 
grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 
(…) Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftige samfunn. 

Rammeplan for barnehager 2017. 

 

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. 

Pikhaugen barnehage jobber med et tema vi kaller fra «jord til mat». Målsettingen her er at 

barna får følge en spire fram til å kunne høstes og smakes på.  

 Barna skal få lære om kretsløpet fra jord til mat til jord igjen. 

 Barna skal få lære noe om hva vi kan dyrke, hvor maten kommer fra. 

Vi ønsker å kunne dyrke økologisk både tomat, agurk, paprika ,sukkererter, salat, urter, 

gulrøtter og poteter. Vi har anskaffet drivhus, og vi vil forsøke kompostering (Bokashi 

kjøkkenkompost) på vår, sommer og høst.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slik gjør vi det: 
 

 De eldste barna i barnehagen bruker turdager til å plukke søppel i sentrumsløypa 
 Barna bidrar aktivt i barnehagens kildesortering av avfall. 
 Barnegruppene får aktivt delta i såing på våren 

 

Aktiviteter i mai: 

 dugnad 

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 

 Hvordan barnehagen bevisstgjør barna på at deres adferd kan påvirke andre. 
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Juni  

Skolestarterne 

 
 
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er 
sammenheng mellom barnehagen og skolen. 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. 

 
Rammeplan for barnehagen 2017 

 
Slik gjør vi det: 
 

 Vi arbeider med ulike tema og 
prosjekter gjennom hele barnehageåret 
der alle fagområdene er med. 

 Turene for de eldste barna blir lagt til 
Aune barneskole (og/eller til andre 
skoler i bygda om noen skal begynne 
der), slik at de blir kjent med hvor de 
skal starte på skolen.  

 Vi jobber med førskoleopplegg ved bruk 
av aktivitetshefte «Trampoline». 

 Vi har overnattingstur for de eldste for å 
styrke samhørigheten  

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

 

Aktiviteter i juni: 

 Sommerfest/ avslutning for skolestarterne 

 Overnattingstur for skolestarterne 

Evaluering i månedsbrev fra avdelingene: 
  

 Hvordan kan vi si at vi har lykkes med «fra 
jeg til vi» 

  

 
 

 

Juli  
Høgmo og Pikhaugen slår seg sammen i tre uker, der vi annet hvert år holder åpent enten i 
Høgmo eller Pikhaugen. Juli er feriemåned med færre barn, og fellesbarnehage gjør det mer 
spennende for de barna som er der. Nye vennskap kan oppstå.  
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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. 

Progresjon 
 

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  

 
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.  
 
Barnehagens progresjonsplan finner dere på forsiden av MyKid. 
 
 
 
 
Denne Årsplanen ble godkjent av samarbeidsutvalget den: 24/9-2021 

 

 
 


