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Velkommen til Høgmo barnehage 
                                     - et sted for glede, samspill, lek og læring 

 

Vi i Høgmo arbeider hver dag for at barna skal få positive opplevelser og kjenne glede. Positive 
følelser over tid bidrar til å bygge ressurser som både barn og voksne behøver for å oppleve 
mening i hverdagen, mestre sine liv og ha det godt.  

 

I Høgmo barnehage vektlegger vi mening, mestring og mangfold.  

 

Med mening mener vi at vi har en intensjonen med det vi gjør i barnehagen. Målene våre er 
langsiktige. Vi ønsker blant annet at barna skal lære seg kunsten å omgås andre. Det å være 
sammen med andre barn er noe helt annet enn å være sammen med voksne som er 
oppmerksomme og legger saker og ting til rette. Det er mer krevende å leke med andre barn. I 
leken øver barna opp evnen til å ta hensyn til andres vilje og oppfatning. De må bli enige om både 
hva de skal leke og hvordan. De må vite når ting er på liksom og når det er på ordentlig. De må 
dele ting mellom seg. Det dreier seg om å tåle motgang. I samspill med andre får man det ikke 
alltid som man vil. Barna må lære å løse konflikter slik at leken ikke avsluttes. I lek lærer barn det 
som holder både samliv, arbeidsliv og samfunn i gang; enighet, gjensidighet og turtaking. 

 

Vi har bruk for mestring i en rekke situasjoner. Mestring er det vi kan stille opp med når vi møter 
motgang. Vi lærer barna hva som er lurt å gjøre i bestemte situasjoner. Å be om hjelp, bearbeide 
følelser, sette ord på det som er vanskelig, utvide handlingsmulighetene, lære noe nytt eller gjøre 
andre prioriteringer er gode mestringsstrategier. Mestring handler om å ta ansvar, våge, prøve og 
feile, stole på seg selv og å se muligheter.  

 

Ulikheter mellom mennesker er kilden til mangfold (kjønn, kulturell og geografisk bakgrunn, 
utdanning, verdier, alder, holdninger etc.) Mangfold er en ressurs. Det fører til større fleksibilitet, 
styrker kulturelle verdier, fremmer demokrati og toleranse. Det er i det direkte møte med andre 
mennesker som er forskjellig fra oss selv vi lærer toleranse og respekt. Vi kan ikke lese oss til 
raushet, fleksibilitet, åpenhet og toleranse. Det er noe vi må gjøre. I Høgmo barnehage har vi en 
fantastisk mulighet til å oppleve og sette pris på forskjellighet. Hver dag får vi muligheten til å 
utvikle oss og vokse som mennesker. Sammen med dere foreldre gir vi barna de beste 
forutsetningene for framtiden. Det gjør oss stolt. Vi ønsker dere alle velkommen til et nytt 
barnehageår! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

 
 
Tove Børseth 
Styrer  
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Årsplan 
Pikhaugen og Høgmo barnehage 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 er todelt. Del II er felles for begge barnehagene og i del II finner dere praktiske opplysninger. I 
tillegg til årsplanen utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom gjennom MyKid.  
 
All planlegging baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt og i gruppe. Den 
baseres også på observasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.  
 
Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Årsplanen har flere funksjoner: 

 arbeidsredskap for barnehagens personale og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser 

 utgangspunkt for foreldres mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

 grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 

 informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens 
samarbeidspartner og andre interesserte. 
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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.  

Barnehageloven § 1 Formål 

 

Verdigrunnlaget 

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: 
 som respekt for menneskeverdet og naturen 
 åndsfrihet 
 nestekjærlighet 
 tilgivelse 
 likeverd og solidaritet 

 

Dette er verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  

 

Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes stort sett i alle religioner og 
livssyn, også i de store verdenssivilisasjonene før vår tidsregning. 

 

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere også gjøre mot dem.» 
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Det fysiske miljøet 
 

Høgmo barnehage ligger i et etablert boligområde i Oppdal sentrum. Vi har en flott naturlekeplass innenfor 
gjerdet og ubegrenset med muligheter utenfor. Med gangavstand til Oppdal sykehjem, Oppdal 
bygdemuseum, Hovden og naturlekeplassen ved Aune barneskole bruker vi disse områdene aktivt.  
 
Vårt unike bevegelsesmiljø både inne og ute gir barna mange flotte opplevelser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 46 plasser for barn i alderen 0-6 år.  

 
Avdeling Vetlhonnet: Barn født i 2016 og 2017  
Avdeling Storhonnet:  Søskengruppe med barn født i 2013, 2014, 2015 og 2016 
Avdeling Trollheimen:  Søskengruppe med barn født i 2013, 2014, 2015 og 2016 
 
Barnegrupper eller avdelinger som er organisert med barn i ulik alder kalles gjerne søskengrupper. 
Bakgrunnen for aldersblandede grupper er at barna uavhengig av alder, alltid vil ha barn rundt seg som vil 
være på tilsvarende utviklingsnivå som barnet selv. Det vil være barn i gruppen som det enkelte barn kan 
benytte som rollemodell. Samtidig kan de eldste barna få mange muligheter til å vise omsorg for de yngste 
barna.  
 
Høgmo er organisert i baser slik at avdeling eller garderobeplass ikke begrenser hvem barna kan leke med. 
Barna kan leke sammen på tvers av avdelinger.  
 

 
 
Når barna blir delt i grupper er hensikten med gruppene 
flere: 

 Skape mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i 
forhold til lek og aktiviteter 

 Fremme kontakt og stimulere til lek. 
 La barn med sammenfallende interesser få leke/aktivisere 

seg sammen. 
 Løse en felles oppgave eller fordype seg i et tema barna 

er opptatt av. 
 Når en gruppe er ute, får de andre god plass inne og kan 

ta i bruk hele huset. 
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Arbeidsmåter 

Resultatledelse 
De kommunale barnehagene er opptatt av barnehagens innhold. Sammen med Pikhaugen barnehage har 
vi i flere år satt fokus på områder vi ønsker å fordype oss i. Vi setter mål, standard og sier noe om hvilken 
praksis vi skal utøve for å nå målet. Gjennom denne arbeidsmåten retter vi oppmerksomheten mot 
praksisfeltet. Vi ser på hva vi gjør og hvordan. Denne måten å arbeide på kalles resultatledelse. Etter hver 
periode med fokusområde har vi felles resultatfremlegg der læring, erfaringer og kloke grep deles. 
 
Resultatledelse handler om:  

 Strategisk tenkning og veivalg 
 Myndiggjøring av medarbeidere 
 Systematisk oppfølging 
 Konstruktive tilbakemeldinger 

 
Hvert år ved oppstart av nytt barnehageår er fokusområdet «Bygge positiv vi-kultur i barnegruppa». Når 
barn og voksne starter opp etter ferien, må vi innrette oss i nye konstellasjoner – vi må finne plassen vår i 
gruppa og bli en del av fellesskapet. Det handler både om å skape trygghet for hvert enkelt barn og skape 
en god kultur i barnegruppene.  

 

 

 

Marte-meo kollegaveiledning 
Marte-meo er en metode som er utviklet for å sette fokus på samspill mellom mennesker. I veiledning etter 
denne metoden bruker vi videofilm som arbeidsredskap. Vi filmer og ser etter samspill der den voksne 
kommuniserer hensiktsmessig og støttende med barnet. Marte meo har et ressursorientert utviklingssyn og 
vi fokuserer på hva som fungerer og hvorfor. Elementene i marte-meo lar seg kjenne igjen i enhver 
gjensidig dialog mellom barn-voksen, voksen-voksen og barn-barn.  

 
 
Målsettingen med veiledningen:  

 Sette fokus på barnehagen som viktig sosialiseringsarena for små barn. Sikre kvaliteten i 
barnehagen i forhold til små barns samspillsbehov. 

 Sette fokus på personalet som betydningsfulle voksne og modeller for barns utvikling. Heve 
personalets bevissthet omkring kvaliteten av samspillet og relasjonen mellom personalet og barn. 

 Dyktiggjøre de voksne i barnehagen som ledere for samspill voksne-barn, barn-barn, ved hjelp av 
veiledning. 
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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 barnehager 2017 

 

 
Gode rollemodeller er verd sin vekt i gull. Mangfold, språk og vennskap utvikles i samspill med andre 
mennesker. Barn må oppleve toleranse og raushet for å kunne gi dette videre. Bevissthet rundt 
arbeidsmiljø i barnehagen eller klima i familien er derfor også viktig.  

 
 

Mennesker som deler en felles retning har en følelse av fellesskap.  

De kommer raskere og lettere dit de ønsker, fordi de har hverandres tillit. 

Vi må sørge for at våre tilrop fra sidelinjen er oppmuntrende og ikke noe annet.  

Det lønner seg å ta hver sin omgang i det harde arbeidet,  

for vi er gjensidig avhengig av hverandre. 

 
  
 

 
 
 
 

  

Livsmestring og helse 
 

 
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 barnehager 2017 
 

 
Gode relasjoner mellom voksne og barn er en sentral faktor for å skape gode læringsmiljø som kan 
fremme barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Et godt miljø kjennetegnes ved at barna opplever 
trygghet, anerkjennelse og tillit.  

 
 

Slik gjør vi det….. 
 Å møte motgang er en del av livet, både i og utenfor barnehagen. Vi setter ord på følelser og snakker 

om hvordan vi har det.  
 Vi gir støtte til barns egne refleksjoner og tanker som fremmer empati. 
 Vi fremmer barns perspektivtaking, evnen til å se ting fra andres synsvinkel. 
 Vi har god kunnskap om lekens betydning og gir barna god tid til å leke. 
 Vi gir barn felles opplevelser og forsterker positiv atferd. 
 Vi støtter og skjermer god lek. 
 Vi er ukentlig på tur. Det gjør godt for kropp og sinn å leke ute i naturen.  
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Danning gjennom omsorg, leik og læring 

Barn skal trives og ha det trygt og godt i barnehagen. For å oppleve dette skal de føle seg inkludert og 
være en del av fellesskapet. I Høgmo barnehage har vi stor fokus på kulturen i barnegruppene. Hver høst 
er målet å få barnegruppene til å endre seg fra å være opptatt av «meg og mitt» til «vi og vårt». Ved 
måloppnåelse er barna inkluderende og forholder seg empatisk til andre.  

 
Slik gjør vi det………… 
 Vi arbeider etter mål, det er helt klart hva vi skal oppnå.  
 Vi betrakter alle grupper som ny om høsten og når det starter et nytt barn.  
 Vi løfter fram positive innspill slik at det blir tydelig hva vi setter pris på.  
 Barn vil alltid være sammen om noe, valg av aktiviteter er derfor viktig.  
 Vi forteller barna hvilke samlende regler som gjelder: 

 
 

Vi skal komme til barnehagen for å lære og ha det gøy sammen.  
Men for at vi skal klare det, er det viktig at vi hjelper hverandre og at alle er med.  

Man skal ikke ødelegge noe med vilje!  
Man skal ikke ødelegge for seg selv eller andre.  
Og det skal voksne sørge for at barna ikke gjør. 

 
 
 Vi «skjermer» god og utviklende lek. 
 Vi oppsøker de samme lekeområdene flere ganger slik at barna finner ro.  
 Voksne deler av sin kunnskap, men lar barna får utforske mye på egenhånd. 
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Barns medvirkning 
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN´s barnekonvensjon og i lov om barnehager. Barnekonvensjonen 
slår fast at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører det, og barnets 
synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  
 
Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Å delta aktivt i sitt eget liv er viktig for alle 
mennesker. Som voksne må vi både se barn som aktive, uttrykksfulle deltagere og samtidig beskytte dem 
og ta ansvar for helheten. Dette gjør medvirkning til et spennende og viktig felt i praksis. 

  

Slik gjør vi det…  

 Hver dag i oppstarten av et barnehageår sier vi voksne det samme; «Sånn er det, jeg bestemmer!» Vi 
ser at det enkelte barn og barnegruppa blir roligere av det. Små barn blir ofte frustrerte av mange valg, 
når vi bestemmer blir det enklere. Når barna aksepterer at voksne bestemmer er det enkelt å være 
lydhøre for deres innspill og uttrykksmåter fordi det er gjensidig tillit. 

 Barns lyst og barns behov er ikke det samme, vi responderer derfor ulikt på det. Barn har ikke alltid lyst 
til å gå i barnehagen, dra på tur eller sitte rolig ved bordet for å spise. Men når de likevel gjør det, 
opplever de at det er morsomt å leke, bruke kroppen sin og spise mat i godt lag med andre. 

 Vår organisering og planlegging gir rom for barns tanker og innspill. Å tenke tanker sammen er lurt. Er 
det et problem, kan vi finne en løsning sammen. Skal vi ha fest i barnehagen, deltar barna i planlegging 
og gjennomføring. 

 Barn og voksne undrer seg sammen. I en konflikt mellom barn kan vi voksne undre oss over hvordan 
barna skal bli venner igjen. «Det er da lett», kan vi få til svar «vi går og leker oss igjen» 

 Voksne deltar sammen med barna gjennom dagens mange gjøremål. Vi lager mat, ordner til samlinger 
og gruppeaktiviteter. Et barn kan telle hvor mange som skal sitte ved bordet, mens et annet barn kan 
dekke på. 

 Dagsrytmen vår gir barn ro og mulighet for gjenkjennelse. De vet hva som forventes og det sikrer både 
progresjon og barns medvirkning. Når barna for eksempel kjenner en fortelling godt, kan de selv delta 
og formidle den til andre.  

 Vi har et positivt fokus på barns kompetanse. Barn har meninger om hva som er akseptabelt å si eller å 
gjøre. De kan stå opp for hverandre og er opptatt av at alle skal ha det bra.  
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Observasjon i barnehagen 
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.  
Det er viktig at barnehagens mangfoldige hverdag er synlig for både barn, foreldre, personale, 
eiere og samfunnet for øvrig. I det fysiske miljøet har vi blant annet regler, sanger, eventyr og 
«språktre». Vi skriver tekst til tegninger og vi kan skrive ned det barna sier i en samling. Tekst og 
bilder støtter barn i å gjenkalle erfaringer og episoder. Slik episodisk hukommelse trener barnas 
evne til både planlegging og utførelse og spiller en vesentlig rolle for nye situasjoner som krever 
problemløsning. Dokumentasjoner og konkreter hjelper barn å formidle hva de ønsker lenge før de 
kan formidle det med ord. Felles aktiviteter som dokumenteres styrker barnas læring.  
 

 
 
 

Vurdering 
Vurderingsarbeid i barnehagen inngår som et arbeidsredskap for å skape en god barnehage. Det 
overordna målet er refleksjon, læring og utvikling. Vi har jevnlige møter der vi beskriver praksis, 
reflekterer sammen, lærer av hverandre og justerer praksis. Gjennom ulike former for vurdering får 
vi oversikt over hvordan det enkelte barn, foreldre og de ansatte opplever barnehagen. Er det 
sammenheng mellom mål, innsats og resultater? Som et ledd i en kontinuerlig kvalitetsutvikling 
må vi evne å se barnehagen fra et annet perspektiv enn vårt eget. For å sikre at barnas stemmer 
blir hørt gjennomfører vi 2 planlagte samtaler/barneintervju i året med 4- og 5-åringene. 
 
 

Slik gjør vi det…  
 Brukerundersøkelser for foreldre  
 Medarbeiderundersøkelse  
 Samtaler/intervju med barn 
 Praksisfortellinger og 

fotodokumentasjon 
 Utviklingsmøter og avdelingsmøter 
 Marte meo veiledning 
 Kartleggingsmateriell 
 Tilbakemeldinger fra foreldres, 

samarbeidsutvalget og andre 
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Barnehagens fagområder 
 
Rammeplanen viser til i alt 7 fagområder. Fagområdene sier noe om mål og innhold for de områder som 
barna skal få opplevelser og kunnskap rundt. I vårt daglige arbeid vil flere fagområder inngå i et tema eller i 
barnehagens hverdagsaktiviteter.  

 
 
  De 7 fagområdene er: 
 
  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 

 
 

 
 

 

 
Å lage omfattende planer på forhånd fungerer ikke når vi arbeider med små mennesker. Vi må ofte ta tak i 
det vi møter her-og-nå. Å være sammen med små barn på en meningsfull måte innebærer å gripe 
øyeblikket. Dette kan ikke verdsettes høyt nok. Barn forsker, stiller spørsmål og deler tanker. «Hvorfor er 
det sånn? Se her da!» Nysgjerrigheten er på topp. Tiden eksisterer ikke, vi bare er her-og-nå. 
 
Å gi seg hen til leken, å komme i det vi kaller flytsonen, gir en opplevelse av lykke eller dyp mening. Vi vil 
alltid søke tilbake til den følelsen. Voksne kan få den på forskjellig vis, gjennom jakt og fiske, sport eller 
kanskje gjennom kunstneriske uttrykk. Barn finner den i leken. 
 
Vi ønsker både nysgjerrige barn og nysgjerrige voksne i barnehagen. Barn og voksne skal kunne undre 
seg sammen. Å jobbe i barnehage betyr helhetlig tenking og gode prosesser. All aktivitet må ses i 
sammenheng.  
 
Barns alder er en viktig rammefaktor som vi skal ta i betraktning i forhold til planlegging og gjennomføring 
av aktiviteter. Barn skal møte utfordringer etter hvert som de blir eldre. Samtidig skal vi se og ta 
utgangspunkt i enkeltbarnets kompetanse. I vårt daglige arbeid inngår flere fagområder i et tema eller i 
barnehagens hverdagsaktiviteter. Barnehagens hverdag skal preges av barnas rett til medvirkning. Vår 
progresjonsplan er derfor ikke prestasjonsmål for barna eller en standard som personalet skal måles etter. 
Gjennom våre planer ønsker vi å synliggjøre at barnehagelivet ikke er helt det samme for en 1-åring som 
for en 5-åring. 

 



Årsplan for Høgmo barnehage 2018 - 2019 
 

Progresjon  
 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære 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 barnehager 2017 
 

 
Slik gjør vi det……. 
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
1-2 år: 
Sanger, rim og regler henger på 
veggen slik at barna kan peke på 
det de ønsker formidlet. 
 
Bøker er lett tilgjengelige. Barna 
kan alltid hente en bok som de kan 
lese sammen med andre. 
 
Personalet formidler sanger, 
eventyr, og regler med 
håndbevegelser eller konkreter. 
Barna kan dermed se og høre 
språket samtidig. 
 
Det er et rikt fysisk miljø både i tak, 
på vegger og gulv. Personalet 
benevner det barna er opptatt av. 
 

3-4 år  

 

 
Gjentakelsen av enklere eventyr, 
regler og sanger gir et fellesskap i 
gruppa og noe å samtale rundt. 
 
Personalet har esker med konkreter 
som gruppen skal jobbe med. 
 
Gjentagelsen skaper forventninger 
om det som skal skje og barna blir 
aktive språklig. 
 
Alle får si noe i samling, personalet 
passer på at alle får tur.  
 
 

5-6 år 

 
Barna arbeider med ulike tema over 
tid. Barna blir da godt kjent med 
tema og kommer med egne innspill. 
 
Barna deltar i planlegging av 
aktiviteter. Det de sier 
dokumenteres. 
 
Dokumentasjoner i miljøet gir barna 
mulighet til å spørre, undersøke, gå 
tilbake og memorere, gjenfortelle og 
lære av hverandre. 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
1-2 år 
Spise selv. Smake, se lukte føle. 
Hele sanseapparatet er aktivt. Målet 
er et godt forhold til mat, vi venter 
derfor med å tørke av hender og 
ansikt.  Sanseopplevelsen er en del 
av matgleden. 
 
Barna har muligheten for å bevege 
seg fysisk store deler av dagen. 
 
Dagsrytmen er ut fra det enkelte 
barns behov. 
 
 
 
 

3-4 år 
Gode samtaler rundt måltidet. 
Barna venter på venner ved bordet 
og får da ro til å spise litt mer. 
Måltidet en sosial arena og en viktig 
aktivitet. 
 
Tema om kropp og personlige 
grenser formidles i naturlige 
situasjoner. 
 
Vi anerkjenner og setter ord på 
følelser. Etter hvert som barnet blir 
større må det utvikle sin evne til 
perspektivtaking, lære samarbeid- 
og forhandlingsferdigheter, 
sinnekontroll og 
kommunikasjonsferdigheter. 

5-6 år 

 
Vi tar med mat på tur, pakker sekk, 
smører mat ute.  
Barna lager mat. 
Barna utfordrer seg selv fysisk i 
naturen. 
 
Kropp og personlige grenser er 
aktuelle tema i samling. 
Vi reflekterer rundt hvordan vi har 
det, hva vi ønsker og hva vi kan 
gjøre noe med. 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
1-2 år 
Barnet får sanse med ulike 
materialer. Prosessen er i fokus. 
 
Rytme, dans og musikk som gir 
bevegelsesglede og mulighet for å 
uttrykke følelser. 
 
Det fysiske miljøet gir inspirasjon til 
uttrykk. 
 

3-4 år 

Barna leker og dramatiserer 
eventyrene som formidles. 
Barnas kulturfestival.  
Jevnlig besøk på museet.  

 Barna får muligheten 

til å uttrykke følelser gjennom 
estetiske aktiviteter. 

5-6 år 

Barnas kulturfestival.  
6-årskoret. Kino. 
 
Utprøving av ulike teknikker innen 
forming. 
 
Vi støtter barnas ideer til å gjøre 
endringer og finne løsninger. 
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Natur, miljø og teknologi 
1-2 år 
Barna slår av og på lyset og 
personalet undrer seg sammen med 
dem. 
 
Bruker fjernkontrollen og kjører 
heisen selv når de skal skifte bleie. 
 
Blir kjent med ulike elementer i 
naturen gjennom sansene. 
 

3-4 år 

 
Gode turopplevelser. Kjennskap til 
ulike årstider. Dyr i norsk natur (og 
en liten dinosaurus) 
 
 

5-6 år 

 
Utfordrende turopplevelser. 
Overnatting. 
 
Barna kan kopiere og hjelper 
hverandre med teknikken. 

Antall, rom og form 
1-2 år 
Vi har veggleker der barna kan 
utforske ulike former.  
 
Vi gir barna mange sanseerfaringer 
og de kan oppleve ulike begrep. 
Tung og lett, lite og mye…. 
 
Barna har leker som de kan sortere 
og kategorisere. 
 
Gjøre det – tenke det…. 

3-4 år 

Vi tar med barna når vi lager mat. 
De får erfaring med ulike mål, kutte 
og dele. 
 
Bli kjent med ulike matematiske 
begrep gjennom eventyr, måltid og 
andre hverdagsaktiviteter. Sortere 
og kategorisere. Helt likt, noe likt 
eller forskjellig. 
 
Gjøre det - tenke det – si det -  

5-6-år 

 
Delta i å dekke bord. 
 
Mattekassa. Pluss, pluss og lego. 
Lage egne mønster 
 
Lytte til andre, kommunisere og 
stille spørsmål. Ressonere, 
argumentere og forklare. 
 
Gjøre det - tenke det – si det – 
tegne det – skrive det. 
 

Etikk, religion og filosofi 
1-2 år 
Støttende kommunikasjon. 
Tilrettelegge for kontakt og 
relasjonsbygging. 
 
Delta og markere ulike høytider. 

3-4 år 

Undre seg. Tanker om ulikheter, 
verdier og livet. 
 
Kirkebesøk. 
 

5-6 år 

Samtaler og refleksjon rundt tema. 
 
Livssyklusen 
Årstider 
 

Nærmiljø og samfunn 
1-2 år 
Gårdsbesøk 
Besøk på sykehjemmet. 
 
 

3-4 år 

 
Besøk på sykehjemmet 
Tur på Svarthaugen 
 

5-6 år 

Lokalhistorie 
Bibliotek 
Barnekonvensjonen 
Oppleve samisk tradisjon 
 

 
 

Slik gjør vi det……. 
 Vi arbeid med ulike tema og prosjekt, der alle fagområdene er integrert. 
 De største er oftere ute på tur og har lengre turer 
 Vi avslutter barnehageårene med en overnatting.  
 De deltar jevnlig i gruppe sammen med barn fra Pikhaugen barnehage. 
 I Høgmo bruker vi Trampoline, aktivitetshefte for barnehagen. Se mer: www.trampoline.no  

 

 

 

http://www.trampoline.no/
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Aktivitetshjulet  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Januar

Nytt tema for 
barnegruppene

Planleggingsdag 31/1

Februar

Solfest og  

karnevall  

Uke 8: Vinterferie

Mars

Foreldremøte 

Foreldresamtaler

Påske.

April

Skidag 

Planleggingsdag 3/4 

Foreldresamtaler 

Mai

Dugnad  

Barnas kulturfestival

Barnas Verdensdager 

Planleggingsdag 24/5

Juni

Overnattingstur

Besøksdag for nye barn

Sommerfest og avslutning 
for 6-åringene 

Juli

Felles sommeråpen 
barnehage i 3 uker for 

Pikhaugen og Høgmo

August

Oppstart nytt barnehageår

Tilvenning

September

Foreldremøte 18.september

Planleggingsdag 10/9-2018

Oktober

Uke 40:  Høstuke

Uke 41: Høstferie i skolen 
Foreldresamtaler.

November

Planleggingsdag 30/11

Desember

Duggurd12/12

Lucia 13/12

Nissefest 20/12

Nytt barnehageår. Tilvenning.  
Arbeid med gruppens dynamikk: 
Fra «meg og mitt» til «vi og vårt» 
 
 
 
 

Sammendrag.  Refleksjon 

rundt det barna har arbeidet 

med i løpet av høsten. 

Vi arbeider for at barna 

skal bli en positiv 

gruppe.  Vi gir oppgaver 

og aktiviteter barna kan 

samles rundt. 

Barna er i vekst 

og utvikling. 

Endringer I 

gruppa oppstår. 

Arbeid med 

gruppenes 

dynamikk.  


