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Innledning
Velkommen til vår barnehage
Velkommen til oss her i Imekollen barnehage. Vi gleder oss til å bli kjent med barnet ditt og familien
deres. Hver dag ser vi frem til å treffe hver og en for å leke og ha det fint sammen. Vi ønsker at tiden
her hos oss skal bære preg av trygghet, trivsel og glede i møte med oss.

Lover og rammer
Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige
barnehager. Det er ulike forskrifter til barnehageloven, en av disse er: Rammeplan for barnehager.
Denne kan dere finne på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Presentasjon av barnehagen
NLM-barnehagene AS driver 35 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband rundt om i
Norge. I tillegg driver NLM åtte barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. NLMbarnehagene er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og
styrke medlemsbarnehagene.

Verdigrunnlag
NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

Barnehagens organisering
Imekollen barnehage er plassert sentralt på Ime i Mandal, Lindesnes kommune. Barnehagen er delt
inn i tre avdelinger Hestehoven, Blåveisen og Hvitveisen.
Hestehoven er vår småbarnsavdeling som beregnet for barn 0 til 2,5/3 år. I første etasje har
Hestehoven egen grov- og fingarderobe, samt en flott avdeling med eget kjøkken. Blåveisen og
Hvitveisen befinner seg i andre etasje av bygget og har barn fra 2,5 år til 6 år. Hver avdeling har store
lyse lokaler, og avdelingene oppe deler ett stort felleskjøkken.
I første etasje er det også et stort aktivitetsrom hvor vi har gymaktiviteter og fellessamlinger.
Imekollen barnehage har store flotte uteområder med variert terreng og muligheter for mye spennende
lek. Vi har også en stor lekeplass på den andre siden av gangveien for barnehagen. Her har vi blant
annet grillhytte som benyttes av alle avdelingene.
Imekollen barnehage benytter den digitale formidlingsplattformen «PBL Kidplan» Denne finnes som
en app som kan lastes ned til telefonen.

Åpningstid og arbeidstid
Våre åpningstider er fra kl. 06:45-17:00. Vi ber dere vennligst gi beskjed på forhånd om dere har
behov for å ha barnet i barnehagen før kl. 7:30 eller etter kl. 16:30. Vi setter inn personalet i forhold til
antall barn.
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Organisering og dagsplan
Dagsrytmen i barnehagen:
Kl.:

Hestehoven

Kl.

Hvitveisen og
Blåveisen

06:45-9:30

Ankomst

06:45-9:30

Ankomst

06:45-8:15

Frokost

06:45-8:30

Frokost

10:30-11:30

Samlingsstund/måltid

11:00-11:30

Samlingsstund

11:30-12:00

Måltid

12:00

Utelek

Utelek/aktivitetsrommet

14:00-14:30

Måltid/frukt

Lek/avskjed

14:30-16:30

Lek/avskjed

Stell/soving
Innelek/måltid/frukt

14:30-16:30

Parkering
•
•
•
•
•

Imekollen har egen parkeringsplass ved den store lekeplassen. Foran gjerdet og foran
boden ved den store lekeplassen
Ved levering/henting er det en plass ved enden av garasjene nedenfor treningssenteret.
NB: Ikke steng for biler som skal inn og ut av garasjene.
Ved levering/henting er det lov å stå langs muren i Lindeveien.
Langs muren opp til barnehagen.
Vivendelstien er gang og sykkelsti.

Forsikring
Alle barna er ulykkesforsikret 24 timer i døgnet så lenge de har plass i Imekollen barnehage.
Det vil si at barna er forsikret også utenom barnehagetiden.
Se skriv lagt på KidPlan.

Hygiene, klær, skift og bleier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Når barna kommer i barnehagen om morgenen skal de vaske hendene før de går inn
på avdelingen. Dette for å redusere overføring av smitte.
Vi går ut i allslags vær. Ull innerst er best. Som tommelfingerregel eller når en er i tvil
kan en gjerne kle i tre lag, gjerne med ull innerst og vindtett ytterst.
Sjekk at dress og regntøy er passe stort og helt. Strikk under skoen er viktig.
Vask dress og regntøy med jevne mellomrom for barnas komfort.
For hygienens skyld må vi rydde og vaske garderobene hver helg. Derfor skal plassen
være tømt for dresser, regntøy ol. før helgen (sjekk om noe trenger vask).
Gjenglemt tøy som ikke blir hentet blir gitt til et godt formål to ganger pr. år.
Ekstra skift i hyllen både sommer og vinter, viktig at du sjekker og oppdaterer.
Bleier tas med hjemmefra. Dere får lapp i hyllen når det er tomt.
Unngå tau, snorer og skjerf som barn kan henge seg fast i under lek og på tur.
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Levering/Henting
•
•
•
•
•
•
•

Lever barnet innen klokken 9:30.
Gi beskjed dersom barnet blir hjemme.
Medbrakt frokost kan spises: Hestehoven frem til kl. 8:15, resten til kl. 8:30.
Vi ber om respekt for vår stengetid. Gebyr på kr 200,- ved henting etter kl. 17:00.
Gi beskjed dersom andre enn de som står på listen henter barnet.
Gi beskjed til en voksen på avdelingen når du henter slik at vi kan krysse barnet ut av
våre systemer.
Husk å låse porten når du leverer/henter.

Filming/Fotografering
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte kun kan ta bilde/film av egne barn i barnehagen. Flere
familier har reservert seg mot at barna deres blir tatt bilde av.

COVID-19
Grupper og smittevernstiltak
Slik situasjonen er i skrivende stund, Februar 2021 må vi, etter direktiver fra regjeringen, planlegge
gruppene for neste barnehageår ut ifra «gult nivå»:
1. Ingen syke skal møte i barnehagen (for mer detaljer ifht sykdom, gå inn på udir.no og
«Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020», eller se skriv fra
barnehagen)
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Kontaktreduserende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming).
Hele avdelinger regnes som en kohort.
Faste ansatte pr kohort.
Unngå trengsel og store samlinger
Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.
Foresatte må holde avstand til hverandre i garderoben. Helst en familie inne av
gangen.

En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet
med organiseringen er å begrense smitte. I barnehagen vil kohorter være det viktigste utgangspunktet
for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales benyttet på gult og rødt nivå.
Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. Kohorter må
minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt (info om
«gult nivå» er hentet direkte fra udir.no).
Dette gjør at vi kommende barnehageår, kommer til å dele barna i grupper internt på avdelingene, de
dagene det er aldersinndelte grupper/gruppedager. Vi håper at det etter hvert vil bli mulig å ha noe
mer samarbeid på tvers, med grupper fra andre avdelinger.
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Bursdagsfeiring
Å fylle år er en viktig begivenhet for barna. Alle trenger positiv oppmerksomhet rettet mot seg. Vi
ønsker å være med på å gjøre denne dagen til et høydepunkt for barna:
•
•
•
•
•
•

Vi lager krone sammen med barnet.
Henger ut flagg og plakat.
Barna får velge mellom smoothie, smoothie-is, fruktsalat. Noen av avdelingene velger
at barna også kan velge det varme måltidet den uken.
Får sitte på bursdagsstolen og ha på seg en flott kappe.
Bursdagssamling med bursdagssang.
Får med seg hilsen fra avdelingen.

Dersom invitasjon til privat bursdagsfeiring blir lagt i barnas hyller i barnehagen, har vi kjøreregler som
vi ber dere følge:
•
•
•

Alle jenter og/eller gutter i samme årskull
Alle jenter/gutter på avdelingen
Alle barna på avdelingen.

Dersom dere ber andre barn i tillegg, f.eks. fra andre årskull/avdelinger, må disse invitasjonene
sendes ut privat.

Personalets kompetanse
Personalet i Imekollen barnehage har bred og variert kompetanse.
Personalet engasjerer seg for kvalitet i barnehagen og vi jobber jevnlig med å oppdatere personalet.
Dette både gjennom kurs og videreutdanning gjennom universitetene.
Hver avdeling har en pedagogisk leder og en eller to barnehagelærere.
Vi har flere barne- og ungdomsarbeidere som jobber hos oss. Vi har også en flott assistent som jobber
hos oss.
Hver avdeling har ukentlig avdelingsmøte.
Ukentlige ledermøter med de tre pedagogiske lederne og daglig leder.
Vi har barnehagelærere som er veiledere for studenter fra barnehagelærerutdanningen ved UIA.
Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er faglig påfyll for hele personalgruppen.
Årlig har vi en fagdag sammen med alle barnehagene i Mandal.

Planleggingsdager barnehageåret 2021-2022
•
•
•
•

16 august 2021
22 oktober 2021
17 og 18 mars 2022
27 mai 2022
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Hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring
Hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring
Rammeplan for barnehagen sier: «omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for
utvikling av empati og nestekjærlighet.» Den sier videre: «Barnehagen skal gi barna mulighet til å
utvikle tillit til seg selv og andre.»
Omsorg er nærhet, varme blikk på det enkelte barnet, det er å se barnet innenifra, det er å kunne se
bak frustrasjon og sinte uttrykk. Det er å møte barnet med glede og oppriktig interesse for hvem barnet
er, hva det sier og ikke sier, hva det liker og ikke liker. Omsorg er å gi barnet mulighet til å påvirke sin
hverdag. Omsorg er å veilede, løse konflikter sammen og inspirere til å oppdage, utforske og erfare
alle sider av livet. Omsorg er å legge til rette for at barnet får utvikle vennskap og delta aktivt i et
fellesskap.
For å leve opp til alle disse fine og viktige ordene må vi som er så heldige å jobbe her, tilegne oss
gode kunnskaper om barn, om å bygge gode relasjoner og skape tillit.
I praksis vil det si at vi har stort fokus på voksnes holdninger, hvordan vi snakker til hverandre og
barna. Vi er bevisst på at vi er barnas forbilder.
Vi er sammen med barna og ikke så mye med hverandre. Vi leker sammen med, observerer og møter
barna. Vi er tilgjengelige for dem. Vi griper inn i konflikter, lytter til de involverte og hjelper til med å
finne en løsning. Vi samarbeider tett med barnas hjem. Vi tar raskt kontakt dersom det er noe vi
undrer oss over, noe vi trenger å få en dypere forståelse av, eller at vi trenger å diskutere hvordan vi
møter barnet slik at alle voksne rundt barnet har samme forståelse og innsikt. Dette skaper trygghet
for barnet, men også for oss som skal ivareta det på beste måte.
Dagene i barnehagen gir god tid til å leke både inne og ute. Leker og utstyr er plassert i barnas
høyde, og dersom det er vanskelig å få tak på er voksne raske med å hjelpe til. Vi er heldige som har
store lekeområder ute som er naturlig kuperte og som gir rike muligheter til å bruke kroppen. Plassen
har fine rom som inviterer til fantasifull rollelek og hvor barna kan «gjemme» seg bort litt. Personalet er
bevisste på å spre seg rundt på lekeområdene slik at det alltid skal være voksne tilstede og
tilgjengelige.
Sitat fra Rammeplan for barnehagen: «….lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.»

Når barna møtes, blir sett og får aktivt delta i hverdagen sin, og har en stemme som lyttes til, lærer de
noe om hvordan et samfunn fungerer. Når de aktivt må lytte til andre enn seg selv, når de får erfare at
de må dele med, snakke sammen, bry seg og gi plass til andre enn seg selv, utvikles deres sosiale
kompetanse. Barna lærer empati og å ta vare på hverandre, dette er å fremme danning.
«Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet»,
sitat fra Rammeplan for barnehagen.
Læring blir et resultat av alt det som er beskrevet her, når vi jobber sammen, utvikler prosjekter
sammen med barna og ut fra de ulike fagområdene, i de ulike gruppene og rutiner, lærer vi, oppdager
vi og får forståelse for de ulike tingen vi omgir oss med. Vi siterer Rammeplan for barnehagen igjen: «i
barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske,
lære og mestre.»
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Tilvenning og overganger i barnehagen
Ny i barnehagen
Som ny i barnehagen får du tilbud om å være med på besøksdag i juni. I samme tidsrom inviterer vi
også til foreldremøte for alle som skal begynne i barnehagen. Vi har også en førstesamtale som skal
gjennomføres for alle nye barn.
Når barnet starter på Hestehoven er vi opptatt av en trygg tilvenning.
Vi benytter foreldreaktiv tilvenning, hvor foreldre er med barnet i fem dager. Ved å benytte denne type
tilvenning opplever vi at barnet blir raskere trygg i barnehagen, og ved å bli kjent med hverandre kan vi
sammen sørge for en best mulig tilvenning tilpasset hvert enkelt barn.
På Hestehoven er vi opptatt av å være tilstedeværende voksne. Vi leker og ler sammen med barna,
og har fokus på å møte hvert enkelt barn på det de trenger.
Vi er opptatt av tett dialog med foresatte og tilbyr en foreldresamtale for de som ønsker, etter at barnet
har gått i barnehagen en periode.
Rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver sier at vi i «samarbeid med hjemmet skal legge til
rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen".

For barn som begynner rett på Blåveisen eller Hvitveisen vil vi ta tilvenningen for barnet i tett dialog
med foreldre.
Når barnet skal bytte avdeling er det barnehagen som styrer tilvenningen. Vi begynner tidlig med å
være sammen med de andre avdelingene og er på «besøk» både på uteområdet og selve
avdelingene, for å bli kjent med barn og voksne.
Det kan begynne barn i barnehagen midt i barnehageåret, og interne overganger mellom avdelinger
kan også forekomme midt i barnehageåret. Alle overganger blir tatt i dialog med foresatte og etter
barnets behov.
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Overgang til skolen
FØRSKOLEGRUPPE. OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE.
Det siste året barna går i barnehagen, får barna delta på førskolegruppe. Femåringene er ofte veldig
motiverte for læring og for å utforske. De har ofte store forventninger og lenge sett frem til at det er
deres tur til å være med på førskolegruppa. Barnehagen arbeider for at barna skal få en myk overgang
til skolen. Barnehagen vil gjennom sitt opplegg og aktiviteter legge til rette for at barna opplever glede,
mestring, læring og utvikling. Imekollen barnehage har deltatt i Agderprosjektet som er et stort
forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger. Det er utarbeidet et pedagogisk og metodisk
opplegg som vi bruker. Vi har fått mye materiell som barna skal få utforske og leke med. Hovedmålet
til Agderprosjektet har vært å utvikle og prøve ut et førskoleopplegg som skal gi ulike barn et godt og
mest mulig likt læringsgrunnlag ved skolestart. (kilde: Lekbasert læring i barnehagen)
Grunnmodellen i dette førskoleopplegget består av fire områder som vi vet er avgjørende for at barna
skal klare seg bra på skolen. De fire kjerneområdene er
-

Sosial kompetanse
Selvregulering
Matematikk
Språk.

Aktiviteter og opplegg knyttet til disse områdene må være lekbaserte. Barn lærer og utvikler seg best
når de får leke. All aktivitet i barnehagen skal være preget av trygge varme relasjoner mellom barn og
voksne. Dette har vi jobbet med i barnehagen i flere år gjennom vår satsing på «være sammen»
programmet og nå også med «Hjerteprogrammet».
Sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal oppleve er godt sosialt klima i barnehagen. Vi jobber for
at barna skal få utvikle og etablere gode relasjoner til hverandre. Barnegrupper med høy sosial
kompetanse vil kunne bidra til trivsel for alle. Dette er et viktig moment å fokusere på. Høy sosial
kompetanse kan være med på å forebygge mobbing og utestengning. Læring i barnehagen foregår i
sosiale situasjoner i samspill med både barn og voksne. Det er fem viktige ferdigheter barna må
mestre innenfor sosial kompetanse. Empati, Samarbeid, Selvkontroll, Selvhevdelse, Ansvarlighet.
Selvregulering. Selvregulering kan defineres som «Evne til å tenke før man handler» Det innebærer
evne til viljestyrt atferd. Barna må kunne regulere seg selv, altså ikke alltid gjøre eller si det de først
tenker. Selvregulering innebærer at barn har evne til å lytte til beskjeder og tilpasse sin atferd deretter.
De lærer også å vente på tur og å lytte til hverandre.
Matematikk. Barn liker tall og de er opptatt av tall og mengder fra de er ganske små.
Matematikkaktivitetene i førskoleopplegget bygger på forskning om hvordan barn lærer matematikk.
Aktivitetene er basert på prinsipper om lekbasert læring. Vi snakker om fire ulike matematiske
områder:
•
•
•
•

Tall
Måling
Geometri
Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet.

Språk. Barnets språkutvikling er i en veldig utvikling de årene barna går i barnehagen. Barnehagen
skal stimulere til et rikt og variert språkmiljø. Det legges opp til ulike aktiviteter gjennom rim, regler,
sang og høytlesing. Etter hvert så starter en tilnærming til bokstaver, barna begynner å lytte ut lyder i
ord. De øver seg på å skrive navnet sitt og også andre ord etter hvert. Dialogisk lesing er en metode i
Agderprosjektet med fokus på bl.a. leselyst og leseglede. Dialogisk lesing bygger på tre
hovedprinsipper:
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•
•
•

Barna er aktive deltakere som bruker språket.
Barna får tilbakemelding på initiativ og egen språkbruk
Den voksne er sensitiv overfor barnas språklige utviklingsnivå og tilpasser aktiviteten og
støtten.
(kilde: Lekbasert læring i barnehagen)

På samlingene i førskolegruppa vil vi jobbe innenfor disse fire områdene. Det er utarbeidet en egen
årsplan for de ulike aktivitetene. Felles for aktivitetene er at de er lekbaserte og praktiske med mye
bruk av konkreter. Det er et mål at opplegget oppleves som lystbetont for barna. Vi voksne har ansvar
for å skape et positivt klima i gruppa der alle kan føle seg inkluderte og oppleve mestringsfølelse.
Førskolegruppa har egne samlinger to ganger i uka. Vi drar også på turer i nærmiljøet og vi har som
mål å bestige minst tre fjelltopper i løpet av året. Bevegelse og motorisk utvikling er viktig. Mini-Røris
som barna kjenner fra før vil også dukke opp på førskolegruppa. Mot slutten av året arrangerer vi
overnatting i barnehagen.
Det er i Lindesnes kommune utarbeidet rutiner for overgang barnehage – skole som barnehagen
følger. Vi benytter overgangsskjema som vi fyller ut sammen med foreldre. Dette sendes til skolen,
som slik får nyttig info om hvert enkelt barn. Vi besøker de ulike skolene barna skal begynne på og vi
har treff med andre barnehager.

8 Felles mål:
Alle barnehagene i Lindesnes kommune har fokus på å trygge hvert enkelt barn i følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kunne skaffe, være og beholde en venn
Leken; Invitere andre med/spørre seg selv med/avslutte på en god måte
Hevde seg selv positivt i barnegruppen
Holde orden på plassen sin og kle på/av seg selv
Hilse med høyre hånd og med blikkontakt
Rekke opp hånda og vente på tur
Riktig blyantgrep og å skrive navnet sitt/noen bokstaver i navnet sitt
Dotrening alene (tørke seg selv) både inne og ute på tur
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Plan for det kristne innholdet
1. Barnehagens kristne innhold og temaer.
Imekollen barnehage har en kristen formålsparagraf. Vi er verdimessig forankret i
kristen tro og tradisjon. Vårt kristne verdigrunnlag er utgangspunktet, og formidles
bl.a. via sang og musikk, bibelfortellinger, dramatiseringer og kristne
høytidsmarkeringer.
Rammeplanen sier bl.a. at barna skal få kjennskap til verdier i kristen og humanistisk
arv og tradisjon og bli kjent med religioner og livssyn som er representert i
barnehagen. (Rammeplanen s. 55)
Hjerteprogrammet har også et opplegg for det kristne innholdet til barnehagen.
Læringsverkstedet sine barnehager i Kristiansand har utarbeidet det de kaller for
«Solkollen Super»
Det består av et tre-årshjul der enkelte bibelfortellinger er med årlig, mens andre er
nye hvert år. På den måten sikres progresjon, samtidig som mye er gjenkjennende og
repeterende.
Temaer for våre kristne samlinger barnehageåret 2021-2022.
AUGUST: Skapelsen
SEPTEMBER: Skapelsen
OKTOBER: Høsttakkefest
NOVEMBER: Den gode gjeteren
DESEMBER: Jul
JANUAR: Noahs ark
FEBRUAR: Noahs ark
MARS: Påske
APRIL: Den bortkomne sønnen
MAI: Kristi Himmelfart og pinse
JUNI: Den fattige enken.

Vi øver til juletablået
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NLM – KORT og GODT

«Kort og godt – Bibelfortellinger» har blitt til ved et samarbeid mellom NLM Ung og NLM-barnehagene.
Opplegget inneholder et kart og 40 bibelfortellinger til bruk i barnelag, barnehager og andre arenaer
for barn.
Med dette opplegget ønsker vi å spre historiene fra Bibelen, slik at flere kan bli kjent med Jesus. I
opplegget er det laget et opplegg med ett kort for hver historie, med forslag til gjennomføring og
aktiviteter til en samling.

HJERTEPROGRAMMET.
Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som driver mange barnehager rundt i landet. Vi har
kjøpt dette programmet av Læringsverkstedet/Solkollen, og kan dermed bruke dette opplegget hos
oss.
Hjerteprogrammet består av to deler.
-

Barnehagens arbeid med sosial kompetanse.
Barnehagens kristne innhold og temaer.

2. Barnehagens arbeid med sosial kompetanse.
Vi ønsker å ha et sterkt fokus på sosial kompetanse, vennskap og det vi kaller tidlig innsats.
Som verktøy i dette arbeidet bruker vi hjerteprogrammet.
Sentrale begreper som vi ønsker et sterkt fokus på er
LEK, FELLESSKAP, OMSORG, GLEDE, RESPEKT, VENNSKAP, VILJE, EGENVERD,
SELVFØLELSE, SAMARBEID, EVNE, SOLIDARITRET.

Rammeplanen gir klare føringer for vårt arbeid i barnehagen. Den sier mye om hvordan vi skal
organisere vår drift gjennom bl.a. de syv fagområdene. Hjerteprogrammet er en metodisk,
praktisk og konkret måte vi jobber på for å oppfylle Rammeplanens intensjoner. (Viser til s. 15
i årsplanen, fagområdene med progresjon.)
Hjerteprogrammet er som nevnt et konkret og praktisk opplegg som er laget for å kunne passe
rett inn i barnehagens planer og arbeid. Hjerteprogrammet inneholder forslag til opplegg,
aktiviteter og masse annet spennende materiell. Barna blir kjent med Mats og Mille,
hjertesamlinger, diverse plakater, samtalekort, lærer hjertevennsangen osv.
Sosial kompetanse handler om hvordan vi har det inni oss og hvordan vi er mot hverandre.
Vi ønsker at barna skal ha respekt for hverandre, løfte hverandre frem og respektere
hverandres ulikheter.
Barnegrupper med høy sosial kompetanse vil kunne bidra til trivsel og et godt læringsmiljø for
alle. Vi ønsker å arbeide forebyggende i forhold til mobbing.
Temaer i hjerteprogrammet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hvem er jeg
mine følelser
mine hjerteskatter
hjerte for andre
en god venn
samspill
respekt
gøyale sprell
hjerte for verden

JEG

DU

VI
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Fagområdene – med progresjon
Målet med rammeplanen er å gi daglig leder, pedagogisk leder og det øvrige personalet en
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen skisserer syv
fagområder som skal være en del av innholdet.
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil
være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i
nærmiljøet. Barnehagen må legge til rette for at lærestoff, opplegg, arbeidsmåter, utstyr og
organisering er tilpasset barnas ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer tilpasset
eget utviklingsnivå, og progresjon er viktig. Etter hvert fagområde skisserer vi våre tanker om
progresjonen for de ulike aldersgruppene.
For å sikre progresjon og aktiviteter/opplegg tilpasset barnas alder og behov har vi de siste årene hatt
aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Dvs. at barn på samme alder har vært sammen to
dager i uka.
Vi har gode erfaringer med å jobbe på denne måten. Og derfor håper vi å kunne gjenoppta
gruppedelingen i løpet av inneværende barnehageår.
Nå førte som kjent utbrudd av covid -19 viruset til store endringer på alle nivåer i samfunnet, og også
for oss i barnehagene. Vi forholder oss hele tiden til gjeldende smitteverntiltak. Retningslinjene sier at
vi for høsten 2021 skal planlegge ut fra gult nivå i myndighetenes strategi for gradvis gjenåpning av
samfunnet.
Det vil si at vi organiserer barnegruppene i kohorter, og at en avdeling ses på som en kohort. Det fører
til at vi ikke kan samarbeide og leke med barn fra andre avdelinger. Dermed vil barna bli delt i
aldersinndelte grupper på egen avdeling, med mulighet for at to alderstrinn kan slås sammen.
Førskolegruppa får eget opplegg og de yngre barna vil få aktiviteter og opplegg tilpasset sitt nivå.
Dersom smittesituasjonen tilsier det, og myndighetene åpner enda mer opp, vil vi i løpet av dette
barnehageåret muligens kunne samarbeide på tvers av avdelingene igjen.

God støtte opp klatrestativet

Førstehjelp med Henry
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med kommunikasjon og tekst skal barnehagen bidra til at barna
• Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
• Bruker språk til å skape relasjoner, deltar i lek og som redskap til å løse konflikter
• Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
• Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
• Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
• Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sagn og samtale
• Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og
bokstaver, gjennom lese og skriveaktiviteter
Personalet skal bl.a.
•
•
•

Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og
kommunisere med andre
Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og
stille spørsmål.
Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Samtale og dialog med barna,
både verbalt og nonverbalt.
Benevne konkreter. La barna
«lede vei», følg barnets initiativ.
«Bade» barna i språk og tekst.
Lese bøker, synge sanger,
benevne hva som skjer i
hverdagssituasjoner. Lytte til
musikk, rim og regler. Gi tid til
turtaking. Materiell som kan brukes
er masse bøker, musikk,
Snakkepakken (for små barn) og
diverse annet materiell.

Fokus på høytlesing, rim og regler.
Vanskelighetsgraden økes med
lengre og mer innholdsrike bøker
og sanger. Barna skal lære å
kjenne igjen navnet sitt. Spille spill.
Fokus på den gode samtalen
mellom barn og voksne og barnbarn. Tøyse og tulle med språket.
Materiell vi har er et rikholdig
«bibliotek», Snakkepakken,
diverse spill, CD og rimekort.
Barna skal få mulighet til å dele det
de er opptatt av, fortelle historier til
resten av barnegruppa o.l. Det er
mye språktrening og språkglede
som foregår i barnas
egenproduserte show og sirkus
forestillinger. Fokus på voksen
rollen slik at vi ivaretar at barna får
hjelp og veiledning hvis de trenger
det. (Det siste gjelder også for de
største barna. De aldersinndelte
gruppene har opptreden for resten
av barnegruppa et par ganger i
året..

Barn utvikler språket sitt i
barnehagens utallige
hverdagssituasjoner hvor barn og
voksne samspiller og bruker
språket sammen.
Hverdagssituasjoner gir mange og
ulike språkerfaringer. For de
største barna er også språk en
planlagt og målrettet aktivitet.
Barnehagelærer planlegger
aktiviteten, setter den i gang og
veileder underveis. Barna er aktive
deltagere og medvirker til
aktivitetens utvikling og retning. Vi
gir barna erfaringer med rim og
regler, sanger, lytte ut lyder og
bokstaver i ord, setter sammen
bokstaver til ord, sammensatte
ord, tegning o.l. Barna skal også få
øve seg på å skrive navnet sitt
eller enkelte bokstaver fra navnet
sitt. Helt sentralt for også denne
aldersgruppen er litteratur og
bøker. Vi har en egen bokreol som
barna ikke kjenner så godt til fra
før. Her er det barnebøker vi har
fått fra Agderprosjektet og diverse
andre bøker som er tilpasset de
største barna. Vi benytter
«dialogisk lesing». (Foreldre som
har barn i denne aldersgruppen får
et skriv om hva dialogisk lesing er.)
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse, skal barnehagen bidra til at barna
•
•
•
•
•
•
•

Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute året rundt
Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for
hygiene og et variert kosthold
Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
Oppleve, vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

Personalet skal bl.a.
•
•

Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barnet til variert kroppslig lek og
anerkjenne barnets mestring
Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene,
aktivitet og hvile

1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Lek og bevegelse er i fokus. Legge
til rette for fysiske utfoldelser både
ute og inne. Gå på korte turer i
ulendt terreng. Bruke gymsalen og
«mini røris». Gå selv. Begynne
med selvstendighetstrening som å
finne egne klær og sko. Vaske
hender. Bli servert ulike smaker i
mat, mye frukt og grønt.

Progresjonen øker med økende
alder. Vi legger til rette for større
finmotoriske og grovmotoriske
utfordringer. Hinderløype, Mini
røris, for større barn klatring og lek
ute i barnehagen og gå på lengre
turer. Barna øver seg på å bli mer
og mer selvhjulpne ved måltider,
påkledning og toalettbesøk. Fokus
på sunt kosthold. Hjelpe til med
tilberedning av mat og måltider.
Veilede barna til å bli mer bevisst
sin egen kropp og at de
bestemmer over seg selv, ikke la
noen trø over en grense barnet
ikke ønsker å være med på. Si
STOPP. (Dette gjelder selvfølgelig
for alle barna i barnehagen.)

De største barna går på lengre
turer og skal besøke inntil tre
fjelltopper i løpet av året. Fokus på
lek og fysisk aktivitet. Balansering,
hopping, løping, mini røris.
Førskolebarna smører maten sin
selv til måltidene og de er med på
tilberedning av et sunt måltid
(ukens hjelper).
Selvstendighetstrening i forhold til
påkledning. Deltar på svømmekurs
(10 kursdager). Mye fokus på
glede, fellesskap, for noen det å
prøve nye ting, det å ha oversikt
over tingene sine ved påkledning.

Balanselek

side 15

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Gjennom arbeid med kunst kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
•
•
•
•
•
•

Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske
uttrykksformer
Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende
virksomhet ute og inne
Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunstog kulturopplevelser sammen med andre
Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal bl.a.
•
•
•

Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende
virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Eksperimentere med ulike farger
og malinger. Fingermaling, maling
med svamp, maling med
klinkekuler. Barna skal få
opplevelser med sang og musikk
og få leke for eksempel eventyr
med de tre bukkene Bruse. Barna
skal også få ta i bruk instrumenter
og enkle bevegelsesleker.

Gi barna rom for fantasi og ulike
uttrykksformer innen maling og
andre kunstformer. Ha ulikt
materiale tilgjengelig i barnehagen.
Bruke trolldeig, modellkitt, perling,
klippe, lime og male. Være med å
dramatisere eventyr eller
egenproduserte show og spille på
instrumenter. Vi tar barna med på
kunstutstillinger når vi blir invitert
og vi drar også på byens museer
når det passer. Besøke ulike
kulturbygg i byen vår.

Oppmuntre barna til egen
skaperglede ved å få tilgang til ulikt
formingsmateriell. La barna få
opptre i ulike settinger. Besøke
ulike kultursteder, noen av de
fjelltoppene vi går på har jo sin
historie. (f.eks Uranienborg) Den
forteller vi. Vi lar barna få bli kjent
med lokale kunstnere og takker ja
når vi får invitasjon til ulike
arrangementer og/eller utstillinger
og teaterforestillinger. I
barnehagen har vi diverse
instrumenter barna kan få spille
på.
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
• Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
• Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
• Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling. Lærer av naturen og utvikler respekt og
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
• Får kunnskap om dyr og dyreliv
• Lage konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og
teknologi
• Får kjennskap til menneskets livssyklus
Personalet skal bl.a.
•
•

Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring,
utforskning og læring
Gi barna tid og mulighet til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på
problemstillinger, og å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Naturopplevelser både her i
barnehagen på den store
lekeplassen og på små skogsturer
i nærmiljøet. Smake på ting som
vokser i naturen, f.eks. bær.
Benevne og ha fokus på de ulike
forandringer i årstider og vær som
vinter og snø, samt høst med sol
og regn. Bli kjent med noen dyr
som lever i naturen.

Barna får større kjennskap til
naturen. Vi ønsker at barna skal få
gode opplevelser ute i naturen.
Fokus på å ha respekt for naturen
og at vi må ta vare på den. Fokus
på å sortere søppel. Så frø og
dyrke litt grønnsaker. Få kjennskap
til årstidene. Vi har materiell i
barnehagen som gir barna
mulighet til å studere og
klassifisere innsekter og vekster i
naturen. Få bruke PC. Tilgang til
konstruksjonsleker. Barna deltar i
ulike fellesopplegg som f.eks.
brannvernuke med
brannvernsmaskotten Bjørnis.

Barna skal få tid og mulighet til å
være ute i naturen. Få kjennskap
til dyr og innsekter. Vi arbeider for
at barna skal utvikle gode
holdninger til å ta vare på naturen
og miljøvern. Søppelsortering.
Bruk av digitale verktøy. Ta i bruk
bøker og internett til innhente fakta
om natur og teknikk. Barna deltar i
ulike opplegg som brannvernuke
med brannvernsmaskotten Bjørnis.
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ANTALL, ROM OG FORM
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna
• Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
• Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
• Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike
måter å uttrykke dette på.
• Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse.
• Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
• Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige
måter.
• Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever
matematikkglede.
Personalet skal bl.a.
•
•
•

Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i barnehagen
Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere
barna til matematisk tenkning.
Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger
med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Inspirere til telling. Bruke tellevers
og sanger. Kategorisering, hva
hører til i ulike kasser og hyller.
Fokus på lek og samspill. Høre
benevnelsen på og øve seg på å
orientere seg i rommet; oppå
stolen, under bordet, bak døra osv.
Bake, trille rundstykker, Spill og
puslespill. Øve på mengden 1, 2
og 3

Vanskelighetsgraden økes. Barna
skal få erfaringer med leker og spill
med tema antall, rom og form. Bli
kjent med begreper som stor-liten,
brei-smal, høyt-lavt osv. Farger og
former i hverdagssituasjoner.
Fokus på lek og vennskap.
Materiell vi benytter er blant annet
«Snakkepakken» og «Mattesekk»
både på tur og inne. Delta i baking
med mål og vekt.

Fokus på lek, glede, samarbeid og
mestring. Fokus på å gi barna gode
opplevelser. Lekbasert læring. Vi
ønsker å gi barna erfaringer med
diverse matematiske begreper. Vi
bruker Agderprosjektets materiell. Den
bygger på forskning som forteller oss
om hvordan barn lærer matematikk.
Aktivitetene baserer seg på prinsippet
om lekbasert læring. Barn erfarer i
veiledet lek og lærer noe hele tiden
uansett om de er sammen med en
voksen eller ikke. I veiledet lek kan den
voksne eksponere barna for materiell
og aktiviteter som er med på å
stimulere til forståelse for matematikk.
Det kan dreie seg om å introdusere
tellemateriell eller å legge til rette for
konkrete utfordringer med geometriske
former. (kilde; Lekbasert læring i
barnehagen, s 94.) Vi bruker materiell
fra Agderprosjektet, og også annet
matematiske materiell vi har i
barnehagen. De matematiske
områdene barna får erfaringer/leke
med i løpet av året er:

-

Tall
Måling
Geometri
Statistikk, kombinatorikk
og sannsynlighet.
Sitat fra jente 5 år: «Jeg syns
Super Sigurd (som er en dukke) er
flink til å finne på leker til oss».
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna
• Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir
kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen
• Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
• Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
• Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
• Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et
fellesskap
Personalet skal bl.a.
•
•
•

Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, undring, samtaler, erfaringer og
tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med
ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne
kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen

1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Barna skal ha trygge og
konsekvente voksne rundt seg slik
at de begynner å forstå rett og galt.
Fokus på bibelfortellinger formidlet
på barnas nivå. Synge kristne
bevegelsessanger. Barna skal
oppleve tilhørighet til sin gruppe.

Barna skal få utvikle vennskap. De
skal delta i aktiviteter og samlinger
som handler om respekt, likeverd
og toleranse for hverandre. Vi
bruker Hjerteprogrammet. Bli møtt
av voksne som er lydhøre for
barnas undring og livsspørsmål.
Barna skal gis mulighet til å delta i
filosofiske samtaler. Både på dette
alderstrinnet og for de største
barna så har barnehagen fokus på
bordskikk og vi synger kristne
bordvers. Barna deltar i jul- og
påske vandringer i kirka. Vi har
samlingsstunder en gang pr. uke
der barna får høre kristne
bibelfortellinger. Dramatisere
bibelfortellinger. Gjennom
Misjonsmarkedet skal barna få
høre om barn i andre land og om å
dele med andre. Respekt for andre
religioner. Få høre om/lære om de
andre religionene som er
representert i barnegruppa.
«Omvendt» julekalender der vi
samler inn gaver til andre.

Her får barna videreført mye av det
fra stadiet før. Barna blir eldre og
mer modent, de skal oppmuntres i
evnen til å delta i filosofiske
samtaler. Barna skal få reflektere
over ulike etiske problemstillinger
de møter i sin hverdag. F. eks i
forhold til vennskap. Hvem får bli
med i leken? Og hvordan være en
god venn. Vi bruker
Hjerteprogrammet som verktøy i
arbeidet med sosial kompetanse.
Vi følger også Hjerteprogrammet
sitt opplegg i Solkollen Super i
våre kristne samlingsstunder.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna
•
•
•
•
•
•
•

Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
Erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å
orientere seg og ferdes trygt
Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning , og får kjennskap til samisk kultur
Får kjennskap til nasjonale minoriteter

Personalet skal bl.a.
•
•
•
•

Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem
selv og for andre
Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape
tilhørighet og hjelpe barna til å orientere seg og ferdes trygt
Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer,
stereotyper og rasisme
Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til
merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner

1-3 åringene:

3-4 åringene:

5-6 åringene:

Bli trygg inne og ute. Gå tur i
nærmiljøet, skogen og lekeplasser.
Hvor bor jeg? Bruke bildemontasje
av familien som utgangspunkt for
samtale. Bruke snakkepakken. Tur
til byen. Besøke f.eks. kulturhus og
tannlegen. (Orelunden?)

Få oversikt over familien. Vite hvor
en bor. Bruke Hjerteprogrammet
som plattform for å oppmuntre
barna til deltakelse i samfunnet.
Barna skal få opplevelser i
nærmiljøet og på turer til byen. Se
på kjente bygninger og besøke
kulturhuset og Mandal kirke. Vi
deltar på utstillinger eller
arrangementer vi blir inviterte til.
Trafikkregler og fokus på sikkerhet.
Barna skal få kjennskap til andre
kulturer og også den samiske
kulturen. Vi markerer Samefolkets
dag.. Barna skal få innblikk i norsk
historie, en naturlig innfallsvinkel
her er forberedelser til 17-mai.
(Besøke Orelunden?)

Utvide barnas innsikt og forståelse
for omverden og samfunnet. Lese
bøker. Få kjennskap til barns
rettigheter. Bruke
Hjerteprogrammet til å synliggjøre
at alle barn er viktige og at alle
skal trives og ha det bra. Turer i
nærmiljø og lengre turer. Besøke
og se på kulturelle bygg i byen. Vi
takker ja til invitasjoner vi blir
invitert til. Vi besøker skolene
barna skal begynne på og vi har
også andre besøk dit. Trafikkregler
og fokus på sikkerhet. Barna skal
få kjennskap til andre kulturer og
den samiske kulturarven. Vi
markerer samefolkets dag og vi
arrangerer flerkulturell fest. Fokus
på norsk historie gjennom bl.a.
forberedelse til 17-mai.
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Barns medvirkning
Vi i Imekollen ser det som viktig at barna i barnehagen skal få mulighet til å påvirke hverdagen sin.
Barna skal få gi uttrykk for hvordan de opplever barnehagehverdagen sin. Vi ønsker også at barna
kan komme med ideer og innspill som gir innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter
som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.
Dette kan påvirke våre ferdig oppsatte planer som årsplan, månedsplan og ukeplan. Da er det viktig at
en har mulighet for å endre på planene slik at en tar fine innspill på alvor, og setter av tid til disse.
Noen ganger kan det være nok å bytte rundt på dagsrytmen, eller se etter et smutthull. Andre ganger
må man gjøre større endringer.
På månedsplanene på barnehagens tre avdelinger står det «endringer på planen kan komme». Ulike
hendelser påvirker dette, og barns medvirkning kan være en av dem.

Pedagogisk dokumentasjon
Pedagogisk dokumentasjon har som mål å synliggjøre barnehagens praksis for ansatte, foresatte,
barnehageeier, myndigheter og, så langt som mulig, barna selv. Pedagogisk dokumentasjon skal vise
hvordan vi realiserer rammeplanens fagområder. Den skal også vise hvordan barnas trivsel og
medvirkning spiller inn. Den er som oftest konkret, fysisk eller skriftlig. I praksis kan det dreie seg om
månedens evalueringbrev, fotografier, skriftlige observasjoner og innspill på avdelingsmøter,
tegninger, filmsnutter, foreldreinnspill vi har notert oss, veggplakater og barnas egne estetiske
arbeider.
Pedagogisk dokumentasjon er likevel noe mer enn bare dokumentasjon. Pedagogisk blir den først når
den brukes systematisk til å evaluere og utvikle innholdet i barnehagen. Fullstendig vil den nok aldri
kunne bli. Man kan skrive en bok om hver dag i barnehagen uten å komme i mål. Isteden må vi aktivt
tolke barnas uttrykk og innspill. Vi har fokus både på barnegruppa og enkeltindivider. Vi evaluerer vår
praksis. Vi vurderer ikke barna etter noen standard. Refleksjon er et nøkkelord her. Vi ser barna som
aktive og kompetente deltagere i egen læring og danning.
Målet er at barnehagen skal være en lærende organisasjon, og mer enn bare godt et møte- og
oppholdssted. Det krever at de ansatte må koble faglig kunnskap og kreativitet til dokumentasjonen.
Med det skal vi sikre barna medvirkning, mestring og progresjon i møtet med ulike emner og temaer
de møter. Undring, eksperimentering, fordyping og ulike perspektiver er viktige. Hva skjer med den
døde fuglen? Hvordan fungerer egentlig en ubåt? Hva innebærer det å hjelpe noen i et annet land?
Hvem bestemmer i byen vår? Hvordan kan vi bruke leire? Hva skjer om våren?
Pedagogisk dokumentasjon er slik sett nært forbundet med prosjektarbeid, men er noe mer
omfattende. Den strekker seg ut over det enkelte temaet og over på nye veier. Noen kan fortone seg
som blindveier. Læringen er ikke lineær. Den er like mye prosess som produkt. Den tar ikke slutt.
Pedagogisk dokumentasjon er i ytterste fall en del av barnehagesektorens store demokratiprosjekt.
Som lærende organisasjon skal barnehagen kunne utvikle og forandre seg med tiden. Samtidig skal
den bidra til at barna vokser opp i et demokratisk samfunn der de selv er aktive, ansvarlige og lærende
deltagere.
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Samarbeid med hjemmet
Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål.
Barnehagens personale og hjemmet har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen
skal legge til rette for god dialog med foreldre/foresatte. Samarbeidet skal sikre at foreldre/foresatte får
medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet til sitt barn. (Rammeplan for barnehagen s 29).
Når barnet har fått plass i barnehagen arrangerer vi besøksdag for barn og foreldre. Om kvelden har vi
en times foreldremøte der vi snakker om opplegg og forventninger til hverandre. Vi avtaler for helt nye
barn en førstegangssamtale der vi får viktig informasjon om barnet etc. Ved oppstart vektlegger vi
trygghetssirkelen i tilvenningsperioden med barna. Målet med tilvenningen er at barnet skal ha en
sikker havn og nære og trygge relasjoner til minst en av de voksne på avdelingen.
Vi ønsker jevnlig innspill fra dere foreldre om barnet deres som gjør at vi kan se og forstå barnet ditt
på best mulig måte. Vi ønsker å ha en lav terskel for at dere tar kontakt med oss for en kort beskjed
eller en samtale. Barnehagen har et felles foreldremøte om høsten. På dette foreldremøtet velges det
tre representanter til samarbeidsutvalget (SU)

Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg:
«For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd
og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø.
[Barnehageloven §4.]
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Månedsoversikt
AUGUST 2021
TEMA

MÅL

TILVENNING

Bli kjent med ny barnegruppe.

Bli kjent med barnehagen.

Skape trygghet og trivsel og få tillit til
hverandre.

Tilvenning. Bli kjent med hverandre.

Få nye venner.

Her er jeg og der er du.

Vise omsorg og respekt for hverandre.
READ

Bøker

HJERTEPROGRAMMET

Hvem er jeg?
Mål: Å styrke hvert barns følelse av egenverd og gi
dem opplevelse av å være unik.

KRISTENT TEMA

Skapelsen (Gamle Testamentet):
•
•

Jeg er skapt i Guds bilde.
Jeg er en verdifull skatt.

AKTIVITETSUKE-

Uke 35

FOLKEHELSEUKE

Fokus på helse og kosthold, samhandling og
fellesskap.

Merkedager:
•

Mandag 16 august – planleggingsdag. Barnehagen er stengt.
Minner om at endring på alle planer kan forekomme.
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Vi lager oss selv. «Jeg er meg»

SEPTEMBER 2021
TEMA

MÅL

TILVENNING fortsetter

Bli kjent med ny barnegruppe.
Skape trygghet og trivsel og få tillit til
hverandre.
Få nye venner.
Vise omsorg og respekt for hverandre.

READ

Bøker

HJERTEPROGRAMMET

Mine følelser
Mål: Å la barna kjenne på egne følelser og gi dem
anledning til å uttrykke disse følelsene på en god
måte.

KRISTENT TEMA

Skapelsen (Gamle Testamentet):
•
•

BRANNVERNUKE

Jeg er glad for at jeg er meg
Jeg er skapt med ulike følelser

UKE 38
Brannvern med Bjørnis
Brannøvelse 24. september.

Merkedager:
•
•

Onsdag 8. september, kl. 19-21 – foreldremøte i barnehagen. (Mulig digitalt
foreldremøte)
Torsdag. 30. september, Barne – og familiearbeider Signe Olava fra NLM sør, har
fellessamling om Skapelsen.
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September er en årstid med mye turglede 1

OKTOBER 2021
TEMA

MÅL

MISJONSPROSJEKT

Hvordan vi kan fortelle andre om Jesus. Bli
kjent med hvordan barn i andre land lever.
Lære å dele med andre. Bli kjent med en
annen kultur. Oppleve at Gud er glad i alle.
Samle inn penger til Barnas Misjonsprosjekt.

READ

Bøker

HJERTEPROGRAMMET

Hjerte for andre
Mål: At barna utvikler empati og er opptatt av at andre
har det bra.

KRISTENT TEMA

Høsttakkefest (Gamle testamente):
•

•

Innhøsting i gamledager i Norge der de
var avhengig av god avling, jakt og fiske
for å ha mat på bordet.
Takknemlighet for at vi alltid har det vi
trenger.

Merkedager:
•
•

Fotografering.
Torsdag 21. oktober – MISJONSMARKED i barnehagen.

Vi ønsker å ha arrangementer avdelingsvis ift misjonsmarked.
•
•

Fredag 22. oktober – Planleggingsdag – Barnehagen er stengt.
Torsdag 28. oktober - Barne – og familiearbeider Signe Olava fra NLM sør, har
fellessamling om Høsttakkefest.

Høsttakkefest 26.09.19
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NOVEMBER 2021
TEMA

MÅL

HJERTEPROGRAMMET

Mine hjerteskatter
Mål: Å få hvert barn til å bli bevisst på seg selv som
en egen person med behov, drømmer og fantasier
som er særegent for dem.

KRISTENT TEMA

Den gode gjeteren (nye testamente)
•
•
•
•
•

Alle er viktige og unike.
Alle blir sett og hørt.
Alle er regnet med og blir savnet hvis de ikke
er der.
Gud passer på oss og gir oss det vi trenger.
Vi bryr oss om hverandre.

Merkedager:
•
•

Torsdag 25 november. Barne – og familiearbeider Signe Olava fra NLM sør, har
fellessamling om den gode gjeter.
Mandag 29 november – juletablå.

Bålmat i grillhytta.

Fruktsalat som varmes på bålet og serveres med
vaniljekesam
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DESEMBER 2021
TEMA

MÅL

Juletablå

Få kjennskap til julebudskapet og våre
tradisjoner knyttet til denne høytiden. Bli
kjent med Mandal kirke som Guds hus, en
kulturbærer og historisk bygg.

Jul i barnehagen
Juleevangeliet

Høre juleevangeliet i Guds hus og i
barnehagen.

Julevandring i kirken
Lucia (13.12)

Oppleve forventning og glede.
Lære å dele med andre.

KRISTEN TEMA

Jul og Jesus fødsel
•
•
•

HJERTEPROGRAMMET

Maria får englebesøk
Josefs drøm
Hyrdenes opplevelse

Jul – eget opplegg

Merkedager:
•
•
•

Torsdag 9. desember Barne – og familiearbeider Signe Olava fra NLM sør, har
fellessamling om Jul og Jesu fødsel.
Mandag 13. desember, kl. 8:00 Lucia i barnehagen.
Onsdag 15. desember – julefest for alle barna avdelingsvis.

Julenissen på besøk.
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JANUAR 2022
TEMA

MÅL

READ

Bøker

BYEN VÅR

MANDAL 200 år.

GRUPPER

Eget program

HJERTEPROGRAMMET

En god venn
Mål: Å la barna reflektere over hvordan de kan være
en god venn.

KRISTENT TEMA

Noah’s ark (Gamle testamente)
•

•

Noah ville gjøre det Gud sa, selv om
menneskene rundt lo av ham og ertet
han.
Vi skal være gode venner som gir
oppmuntring og hjelper hverandre.

side 28

FEBRUAR 2022
TEMA

MÅL

READ

Bøker

BYEN VÅR

MANDAL 100 år.

GRUPPER

Eget program

SAMENES NASJONAL DAG

Få litt kjennskap til samisk historie/kultur og
levesett. Markere Samefolkets dag (6.02).

KARNEVAL

Forberede en gøy fest. Høre om karnevalstradisjoner. Glede over å kle seg ut. Ha det
gøy.

HJERTEPROGRAMMET

Samspill.
Mål: Å gi barna en opplevelse av verdien av
fellesskap/samarbeid og en forståelse for behovet for
normer og regler i samhandling med andre.

KRISTENT TEMA

Noah’s ark (Gamle testamente)
•
•
•

Familien er viktig, og vi står sammen.
Vi kan stole på hverandre og Gud.
Ikke gi opp – Sammen er vi sterke.

Merkedager:
•
•

Fredag 4. februar – markere Samenes nasjonaldag. (søndag 6 februar)
Torsdag 24. februar – karneval i «gamle» dager.

Markering av Samenes nasjonaldag 6. februar.
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MARS 2022
TEMA

MÅL

READ

Bøker

BYEN VÅR

MANDAL 100 år.

GRUPPER

Eget program

HJERTEPROGRAMMET

Påske – eget opplegg

KRISTENT TEMA

Påske.
•
•

Påskens opplevelsesløype i kirken.
Samling og påskeaktiviteter.

Merkedager:
•

Torsdag 17. og fredag 18. mars – planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

APRIL 2022
TEMA

MÅL

READ

Bøker

BYEN VÅR

MANDAL 100 år.

GRUPPER

Eget program

HJERTEPROGRAMMET

Påske
Respekt.
Mål: Barna skal få øvelse i positive former for
samhandling og kjennskap til noen sosiale regler.

KRISTENT TEMA

Den bortkomne sønnen (Nye testamente)

•
•
•
•

Vi skal ha respekt for hverandre.
Vi tilgir hverandre.
Alle kan gjøre dumme valg, men alle
skal få en ny sjanse..
Sjalusi og misunnelse ødelegger
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MAI 2022
TEMA

MÅL

READ

Bøker

BYEN VÅR

MANDAL 100 år.

GRUPPER

Eget program

HJERTEPROGRAMMET

Gøyale sprell.
Mål: Barn skal oppleve glede og mestring sammen.

KRISTENT TEMA

Kristi himmelfart og pinse (Nye testamente)
•
•
•

Jesus fór opp til Himmelen for at Den
Hellige Ånd skulle komme.
Den Hellige Ånd er vår hjelper.
Pinsen er kirkens bursdag.

Merkedager:
•
•
•
•
•

Torsdag 12. – fredag 13. mai – overnatting i barnehagen for førskolegruppen (2016
barna)
Mandag 16. mai – mai-fest
Tirsdag 17. mai – Barnehagen går i 17.mai tog.
Torsdag 26. mai – kristi-himmelfartsdag – barnehagen er stengt.
Fredag 27. mai – planleggingsdag – barnehagen er stengt.

17 mai aktivitet
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JUNI 2022
TEMA

MÅL

READ

Bøker

BYEN VÅR

MANDAL 100 år.

HJERTEPROGRAMMET

Hjerte for verden.
Mål: At barna skal ha «hjerte for verden».

KRISTENT TEMA

Den fattige enken. (Nye testamente)
•

•
•
•

Vi kan dele med de som har lite, da blir
det nok til alle. (Penger, mat, tid, trøst
og hjelp)
Vi kan gi av glede, selv når vi har lite.
Noen trenger det jeg har å gi.
Se det store i det lille.

Merkedager:
•
•
•

Mandag 06.06 – 2. pinsedag – barnehagen stengt.
Torsdag 09.06 – Hjertefest.
Tirsdag 14.06 – Sommerfest for barn, foreldre og ansatte

JULI 2022
TEMA

MÅL

SOMMERBARNEHAGE

«Se hva som skjer…»

KRISTENT TEMA
Merkedager:
•
•

Uke 29 og 30 er barnehagen sommerstengt.
Mandag 15 august– planleggingsdag – barnehagen er stengt
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Samarbeidspartnere
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune har tilsynsplikt med alle barnehagene. Hvert tredje år er det stedlig tilsyn. Dette
skal sikre at kommunale og private barnehager driver etter gjeldende lover og regler fastsatt av stat og
kommune. Det er samordnet barnehageopptakt i kommunen. Barnehageenheten organiserer felles
styremøter for alle barnehagene i kommunen.
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og
læringsmiljø som er til barnas beste. For at alle barn skal få et likeverdig tilbud, samarbeider vi med
PPT. Sammen med foreldrene til det enkelte barnet vurderer vi om det er nødvendig å søke om hjelp
og støtte for at barnet skal være best mulig rustet i barnehagehverdagen og til det begynner på
skolen. Enkelte barn innvilges timer med spesialpedagog. PPT kan gi veiledning til barnehagens eget
arbeid for barn med spesielle behov, for eksempel språkgrupper.
Universitetet i Agder
Barnehagen har undertegnet en samarbeidsavtale med UiA. Høst og vår tar vi mot studenter.
Gjennom dette arbeidet får vi mulighet til å oppdatere oss faglig. Studentene kommer med verdifulle
bidrag til det pedagogiske arbeidet.
Skolene i Mandal
Vi tar imot praksiselever fra Mandal Videregående skole og fra ungdomsskolene i distriktet.
Førskolegruppen samarbeider med Ime skole. Vi har også kontakt med Ime skole i arbeidet med ulike
temaer. Det er viktig at det er kontakt mellom de eldste i barnehagen og første klasse i skolen. Dette
sikrer en trygg overgang til neste steg i utdanningsløpet.
Familiesenteret, Barneteamet og Barnevernet
De senere årene har vi fått en tettere kontakt mellom barnehage og andre hjelpeinstanser for å sikre
et godt samarbeid til barnets beste. Dersom vi er bekymret for om et enkelt barn har gode nok
oppvekstvilkår i hjemmet, kan vi kontakte barnevernet og legge fram en bekymringsmelding. Til hjelp i
dette arbeidet har vi fått permen «Våg å se – våg å handle». Bekymringer og utfordringer som er
knyttet til foreldre/barn-samspill, atferd og psykisk helse, kan tas opp med Familiesenteret gjennom
samtaler. Det er utarbeidet en brosjyre med kontaktinformasjon til disse hjelpeinstansene. «Samarbeid
til barnets beste». Alle foreldre får utdelt brosjyren ved barnehageoppstart. Det er innført prosedyre
med førstesamtale før barnet begynner i barnehagen.
NAV
Vi har en ansatt som er på Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).
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Kontaktinformasjon
Imekollen barnehage, Lindeveien 30, 4515 Mandal. Telefon 38 26 33 08.
E-post: imekollen@nlmbhg.no
Hvitveisen: 948 19 929 - hvitveisen.imekollen@nlmbhg.no
Blåveisen: 948 19 930 – blaveisen.imekollen@nlmbhg.no
Hestehoven: 474 65 548 – hestehoven.imekollen@nlmbhg.no

Årsplan godkjent av SU – 22.06.21
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