
ÅRSPLAN 2020-2021
Nesbakken barnehage
«DET ER HER JEG HØRER TIL!»



VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NESBAKKEN BARNEHAGE!! 

Velkommen til en av Jevnaker 
kommunes barnehager. Med 
våre tre avdelinger har vi et 
lite, trygt og oversiktlig miljø 
som jeg både er stolt av 
og glad i. 

pedagoger og en barne-og ungdomsarbeider 
som vi gleder oss til skal starte 01.08.20.  
Vi gleder oss også til å ta imot og bli kjent  
med 14 nye barn og deres familier i Nesbakken 
barnehage – VELKOMMEN!    

Nesbakken barnehage har fortsatt to års- 
planer. Utgangspunktet for disse planene  
er blant annet Lov om barnehage (2005),  
og ny Rammeplan som ble fastsatt av  
Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 

Det er store endringer for både liten og stor  
om høsten. De «gamle barna» skal finne sin 
plass på nytt, og nye barn skal bli kjent med 
både voksne og barn og lære nye rutiner.  
Noen skal bytte avdeling, og noen skal være 
borte fra mamma og pappa for aller første 
gang.  
 
Akkurat denne høsten er det litt ekstra  
spennende for oss. Vi utvider barnehagen  
fra to til tre avdelinger, og har ansatt to  
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ÅRSPLAN DEL 1 (ligger på våre nettsider) skal  
gi de overordnede føringene, og den gjelder i  
utgangspunktet for en treårsperiode. Målgruppen 
er i hovedsak de ansatte og overordnede myndig-
heter. Den kan også være spennende for dere  
som foreldre å lese. Som er utdyping av denne 
årsplanen, har vi nå utarbeidet et Faglig skriv. 
Dette skrivet utdyper vårt faglige fokus her i  
Nesbakken barnehage. 

ÅRSPLAN DEL 2 - ÅRSPLANKALENDEREN, er den 
dere nå holder i hånda. Den er i kalenderformat, 
ettårig, og sier noe om hvilke fokus vi kommer til 
å ha det kommende barnehageåret, merkedager, 
planleggingsdager, noen påminnelser samt noe 
informasjon. Dere som foreldre er målgruppen for 
denne.  Den ble godkjent i barnehagens samar-
beidsutvalg (SU). Dato: 19/6-2020.

Mer utfyllende praktisk informasjon har dere fått 
tidligere i et eget informasjonshefte kalt «lurt å 
vite – del 2». Det ligger også ute på vår nettside. 

Akkurat dette barnehageåret kommer vi til å bruke 
mye tid på hverdagssituasjonene, rutinene våre og 
på en gjennomgang av vår faglige status. Når en 
barnehage utvider, er det viktig at vi tar oss tid til å 
inkludere alle både faglig og praktisk. Alle skal føle 
seg inkludert i fellesskapet i barnehagen – både 
nye og «gamle». Vår visjon: «Nesbakken barne-
hage – det er her jeg hører til!», blir fortsatt en 
viktig faglig rettesnor for oss det kommende året.
Vi vil også fortsette med å ha gode smittevernre-
gler, og vi vil selvfølgelig følge alle nasjonale og 
kommunale føringer som måtte komme. Dere skal 
fortsatt få god informasjon, og blir dere usikker på 
noe så bare spør oss! 

” Det blir liv og glade dager når Nesbakken viser seg. 
 Både store, små og søte hopper rundt med sving og svai. 
 Eeå – ee Nesbakken. Eeå – Nesbakken, Nesbakken.

Hver måned vil dere motta «Bakvendttitten».  
Der vil det stå litt om hva vi har vært opptatt av  
i måneden som har gått, samt litt informasjon  
fra meg. Den kommer ut på mail – da sparer vi 
miljøet vårt.

Husk å ta kontakt med meg for både ris og ros.  
Det er kun gjennom et tett samarbeid med dere 
som foreldre at vi kan være i stadig forbedring. 
Dere kjenner deres barn best! 

Jeg gleder meg til et år sammen med dere :)

Et godt barnehageår ønskes
dere alle sammen!
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Dette er personalsituasjonen 
slik vi kjenner den pr. 1.08.2020. 
Det kan komme endringer ut i 
fra barnehagens totale situasjon.

AVD BAKVENDTLAND: 

Silje Lindum 
Trulsen, 
pedagogisk leder/
avdelingsleder

Julianne Halrynjo 
Fyllingslid, 
pedagogisk leder

Marianne 
Fjeldstad 
Steen, barne-og 
ungdomsarbeider.

Jessica J. 
Helmerstuen, 
assistent

VIRKSOMHETSLEDER:
Heidi 
Andersson 
Solheim

AVD HOMPETITTEN:
Stine Pehrsson, 
pedagogisk 
leder/avdelings-
leder

Trine Lindum 
Trulsen, 
pedagogisk leder

Siri C. Johnsen, 
barne- og 
ungdomsarbeider

Tommy 
Guneriussen, 
assistent

Shahrazad,  
ekstra ressurs

-både på Hompetitten 
og Bakvendtland

Stine M.
Broløkken,  
lærling

VI JOBBER HER HØSTEN 2020
Tina,  
assistent 

AVD NØTTELITEN: 

Bente Moholt, 
pedagogisk leder/
avdelingsleder

Tobias Julian 
Syversen, 
pedagogisk leder

Liv Myrvang 
Martinsen, 
assistent



5

SAMARBEIDSUTVALGET HER I BARNEHAGEN:

For å sikre samarbeidet med barnas 
hjem, skal hver barnehage ha et 
foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av alle foreldrene.
Foreldrene velger representanter  
til samarbeidsutvalget hver høst.  
2 representanter og 2 vararepresen-
tanter. Alle 4 foreldrerepresentantene 
møter på møtene, men de har kun 
2 stemmer når det er noe det skal 
stemmes over.

For å sikre kontinuitet følger alltid 
en eller flere representanter over fra 
forrige år. Foreldrene kan fremme 
saker, og barnehagen forelegger 
foreldrene aktuelle saker gjennom året.

REPRESENTANTER FRA FORELDRENE 
PR. AUGUST 2020:

⇨ Petra Svecova 
 Tlf. 978 91 253
 (Veronika sin mamma) 
 
⇨ Cathrine Aldersjøen         
 Tlf. 452 89 121
 (Adelen og Emma sin mamma)

⇨ Marie Gjelsvik                             
 Tlf. 984 57 009
 (Linnea og Andreas sin mamma)        

Styrer Heidi fungerer som møteleder 
og sekretær. Hun har uttalerett, men
ikke stemmerett. Hun legger også fram 
saker for SU, og kaller inn til møtene.

UKESRYTME:

MANDAG:  
∙ Aktivitetsgrupper, språkgrupper og turgrupper. 
∙ Varm mat. Partalls uke Bakvendtland/ 
 oddetallsuke Hompetitten.

TIRSDAG:  
∙ Ledermøte/Ped.ledermøte etter lunsj.
∙ Aktivitetsgrupper, språkgrupper og turgrupper.

ONSDAG:  
∙ Førskolegruppe, aktivitetsgrupper, 
 språkgrupper og turgrupper. 
∙ Varm mat. Partallsuke Nøtteliten.

TORSDAG:  
∙ Fellessamling, aktivitetsgrupper og turgrupper. 
∙ Varmmat annenhver uke.
∙ Møtedag for avdelingene.
 HT: 09.00- 09.45. 
 BL: 10.00- 10.45. NL: 12.45-13.30

FREDAG:  
∙ Aktivitetsgrupper, språkgrupper og turgrupper. 

REPRESENTANTER FRA PERSONALET:

⇨ Silje Lindum Trulsen                 
⇨ Marianne Fjeldstad Steen  



06.45: Barnehagen åpner

06.45 –  
08.30: Felles frokost på kjøkkenet.
 Medbragt frokost til de som vil 
 spise i barnehagen. 
 Frokosten avsluttes 08.30.

09.00: Alle barna må være
 på plass i barnehagen.

09.00 – 
09.30:    Barnemøte/ 
 morgen-samling

09.30: Aktiviteter/grupper/tur

11.00 – 
11.30: Lunsj

11.30: Påkledning/bleieskift/
 soving/ hvile

12.00 – 
14.00: Frilek ute/inne/gruppe

14.00 –  
14.30: Ettermiddagsmat

14.45 - 
16.15: Frilek ute/inne/bleieskift

16.15: Barnehagen stenger

DAGSRYTME Hompetitten

06.45:  Barnehagen åpner

06.45 –  
08.30:   Frokost på avdeling.  
 Etter hvert felles frokost på 
 kjøkkenet. Medbragt frokost 
 til de som vil spise i barnehagen. 
 Frokosten avsluttes 08.30.

09.00:  Alle barna må være
           på plass i barnehagen.

09.00 – 
09.30:    Morgen-samling

09.30:     Aktiviteter/grupper/tur

10.30 – 
11.00:    Lunsj

11.00:      Bleieskift/soving

13.00 – 
14.00:   Frilek ute/inne/gruppe

14.00 – 
14.30 Ettermiddagsmat

14.45 - 
16.15: Bleieskift/Frilek ute/inne

16.15: Barnehagen stenger        

DAGSRYTME Nøtteliten

06.45:  Barnehagen åpner

06.45 – 
08.30:   Felles frokost på kjøkkenet.
 Medbragt frokost til de som vil 
 spise i barnehagen. 
 Frokosten avsluttes 08.30.

09.00: Alle barna må være
           på plass i barnehagen.

09.00 – 
09.30:    Morgen-samling

09.30:  Aktiviteter/grupper/ tur

11.00- 
11.30:    Lunsj

11. 30     Påkledning/bleieskift/
 soving/ hvile

13.00 –  
14.00:   Frilek ute/inne/gruppe

14.00 – 
14.30:  Ettermiddagsmat

14.45 - 
16.15: Frilek ute/inne/ bleieskift

16.15: Barnehagen stenger

DAGSRYTME Bakvendtland
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OPPSTART OG TILVENNING

MÅL FOR TILVENNING:

• Barna skal bli kjente og trygge i barnehagen 

• Barna skal bli kjent med hverdagsrutinene våre 
 og bli trygge i den nye barnehage hverdagen.

• De barna som går her fra før, skal også bli trygge   
 på den nye barnehagehverdagen og føle seg  
 ivaretatt i tilvenningsperioden.

RAMMEPLANEN SIER:
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet 
og trivsel, og for utvikling av empati og neste-
kjærlighet. I barnehagen skal alle barna oppleve 
å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og 
støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom 
barn og personalet og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring» .
 
(KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2017, S 7). 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene 
legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen.Når barnet begynner i 
barnehagen, skal personalet sørge for tett opp-
følging den første tiden slik at barnet kan oppleve 
tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære».
 
(KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2017, S 12).

SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:

⇨ Nye barn får sin kontaktperson.

⇨  Bli kjent med barnehagen både inne og ute.

⇨  Barn, ansatte og foreldre blir kjent med hverandre.

⇨  Bli kjent med hvordan barnehagens hverdag 
 henger sammen. 

⇨  Vi bruker konkreter, bilder av hverdagen vår 
 og bilder av nærmeste familie til barna.

⇨  Vi legger til rette for at alle barn har individuelle   
 behov og tar oss tid til hvert enkelt barn.

⇨  Barna får mye voksenkontakt og hjelper de 
 nye barna inn i lek med andre barn.

⇨  Gode rutiner og voksne som tar seg tid, lytter, 
 hjelper, ser og støtter barnas behov i hverdagen.
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Foreldremøte
KL 19.00-21.00

AUGUST 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

31

32
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36

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26  27  28  29  30

 31

 

Planleggingsdag. 
BARNEHAGEN STENGT!

Nytt barnehageår!

Planleggingsdag. 
BARNEHAGEN STENGT!



UNDER TILVENNINGEN ER DE VOKSNES ROLLE AVGJØRENDE

Hos oss er omsorg, trygghet og inklude-
ring i fokus.  Vår erfaring er at fokus på 
gode rutinesituasjoner gir trygge barn.

I Nesbakken har vi i flere år jobbet med hverdags-
situasjonene i barnehagen. Både i form av gode 
skriftlige rutiner og fokus på den voksens holdninger 
og væremåte.
 

RUNDT MÅLTID, GARDEROBE OG ANDRE HVERDAGS- 
SITUASJONER VIL VI DERFOR STREBE ETTER Å VÆRE: 

⇨ Tydelige og rolige voksne som bruker språket 
 bevisst i forhold til barnets alder og modning.

⇨ Voksne som bevisst inngår varme og nære 
 relasjoner til hvert enkelt barn.

⇨ Tydelige voksne som gir få, men klare beskjeder.

⇨ Rolige og tålmodige voksne.

⇨ I alle situasjoner skal vi kommunisere med barna   
 
 og tolke barnas budskap gjennom deres ord og  
 kroppsspråk. Under måltid er det barnet som er i  
 fokus, og samtalen dreier seg om hva barnas er   

” 
Du er deg og  
jeg er meg,  

 sammen er vi krutt.

                                                                                                                Ja er ja og nei er nei,  
send en stor salutt.

                                                                                                                Alle som jeg kjenner,  
vi vil være venner.

                                                                                                            

 opptatt av. 

⇨ Den voksne skal være en støtte og en hjelp, 
 men samtidig oppfordre barnet til å prøve selv 
 ut fra alder og egne forutsetninger.

⇨ Vi voksne oppfordrer barna til å hjelpe hverandre:  
 sende pålegg og brød, eller hjelpe med klær.

⇨ Voksne som gir barna gode og positive opplevelser  
 ved hverdagsaktivitetene i barnehagen. Det skal   
 være en god og positiv læringsarena.
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NASJONAL
BRANNVERNUKE

           
SEPTEMBER 2020  

UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

35

36

37

38

39

40

1 2 3 4 5    6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

    

29 3028

FORELDRESAMTALER AVD HOMPETITTEN UKE 39, 40 OG 42   

FORELDRESAMTALER AVD HOMPETITTEN UKE 39, 40 OG 42   



VÅRE VERDIER – VÅRT VERDISYN

RAMMEPLANEN SIER:
«Barnehagen skal fremme respekt for menneske-
verdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal 
bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske 
arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna utfra 
deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger».

I JEVNAKER KOMMUNE HAR VI 
FOKUS PÅ TRE FELLES VERDIER:

Åpen – Nytenkende – Redelig

Disse verdiene skal fungere som vår rettesnor 
både i møtet med barna, dere som foreldre og i 
samarbeidet mellom oss voksne i barnehagen. 

I TILLEGG ER VI I NESBAKKEN OGSÅ OPPTATT AV:

Trygghet:
At vi er nære, varme voksne som gir trøst som lindrer, 
som beskytter, som viser godhet, hjelper, organiserer 
følelser og sørger for primære behov som nok mat 
og søvn. Barn som får nok omsorg blir trygge. De tar 
initiativ til lek og utfordringer, de deler gleder, søker 
trøst og tør å protestere.

Likeverd og inkludering:
Vi legger også til rette for at alle barna skal bli sett 
og hørt og få like muligheter til å delta i fellesskapet. 
Alle har like stor verdi – både barn og voksne. Vi 
respekterer hverandres grenser, vi lytter til hverandre, 
vi ser hverandre og inkluderer hverandre i felleskapet.

Nettopp denne følelsen av 
å høre til i et felleskap er en grunnstein i all utvikling 
og læring. Og i Nesbakken har vi derfor følgende visjon:

«Nesbakken barnehage - 
det er her jeg hører til !»

Mangfold:
Nesbakken barnehage er en barnehage hvor ulike 
individer og ulike ytringer møtes i respekt for det som 
er forskjellig. Vi streber etter at alle barn, foreldre og 
personalet skal føle seg inkludert i barnehagens felles-
skap, bland annet gjennom at ulike personligheter, 
erfaringer, språk, kulturer og religioner anerkjennes. 

Barna i Nesbakken skal få oppleve at det finnes mange 
måter å tenke, handle og leve på. Personalet og barna 
gleder seg sammen over hvor privilegerte vi er som 
lærer så mye om andre kulturer, språk og religioner 
bare ved å være sammen i barnehagen.
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Kinas  
nasjonaldag 

Østerrikes 
nasjonaldag 

Tsjekkias 
nasjonaldag 

OKTOBER 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

40
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42

43

44

45
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5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

  1

HØSTFERIE PÅ SKOLENE UKE 41

  

FORELDRESAMTALER AVD BAKVENDTLAND UKE 42,43 OG 44

«VÅRRES 
HØSTSUPPE»

FORELDRESAMTALER AVD HOMPETITTEN UKE 39, 40 OG 42   

FORELDRESAMTALER AVD BAKVENDTLAND UKE 42,43 OG 44

FORELDRESAMTALER AVD NØTTELITEN UKE 44 OG 45



SPRÅK

RAMMEPLANEN SIER:
«Barnehagen skal være bevisst på at kommunika-
sjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider 
ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill 
skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, 
lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal 
anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og 
kommunikasjonsutrykk».

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en 
helhetlig språkutvikling».

(KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2017, S10) 

SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:

⇨ Vi setter ord på det vi voksne gjør og det barna 
 gjør gjennom hele dagen ved å anerkjenne og  
 respondere på barnas non-verbale og verbale 
 utrykk støtter vi deres språkutvikling.

⇨ Vi har fokus på begreper og bruker bøker, 
 eventyr, sanger, rim og regler. 

⇨ Vi tar i bruk snakkepakka, språkkista og annet 
 konkretiseringsmateriell for å konkretisere i 
 samlingsstund, på barnemøter m.m.

⇨ Barn og voksne dramatiserer og gjenforteller   
 sammen.

⇨ Vi har bilder og konkretiseringsmateriell framme   
 som synliggjør dagsrytme, ulike nøkkelord, rim 
 og regler m.m.

⇨ Vi har et variert språkmiljø ved at vi lytter til barnas  
 ulike opplevelser og gir dem felles erfaringer på   
 tvers av språklig identitet og kultur. Vi legger til   
 rette for at alle barn involveres i samspill og 
 samtaler, gjennom språkgrupper, turer, leker, 
 formingsaktiviteter, dekker bord o.l. Dette gir barna  
 felles erfaringer for å utvikle det norske språket. 

⇨ Vi synliggjør det språklige mangfoldet for hele 
 barnegruppa ved at vi lærer oss og bruker barne-
 sanger fra de ulike språkene vi har på avdelingen.

⇨ Vi observerer barna i samspill og bruker 
 «Alle med» og TRAS som verktøy for å kunne 
 følge med på og støtte hvert enkelt barns 
 språkutvikling. 

⇨ Vi bruker «Røde og grønne tanker» som et 
 verktøy for barna for å kunne utrykke egne 
 tanker og følelser.

⇨ Vi ønsker å gi barna (redskaper) språket de 
 trenger for å løse konflikter på en god måte 
 med kommunikasjon. Vi er voksne som er 
 nære barna og følger med på barnas 
 kommunikasjon og språk. På denne måten   
 fanger vi opp og støtter barn som har ulike 
 former for kommunikasjonsvansker, som er lite   
 språklige aktive, eller som har sen språkutvikling.

⇨ Vi støtter barnas lek med og utforsking av skrift-
 språket ved å ha lekemateriell og spill med 
 bokstaver (bokstavklosser og magnetbokstaver)   
 tilgjengelig for barna på avdeling. Hele alfabetet   
 henger framme og barna blir oppmuntret til og  
 «leke skrive».
 

SPRÅKTREET:
Tilegnelsen av språket kan sammenliknes med 
strukturen i et tre. Røtter, stamme, grener, kvister 
og blader henger nøye sammen, påvirker hverandre 
og utgjør en helhet. Slik er det også med språket. 

Stammen representerer språkforståelse (verbalt 
og ikke-verbalt), grenene representerer evnen til 
å uttrykke seg (ordforråd, grammatikk) og bladene 
representerer tale. 

For at et barn skal fungere i språklige sammenhenger, 
hjemme, i barnehagen og må det kunne 6000 ord, 
og for å kunne forstå og kunne klare seg i 1. klasse 
så må du kunne minimum 10 000 ord. I førskolealder 
lærer barn i gjennomsnitt ni nye ord per dag. 
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NOVEMBER 2020

UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

44
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23 24 25 26 27  28  29

   

 30  

FORELDRESAMTALER AVD NØTTELITEN UKE 44 OG 45



JUL OG JULEFORBEREDELSER

MÅL MED JULA:
⇨ Skape spenning rundt adventstiden. 
⇨ Barna skal få erfaring 
 med Nesbakken 
 barnehage sine 
 juletradisjoner

RAMMEPLANEN SIER:
«Barna skal få kjennskap til grunnleggende  
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,  
og bli kjent med religioner og livssyn som  
er representert i barnehagen».

(KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2017, S 22)

SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:
⇨  Vi snakker om hvorfor vi feirer jul, 
 og at vi tror forskjellig.

⇨  Vi tar vare på juletradisjonene 
 i Nesbakken barnehage. 

⇨  Vi har adventssamling felles hver mandag i des.

⇨  Roe oss ned og koser oss sammen.

⇨  Synger julesanger og leser julefortellinger. 

⇨  Julekalender hver dag. 
 «Kanskje kommer Rampenissen?» 

” 5 små musunger bodde i en  
 låve. De erta gamle nissefar 

 som gjerne ville sove.  
De spiste litt av grøten hans,  

 men da sa nissen STOPP!  
 Og alle de små musene  
 de tok et lite hopp! 
 Så løp en og gjemte seg,  
 da var de bare 4 …..»
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LUCIA 

NISSEFEST

JULEMIDDAG 

JULEGUDS-
TJENESTE 

DESEMBER 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

48

49

50
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52

53

1 2 3 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

  

4

BARNEHAGEN ER STENGT!

Julaften 1. juledag 2. juledag

28 29 30 Nyttårsaften

BARNEHAGEN ER STENGT!

31



LEK 

RAMMEPLAN SIER:
«Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve 
glede, humor, spenning og engasjement gjennom 
lek; alene og sammen med andre. Leken skal ha en 
sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 
anerkjennes».

SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:

⇨  Organisere rom, tid, og lekemateriale for 
 å inspirere til ulike typer lek.

⇨  Observere, analysere, støtte, delta i og 
 berike leken på barnas premisser. 

⇨  Ha kunnskaper om barns leke utvikling,  
 og kunne støtte og stimulere barns lek  
 der de til enhver tid er i sin utvikling.

⇨  Være bevisst og vurdere egen voksenrolle 
 og deltakelse i barnas lek. Leke barn inn 
 i lek, og seg selv ut igjen.

⇨  Ha kunnskaper om toddlerleken.

⇨  Hvordan leker en dyktig voksen med barn? 
 Hvordan ser det ut? Alle voksne har et eget 
 mål for hvordan de skal bli en bedre leker.

⇨  Innføre de «gode gamle regellekene».

” 
Kom vesle hvite snøfnugg legg   

 deg på min panne. Fortell om

  stjernene som seiler over landet.
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Planleggingsdag
BARNEHAGEN 

ER STENGT!

1. NYTTÅRSDAG

BARNEHAGEN ER STENGT!

KINESISK 
NYTT ÅR



VENNSKAP

MÅL FOR VENNSKAP:
⇨ Alle skal ha minst en god venn  

⇨ Alle skal føle seg inkludert i felleskapet 

⇨ Alle skal lære seg å glede seg over andres ressurser   

RAMMEPLANEN SIER:
«Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling 
av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse 
skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre 
balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta
hensyn til andres behov.» 
(KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2017, S 9). 

SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:
⇨  Samtaler om: hva er en god venn?

⇨  Samarbeid rundt ulike aktiviteter/spill.

⇨  Framheve barnas egenskaper og styrker.
⇨  Lære av hverandre, samt hjelpe hverandre.

⇨  Vi har positivt fokus på at alle er forskjellig.

⇨  Synliggjøring og forsterking av småbarns vennskap.

⇨  Være gode rollemodeller gjennom å fram snakke   
 hverandre som voksne.

⇨  De voksne skal  
 støtte barna i å  
 sette grenser for  
 seg selv og vise hensyn  
 til andres grenser. Si stopp og  
 hjelpe barna å finne løsninger  
 i konfliktsituasjoner. 

⇨  Systematisk arbeid mot utestengelse.

KRENKELSER:
I Nesbakken jobber vi systematisk mot utestengelse, 
og definerer mobbing og krenkelse som opplevelsen 
av utestengelse fra fellesskapet over tid. 
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HUSK: 1. MARS FRIST FOR NY BARNEHAGESØKNAD



RAMMEPLANEN SIER:
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende 
miljø som støtter opp under deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre».

«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 
skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 
for deres læreprosesser».

VÅRT LÆRINGSSYN:
Det er i sosial relasjoner og gjennom samhandling 
og interaksjon med andre barn og voksne, at barn 
lærer.  (Vygotsky). Barnets relasjon til personalet 

og de andre barna, er en grunnleggende 
faktor for barns læring og utvikling.

Vi i Nesbakken barnehage tenker at barn lærer best 
når de er naturlig motiverte og kan erfare selv. Derfor 
ønsker vi å ha romslige planer, slik kan vi ivareta barnets 
lærelyst, spontanitet og deres enorme evne til å være 
«her og nå». 

Til forskjell fra skolen har vi i barnehagen mulighet 
til å sette fokus på et fagområde akkurat når barnet 
eller barna er mest motivert. Vi arbeider likevel 
systematisk med å legge til rette for at barna 
skal få erfaringer og opplevelser med alle 7 
fagområdene ut fra alder og modenhet.

DE 7 FAGOMRÅDENE ER:
⇨  Kommunikasjon, språk og tekst
⇨  Antall, rom og form
⇨  Etikk, religion og filosofi
⇨  Nærmiljø og samfunn
⇨  Natur, miljø og teknologi
⇨  Kropp, bevegelse, mat og helse
⇨  Kunst, kultur og kreativitet

RAMMEPLANEN SIER:
«Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barne-
hagens innhold, og barnehagen skal legge til rette 
for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke, 
aktivitets og læringsmuligheter».

LÆRING
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MARS 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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barnehagesøknad 

Palmesøndag

SKOLENE HAR VINTERFERIE

UKE 11 OG 12: FORELDRESAMTALER FOR ELEFANTFORELDRE

UKE 11 OG 12: FORELDRESAMTALER FOR ELEFANTFORELDRE

BARNEHAGEN ER PÅSKESTENGT

PÅSKEBRUNSJ



PÅSKE

”En liten kylling i egget lå. Den banket og banket  
og banket på. Her er så trangt, jeg vil ut å gå. 

       Pep den og ynket seg der den lå. 
       Hakk.hakke,hakk- egget det sprakk!  
       Og et lite hodet ut av det stakk – pip,pip,pip,pip!

MÅL:
⇨ Oppleve Nesbakken barnehage 
 sine påsketradisjoner.

RAMMEPLANEN SIER:
«Barnehagen skal gi barna kjennskap til og 
markere merkedager, høytider og tradisjoner 
i den kristne kulturarven og andre religioner 
og livssyn som er representert i barnehagen».

SLIK GJØR VI DET I 
NESBAKKEN BARNEHAGE:

⇨  Vi lager påskepynt.

⇨  Vi har påskebrunsj sammen med foreldrene.

⇨  Vi forteller påske-
 budskapet, viser bilder 
 og snakker om det. 

⇨  Vi formidler at vi har 
 forskjellig tro.

⇨  Kanskje 
 kommer 
 påskeharen innom.

⇨  Bruke faktabøker 
 og internett.



24

Syrias 
nasjonaldag 

HUSK: 
30. APRIL ER SISTE FRIST 

TIL Å MELDE INN BARNETS 
SOMMERFERIE

APRIL 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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BARNEHAGEN STENGT!

Barnehagen  
åpner etter påske

Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag

BARNEHAGEN ER PÅSKESTENGT

Påskeaften

2. påskedag

FORELDRESAMTALER BAKVENDTLAND UKE 15 OG 16

Planleggingsdag
BARNEHAGEN 

ER STENGT!

FORELDRESAMTALER BAKVENDTLAND UKE 15 OG 16

FORELDRESAMTALER HOMPETITTEN UKE 17 OG 18



MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT

BARNEHAGELOVEN §2 SIER:
«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, 
gi rom for barns egen kulturskaping og bidra 
til at alle barn får oppleve glede og mestring 
i et sosialt og kulturelt fellesskap».

«Barnehagen skal fremme 
demokrati, mangfold og 
gjensidig respekt, likestilling, 
bærekraftig utvikling, 
livsmestring og helse».

GRUNNLOVEN §108

RAMMEPLANEN SIER: 
«Barnehagen skal legge til rette for kultur-
møter, gi rom for barnas egen kulturskaping 
og bidra til at alle barn kan få oppleve glede 
mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.  
Barna skal få oppleve at det finnes mange 
måter å tenke, handle og leve på. Samtidig 
skal barnehagen gi felles erfaringer og synlig-
gjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal 
vise hvordan alle kan lære av hverandre og 
fremme barnas nysgjerrighet og undring 
over likheter og forskjeller».

(KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17, S9) 

SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:
⇨  Vi synliggjør mangfoldet i barnehagen gjennom 
 flagg, verdenskart, lytte til ulik musikk, o.l. 

⇨  Vi fokuserer på mangfold og at vi er forskjellige 
 som positivt. Gjennom åpenhet og samtaler bidrar 
 vi voksne til at alle barn blir sett og anerkjent for den  
 de er og synliggjør den enkeltes plass i fellesskapet.
 
⇨  Vi markerer ulike høytider i barnehagen fra andre   
 land, men bringer også den norske tradisjonen 
 videre ved at vi markerer jul, påske og høytids- og   
 merkedager. 

⇨  Barnehagen bruker ulike metoder for å synliggjøre   
 mangfoldet i familieformer og sørger for at alle barn  
 får sin familie speilet i barnehagen. Ved bruk av,   
 språkbok, familebok, m.m. 
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UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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KREM!
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Kr. Himmelfarts-
dag

Norges 
nasjonaldag

BARNEHAGEN 
ER STENGT!

Arbeiderenes 
fridag

Første pinsedagPinseaften

Frigjøringsdagen 9

2. pinsedag

BARNEHAGEN 
ER STENGT!

Barnehagen er stengt!

FORELDRESAMTALER HOMPETITTEN UKE 17 OG 18

FORELDRESAMTALER NØTTELITEN UKE 19

Polens 
nasjonaldag

Markering
av 8. mai

DUGNAD:
DATO BESTEMMES I SU

ID



MEDVIRKNING «Å VIRKE SAMMEN MED ANDRE»

I Nesbakken barnehage ønsker vi at barn, 
gjennom medvirkning, skal få oppleve å ha 
innflytelse på eget liv og føle seg verdifulle. 
Videre ønsker vi også å fremme demokrati 
og motvirke selvsentrert tenkning. Vi ønsker 
også å fokusere på evnen til å glede seg over 
andre barns mestring. Gjennom medvirkning 
vil barna både få utvikle egne interesser og 
sosiale ferdigheter. 

BARNEHAGELOVEN § 1 SIER: 
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til 
medvirkning ved å legge til rette for og 
oppmuntre til at barna kan få gitt utrykk for 
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet».

(BARNEHAGELOVEN §1 OG §3)

RAMMEPLANEN SIER: 
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike 
uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning
 på måter som er tilpasset barnas alder, erfaring, 
individuelle forutsetninger og behov. Også de 
yngste barna har rett til å gi uttrykk for sine 
synspunkter på egne vilkår». 

 
SLIK GJØR VI DET I NESBAKKEN BARNEHAGE:

⇨  Voksne som er opptatt av det barnet er opptatt  
 av akkurat her og nå /Være tilstede.  

⇨  Alle trenger ikke å gjøre alt likt. Individuelle behov. 

⇨  Barnehagen observerer og følger opp barnas ulike  
 utrykk og behov. Ved å være nære barna og kjenne  
 barna godt tolker vi barnas kroppsspråk og følger  
 barnas signaler. Vi er anerkjennende og legger til   
 rette for.  

⇨  Bekrefte barna med ord: «Ja, det skjønner jeg 
 at du vil», «Nå ser jeg at du er lei deg», 
 «Du ble glad du» etc. 

⇨  Frilek, der barna velger aktiviteter og de voksne   
 tilrettelegger så godt det lar seg gjøre.

⇨  Ha samtaler med barna i hverdagen, og faste 
 barnesamtaler med de eldste i barnehagen 
 (kommunen har et felles spørreskjema).

⇨  Dagens barn.

⇨  Vi voksne har fokus på barnas suksesser, vi 
 oppmuntrer barna til å glede seg over andre. 
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Planleggingsdag
BARNEHAGEN 

ER STENGT!

«STADION»-DAGER FOR ALLE KOMMUNENS FØRSKOLEBARN

SOMMERFEST:
BESTEMMES AV 

ELEFANT- 
FORELDRENE



OVERGANGER

GOD SOMMER ØNSKES DERE ALLE OG PÅ GJENSYN TIL HØSTEN!

I vår barnehage kalles de eldste 
barna for elefanter. Hva er målet for 
Elefantenes siste år før skolestart?

⇨ Å styrke samholdet dem imellom.

⇨ Å gi dem ekstra utfordringer.

⇨ Å samarbeid med de andre barnehagene 
 i nærmiljøet og med Toso - og Bergerbakken skole.

⇨ At de skal bli mest mulig selvstendige 
 i daglige situasjoner.

⇨ At de skal få et positivt forhold til skolen 
 og føle trygghet i fht skolestart.

  
HVORDAN VIL VI NÅ MÅLET VÅRT?
⇨ Ha egen elefantgruppe hver uke.

⇨ Vi vil besøke begge skolene.

⇨ Barnehagene og skolene har laget 
 en egen plan over overgang barnehage-skole.

⇨ Vi vil ha skoleforberedende aktiviteter.

⇨ 1. klasse lærerne og SFO-leder besøker  
 barnehagen, og personalet informerer skolen  
 om barna (med tillatelse fra dere foreldre).

OVERGANG FRA 
LITEN AVDELING TIL 

STOR AVDELING:

Målet vårt er å gjøre 
overgangen så trygg som mulig:

⇨ Vi har samtaler mellom «gammel» og «ny» ped.leder  
 hvor det utveksles informasjon om hva som skal   
 til for at det enkelte barn skal trives.

⇨ Vi gjør avtaler om jevnlig besøk på ny avdeling. 
 Kanskje spise der, eller være med på tur.

⇨ Vi følger barna over til ny plass den siste dagen de 
 er i barnehagen på «gammel» avdeling. Barnet  
 bærer kurven sin over selv.

⇨ Den siste dagen barna er på gammel 
 avdeling, lager avdelingen en liten 
 markering ved måltidet. Bilde med hilsen?
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BARNEHAGEN ER FERIESTENGT
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VIRKSOMHETSLEDER: Heidi A. Solheim
haso@jevnaker.kommune.no

ADRESSE: Brugata 8, 3520 Jevnaker

TELEFONNR:
Heidi A. Solheim:  414 20 732
Hompetitten:  922 87 362
Bakvendtland:  922 85 347
Nøtteliten:  901 32 542

NESBAKKEN BARNEHAGE:

Hei og hå her kommer vi, 
og vi har noe bra å si:
Vi vil vise alle her, 
hvor fine Nesbakken barna er.
Vi jobber og vi lærer litt, 
men har det ellers veldig fritt.
Vi synger, leker, lager støy 
og har det mye gøy.
 
Vi er så forskjellige, 
og vi er så gla’ for det.
Ulikheter liker vi -  
det vil vi bare si!
 
Hei og hå her kommer vi, 
og vi har noe bra å si:
Nesbakken det er vårt sted, 
og takk og lov for det!  - Hei!

HEI OG HÅ,  
HER KOMMER VI!
(MEL: «VASKE VESLE BRUMLEMANN» I SWING)


