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        ÅRNES               
KULTURBARNEHAGE 

 

 
 
 
 
 

Barnehagens målsetting: 
«Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet skape den 

gode barndommen med vekt på trygghet og omsorg, der 
det pedagogiske miljøet er i stadig endring etter barnas 

interesser.» 
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ORGANISERING 
Årnes kulturbarnehage er en kommunal barnehage som driftes etter Nes kommunes mål- og 

strategiplaner, virksomhetsplan for Nes kommunes barnehager og kommunens vedtekter. 

Ansvarlig for barnehagens drift er styrer og assisterende styrer. 

Årnes kulturbarnehage er en 8 avdelings barnehage bygd 2017/2018, godkjent for 146 barn, 

dersom barna er over tre år. Barn under tre år teller to plasser, dermed vil antallet barn gå ned 

med bakgrunn i at dette er en barnehage for 0-6 år  

Barnehagen har utvidet åpningstid fra 06.45-17.15. Barnehagen ligger i utkanten av Årnes 

sentrum med stor og spennende utelekeplass som innbyr til lek og utfoldelse året rundt. På 

barnehagens uteområde kan man også finne en liten skog, og vi har vår egen grillhytte. 

Inne er barnehagen organisert i avdelinger. Her har vi grupper blandet etter fødselsår. De minste 

er nede, de eldste er oppe. 

I hverdagen er barna på avdelingene, men de har flere temarom de kan bruke daglig i sitt 

pedagogiske arbeid; sanserom, vannlekerom, språkrom, formingsrom og gymsal. I tillegg bruker 

vi svømmehallen aktivt, og tilbyr svømmeopplæring. 

 

Samarbeidspartnere: 
Barnehagemyndigheten v /Stine Hofseth 

Familiens hus med: 

• Helsestasjon 

• Barnevernstjeneste 

• Familiekonsulenter 

Pedagogisk tjeneste 

Kulturskolen 

Grunnskolene i Nes kommune 

 

Alle barnehager i kommunen 

Nes videregående skole 

Nes sykehjem 

Nes Bibliotek  

 

 

 

Avdelingene våre i Årnes barnehage er: 

Blå 0-3 år 
Grønn 0-3 år 
Orange 0-3 år 
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Rosa 0-3 år 
Turkis 3-6 år 
Lysegrønn 3-6 år 
Rød 3-6 år 
Gul 3-6 år 

 
 
Ansatte: 
Barnehagen har i dag 9 pedagoger. I tillegg har barnehagen spesialpedagog, assisterende styrer 
og styrer. En av våre pedagoger har i tillegg utdanning som dansepedagog.  
Vi har stor tetthet av fagarbeidere og assistenter, en av våre fagarbeidere er utdannet som 
barneyogainstruktør.  
 
Barnehagen forholder seg til pedagogisk bemanningsnorm og generell bemanningsnorm.  
 
Ansatte settes inn der behovet er. Endringer kan skje i løpet av året. 
 
Styrer: Marte Aune Palmesen    
Assisterende styrer: Anita Efraimsen Stareng 
Kjøkken: Inger Arnesen 

 

          

Navn på de ulike barnegruppene 
Solbarna:  1 og 2 åringer 
Stjernebarna:  3 åringer 
Kometbarna:  4 åringer 
Regnbuebarna: 5 åringer 
 
 

 
 
 
 
BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE 
 
SATSNINGSOMRÅDE: Kultur, Lek og Utvikling 
 
TEMA: Kulturarv 
 
MÅL: Gjennom temaet kulturarv skal barnehagen 
legge til rette for spennende kulturmøter, barns egen 
kulturskaping og lek med fokus på det kulturelle 
felleskap.  

 
Hva er kultur? «Kultur handler om den 
virkelighetsoppfatning og de verdier, normer, erfaringer, skikker og tradisjoner som er mer eller 
mindre felles innenfor et samfunn, som vi har lært og som gjør at vi kan kommunisere og 
samhandle. Kultur vedlikeholdes og endres gjennom sosialisering og gjennom kontakt med ulike 
grupper mennesker.» (Larsen & Slåtten).  
 
Kultur i Årnes barnehage vil innebære å markere ulike kulturer representert i barnegruppa, vi vil 
bruke mangfoldet som en ressurs der vi skaper et godt flerkulturelt fellesskap.  Vi vil undre oss og 
bruke vitenskapen i forsøk og ulike eksperimenter. Vi jobber aktivt med holdningene og verdiene 
våre igjennom læringsmiljøløftet. Vi vil igjennom estetiske uttrykk slik som dans, musikk, drama 
og kunst overføre samtidens kultur så vel som den kulturelle arven i samfunnet. Igjennom 
samarbeid med andre institusjoner i nærmiljøet, slik som sykehjemmet, biblioteket, videregående 
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skole og svømmehallen vil vi skape Årnes barnehage sitt særegne kulturelle uttrykk.  

 

 

 

Bakgrunnen for valg av satsingsområde:  

• Gjennom arbeid med å fremme mangfold og barns egen 
kultur bidrar barnehagen til egen identitetskapning slik at 
barna får gode forutsetninger for å møte samfunnet med 
selvtillit og robusthet.  

• Kultur er en unik arena for utvikling av språk, sosial 
kompetanse, fantasi og grunnleggende matematisk 
forståelse.  

• Lek er grunnlaget for all utvikling og læring i barnehagen. 
Gjennom å knytte leken til barns egen kultur vil vi bidra til å 
øke kreativitet, selvstendighet og mestringsopplevelser hos 
barna.  

 

Delmål:  
• Barna skal få kjenne på glede, mestring og fellesskap ved å 

få utfolde seg i egen kulturskaping og lek.  
 

• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet og undring rundt kulturarv og tradisjoner. Og 
barna skal få mulighet til medvirkning i egen barnehagehverdag. 
 

• Barnehagen skal legge til rette for varierte sanseinntrykk, estetiske utrykk og allsidig lek 
som fremmer barns kreativitet.  

 

Innhold og metode 
 
Gjennom dette satsningsområdet ønsker vi å arbeide med kulturarv og tradisjoner. Der vi har 
hovedfokus på de estetiske uttrykksformene som dans, kunst, drama og musikk. Fagområdene i 
Rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet, Språk, kommunikasjon og tekst vil ha en sentral plass. 
I tillegg vil vi berøre alle de andre fagområdene i vårt arbeid med kulturarv og tradisjoner.  
 
Ved bruk av Alf Prøysens prosa, tradisjonelle barneleker, kjente barnesanger, musikk, ulike 
instrumenter, ulike former for dans, dramatisering og estetiske materialer skal barna få mulighet til 
å skape og utfolde seg innenfor det kulturelle felleskapet i barnehagen.  
 
  
Vi i barnehagen skal være synlige i nærmiljøet. Barna skal besøke sykehjemmet, sentrum, 
bibliotek, kirke, videregående skole etc.., med et mål om å dele kulturarven med Nes kommunes 
innbyggere.  
 

 
PROGRESJONSPLAN 
 
FAGOMRÅDENE KAP. 9 I RAMMEPLANEN 
Fagområder 
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Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst  
 

Mål for barna                                 Progresjon 
        0-3 år                                       3-6 år             

• Barna bruker 
språket til å uttrykke 
seg og utvikle sin 
sosiale kompetanse 

•  Barna skal få en 
god opplevelse 
gjennom lek med 
tekst, rim, regler, 
sang og få 
kjennskap til et 
mangfold av eventyr 
og fortellinger. 

• Barna skal gjennom 
ulike metoder få 
erfaringer med 
skriftspråket. 

• Barna skal gjennom 
førstehåndserfaring
er med musiske 
aktiviteter som 
sang, regler, rytme 
og bevegelse 
utvikle sin 
begrepsforståelse 
og få et variert 
ordforråd 

• Låne bøker på 
biblioteket. 

• Bli kjent med enkle 
bildebøker 

• Lære seg enkle 
barnesanger og 
bevegelses sanger. 

• Begrepsinnlæring 
gjennom sanseinntrykk 

• Observere, lytte og 
erfare. Sette ord på 
ting. 

• Uttrykke følelser og 
sette ord på dem. 

• Bli bevisst på egen 
kropp.  

• Ta i bruk og bli kjent 
med ulike musiske 
instrumenter 

• Leke med lyd og rytme 

• Høytlesing  

• Låne bøker på 
biblioteket og, delta på 
fortellerstund 

• Lytte, samtale og leke 
med lyd, rim, regler og 
rytme 

• Fabulere ved hjelp av 
eventyr, språk og sang 

• Huske og gjenfortelle 
historier og 
opplevelser 

• Bli kjent med egen 
bokstav, øve på å 
skrive navnet sitt 

• Oppleve rom for 
undring og filosofi. 

• Alle barn blir lest høyt 
for.  

• Bruke digitale 
bildebøker til 
høytlesing 

• Bruker snakke pakken 
aktivt på avdeling. 
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Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse 
 

Mål for barna                      Progresjon 
 0-3 år                                       3-6 år             

• Barna mestrer 
allsidige fysiske 
aktiviteter, inne og 
ute hele året. 

• Barna får kjennskap 
til 
menneskekroppen, 
og utvikler gode 
vaner for hygiene og 
kosthold. 

• Barna får oppleve 
bevegelsesglede, 
matglede og 
mangfold av 
matkultur. 

• Barna får lære å 
sette grenser for 
egen kropp og 
respektere andres 
grenser. 

• Blir trygge i vann og 
ute i ulent terreng.  

• Barna får mulighet til 
å sanse, leke, lære 
og skape med 
kroppen som 
utgangspunkt. 

• Utvikle gode rutiner 
for hygiene. 

• Få gode erfaringer 
med varierte og 
allsidige 
bevegelseslek, 
sanseinntrykk og 
uteliv til ulike årstider. 

• Få kjenne på egne 
grenser, hva tør jeg? 

• Få oppleve 
bevegelsesglede 
gjennom allsidige 
motoriske aktiviteter, 
slike som dans, 
drama og barneyoga. 

• Få erfaringer med 
finmotoriske 
aktiviteter som perle, 
tegning, maling og 
Duplo-lek. 

• Bruke vannlekerom.  

• Selvstendighet ved 
måltid.  

• Gå på turer, bruke 
naturen i nærmiljøet. 

• Videreutvikle 
finmotorikken med små 
perler, tegning, små 
Lego og klipping.  

• Bruke vannlekerom og 
besøke svømmehallen. 

• Øve på blyantgrep. 

• Aktiviteter som legger til 
rette for kryssbevegelser 
og grovmotoriske 
ferdigheter (dans, yoga). 

• Bruke naturen som 
lekeplass for 
bevegelsesglede, 
formingsaktiviteter og 
dramalek. 

• Vurdere og mestre 
risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer. 

• Undre seg over gode 
vaner for hygiene, sunt 
kosthold og ulike 
matkulturer. 

• Være med å forberede 
måltider. 
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Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet 
 

Mål for barna                      Progresjon 
  0-3 år                                    3-6 år             

• Barna får bruke 
fantasi, kreativ 
tenkning og 
skaperglede. 

• Barna får kjennskap 
til ulike teknikker, 
materialer, verktøy og 
teknologi. 

• Bruke naturen til 
kreativ utfoldelse 

• Få varierte og 
positive opplevelser 
knyttet til musikk, 
dans og dramalek 

• Utvikle fantasi og 
kreativitet ved å 
skape noe selv 

• Oppleve estetiske 
uttrykksformer og bli 
inspirert til å skape 
sitt eget uttrykk 

• Barna skal arrangere 
konserter, 
forestillinger, 
utstillinger for og med 
hverandre, og for 
foreldre og andre i 
nærmiljøet. 
 

• Få erfaring med 
primærfargene (rød, 
blå, gul) 

• Muligheter til å kle seg 
ut. 

• Tegne og male. 

• Lytte til ulik musikk og 
sang samt lyder i 
naturen.  

• Få erfaringer med 
rytmeinstrumenter. 

• Skape glede og 
oppleve undring 
gjennom bruk av ulike 
formingsmaterialer 

• Dans og bevegelse 

• Barneyoga 

  

• Blande primærfarger 
til sekundærfarger 

• Bevege seg til musikk, 
delta i dramalek. 

• Delta på sang og kor.  

• Gi barna kunnskap 
om at det finnes ulike 
kulturer/kulturarv 

• Gi barna mulighet for 
å skape egne 
kunstneriske og 
kulturelle utrykk ved 
hjelp av naturen 

• Oppleve ulike 
kunstneriske 
uttrykksformer som 
musikk, dans, drama, 
språk, litteratur og 
forming.  

• Bruke fantasien, 
kreativ tenkning og 
skaperglede 

•  Utvikle kunnskap om 
virkemidler, teknikk og 
form. 
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Fagområde: Natur, miljø og teknologi 
 

Mål for barna                      Progresjon 
    0-3 år                                        3-6 år             

• Barna skal få 
forståelse for 
naturens egenart, 
kulturlandskapet, 
og typografi. Arter 
og sorter, bli kjent 
med dyr og dyreliv. 

• Barna blir kjent 
med klimaloven og 
den rollen klima 
spiller i den norske 
kulturen. 

• Barna skal få 
kjennskap til “ny 
teknologi” som en 
del av den moderne 
kulturen 

• Lære om naturen 
som en naturlig 
energikilde 
(Vannkraft, vind 
kraft, sol kraft,) 

• Lære om at søppel 
også kan være en 
energikilde. 

• Bli kjent med leker 
fra ulike kulturer 

• Få kjennskap til 
bærekraftig 
utvikling 

• Bli kjent med dyrene 
på gården og dyrene i 
skogen 

• Førstehåndserfaringer 
med dyr.  

• Barna får være med 
på å så frø (karse, 
urter o.l) 

• Bli kjent med 
barnehagens 
nærmiljø. 

• Lage historier på IPad 

• Ta bilder 

• Bli kjent med 
touchskjerm.  

• Få kjennskap til 
fysiske lover 

• Bruke mikroskop og 
forstørrelsesglass 

• Ta vare på miljø: 
sortere, plukke søppel 

• Bruke naturen, undre 
seg over den.  

• Barna skaper i 
felleskap naturbilder 
med matrieller fra 
naturen.. 

• NRK serien “Ikke gjør 
dette mot klima” 

• Undre seg over hva 
som rører seg ute i 
naturen, lære mer om 
det barna undrer seg 
over. 

• La barna ta bilder. 

• Bruke bøker på skjerm 
under høytlesning 

• Lage fortellinger på 
IPad sammen med 
andre og bruke Ipad til 
å finne svar 

• Bruke mikroskop 

• Sortere og plukke 
søppel --> 
Søppelkunstutstilling 

• Få kunnskap om 
bærekraftig utvikling og 
matproduksjon, 
nyttiggjøre seg av 
naturen og samtidig ta 
vare på den og det som 
lever i den.  
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Fagområde: Antall, rom og form 

Mål for barna                      Progresjon 
    0-3 år                                        3-6 år             

• Gjennom estetiske 
erfaringer skal barna 
leke, oppdage og 
eksperimentere med 
tall, mengde og telling. 

• Barna skal få 
kunnskaper til å 
gjenkjenne 
matematiske begreper 
og tilegne seg 
førmatematisk 
forståelse. 

• Barna skal oppleve 
matematikkglede 
gjennom fantasi, 
kreativ tenkning og 
kulturelle uttrykk. 

• Bruke kroppen og 
sansene til å utvikle 
romfølelse. 

• Bruke kroppen og 
erfare ulike 
størrelser og 
motsetninger som 
høy/lav, lang/ kort. 

• Rydding/sortering 
av leker, vite hvor 
de ulike tingene 
skal være. 

• Barna utforsker 
leker med ulike 
former og størrelser. 

• Få bevissthet til tall 
og mengde 
gjennom å bruke 
kroppen som 
utgangspunkt (to 
hender, ti fingre 
osv.). 

• Barna får kjennskap 
til telleramsen  

• Barna skal få 
kjennskap til klappe 
og rytmelek, 
tellesanger 

• Barna får gjennom 
dans erfare plassering 
og orientering og 
utvikle sine evner til 
lokalisering. 

• Barna får oppleve 
glede ved å leke med 
tall og former. 

• Lære navn på trekant, 
sirkel og firkant og 
kjenne igjen formene i 
omgivelsene. 

• Benytte ulike 
materialer og inspirere 
barna til å utfolde seg 
kreativt ved å skape 
ulike former og 
mønstre. 

• Gjennom førstehånds- 
erfaringer skal barna 
tilegne seg gode og 
anvendbare 
matematiske begreper. 

• Bruke brettspill 

• Bruke arkitektur til å bli 
kjent med ulike former. 

• Bruke landart til å 
oppdage matematiske 
former og tall i naturen. 
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Fagområde: Etikk, religion og filosofi 
 

Mål for barna                              Progresjon 
   0-3 år                                      3-6 år             

• Få kjennskap til at vi har 
forskjellige religioner, livssyn 
og verdier. 

• Få kjennskap til, forstå og 
reflektere over 
grunnleggende verdier og 
normer i kristne og 
humanetisk arv og tradisjon. 

• Oppleve vennskap 

• Vise toleranse og være 
inkluderende. 

• Styrke selvbildet. 

• Få kjennskap til 
høytidene, 
merkedager og 
tradisjoner i ulike 
kulturer. 

• Få ta del i de ulike 
tradisjonene vi har. 

• Vise hverandre 
omsorg. 

• Lære å dele med 
hverandre og å 
vente på tur. 

• Få oppleve at 
undringen og 
filosoferingen deres 
blir tatt på alvor. 

• Utvikle begynnende 
empati, og sette seg 
inn i andres 
situasjon. 

         

• Få kunnskaper 
om hvorfor vi 
feirer de ulike 
høytidene. 

• Forstå empati, å 
sette seg i den 
andres situasjon. 

• Lære å løse 
konflikter. 

• Lære å 
respektere andre 
mennesker på 
tross av ulikheter. 

• Samtaler om 
samfunnets 
regler og normer. 
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Fagområde: Nærmiljø og samfunn 

 

Mål for barna                               Progresjon 
  0-3 år                                        3-6 år             

• Få kjennskap til ulike 
kulturer som finnes i 
Norge. 

• Bli kjent med 
institusjoner og steder 
gjennom turer i 
nærmiljøet. 

• Oppmuntre barna til å 
medvirke i egen 
hverdag, og utvikler 
tillitt til deltakelse i 
samfunnet. 

• Bli kjent med 
lokalsamfunnet, 
viktige\historiske 
landemerker for Nes 
kommune.  

• Barna skal ha en 
delekultur med de eldre 
i nærmiljøet 
 
 

• Bli kjent og trygg på 
egen avdeling og i 
barnehagen. 

• Opplever tilhørighet 
på sin avdeling. 

• Går på turer i 
barnehagens 
nærområde. 

• Lære å uttrykke 
ønsker og ta initiativ. 

• Introdusere barna for 
ulike kulturers 
merkedager, levesett, 
kunst, kultur og 
mattradisjoner. 

 
 

• Benytte 
svømmehallen, 
biblioteket, Årnes 
stadion og andre 
arenaer i nærmiljø.  

• Besøke de eldre, 
dele kulturarv og ha 
aktiviteter sammen.  

• Holde pop-up 
konserter i 
nærmiljøet 

• Markere  
FN dagen, lære om 
andre kulturer 
representert i 
barnehagen.  

• Får kunnskap om 
barne- 
konvensjonen, særlig 
de mest 
grunnleggende 
menneske- 
rettighetene. 

• Får erfaring med 
demokratiske 
prinsipper - barns 
med-bestemmelse 
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VURDERING OG DOKUMENTASJON 

 
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og 
rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd 
med barnehageloven og rammeplanen.» Rammeplanen s. 38. 
Barnehagen har jevnlige treffpunkt for evaluering og vurdering av virksomhetens pedagogiske 
arbeid. Pedagogmøter, avdelingsmøter og personalmøter. 
 
I Nes kommune har vi utarbeidet en plan for språk, lesing og læring (SLL-plan) og en plan for 
tall, regning og læring (TRL-plan). Hensikten med planene er at «vi skal jobbe etter prinsippene 
med de tre F’er: Forebygging - Fange opp – Følge opp.» 
 
Å dokumentere det vi gjør i hverdagen er viktig for å kunne reflektere over egen praksis.  
Dette skal danne grunnlaget for et godt foreldresamarbeid og positiv foreldremedvirkning. 
 
I følge SLL-planen skal «barnehageansatte gi konkrete tilbakemeldinger på barnas språklige og 
sosiale utvikling til de foresatte og gi råd om hvordan de kan støtte barnets utvikling.» 
 
Vi observerer barna kontinuerlig og vi bruker kartleggingsverktøy ved behov. Vi bruker følgende 
verktøy for innhenting av den informasjonen vi trenger: 
   

• TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) 
 

• 20 spørsmål om språkferdigheter 
 

• Å by barnet opp til dans, observasjon av tidlig kommunikasjon. 
 

• Deltakende observasjon, voksne deltar i lek og aktiviteter og i etterkant noterer vi det som 
blir observert i loggbok.  
 

• Uformell evaluering i møter 
 

• Alle med, et observasjonsskjema for barns utvikling. 
 

• MIO (Matematikk, individet, omgivelsene) 
 
 

Foreldre og foresatte gir skriftlig samtykke til observasjon og kartlegging av barna. 
 
Våre observasjoner, erfaringer og evalueringer danner grunnlaget for det vurderingsarbeidet vi 
gjør både i forhold til enkeltbarn, barnegruppene og barnehagen som en pedagogisk virksomhet. 
 
Når det gjelder kartlegging av enkeltbarn, blir dette tatt opp og drøftet i foreldresamtaler. 
   
I november hvert år gjennomføres en brukerundersøkelse. Undersøkelsen gir foreldre og 
foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom 
hjem og barnehage. Formålet med undersøkelsen er at barnehagene og barnehageeiere får 
informasjon de kan bruke til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. 
 
All evaluering og vurdering danner grunnlaget for neste års planlegging. 
 

 
Merkedager i Årnes kulturbarnehage: 

- Oktober: FN dagen 
- November: Lyktefest med fremvisning/konsert fra barna 
- Desember: Lucia, Smånissefest, Julelunsj 
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- Januar/Februar: Vinteraktivitetsdag, Barnehagens bursdag, Samefolkets dag 
- Mars: Påskevafler, Påskelunsj, Påskesamling 
- April: Ruskenaksjon 
- Mai: 17mai-tog, Maileker 
- Juni: Sommerfest med fremvisning av prosjekter fra barna, Overnatting og avslutning for 

Regnbuebarna 
 
 
 
I tillegg markeres høytider/merkedager fra andre religioner som er representer i barnegruppa.  
Det arrangeres morro-fredager en gang i måneden med ulike temaer/aktiviteter.  
 

 
PLANDAGER 2022/23 
 
Følgende dager er barnehagen stengt: 
 
Mandag 15. august 2022 (felles med skolene) 
Tirsdag 16. august 2022 (felles med skolene) 
Onsdag 16. november 2022 (felles med skolene) 
Mandag 2. januar 2023 
Mandag 22. mai 2023 
 
 
 
 

BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER 
 
Barnehagens drift reguleres formelt etter barnehageloven, rammeplan for barnehager og Nes 
kommunes vedtekter. 

• Barnehageloven er de øverste rettsreglene som barnehagen styres etter. 

• Rammeplanen er en forskrift til loven.  

• Vedtektene fastsettes i kommunestyret og er et supplement til barnehageloven og er en 
nærmere spesifikasjon av reglene i forholdet mellom barnehagen og foreldrene.  

(Jfr. Innledning til barnehageloven m/forskrifter s.11.) 

 
 

 

 

NES KOMMUNES MÅL OG SATSINGER 

 

Visjon: Det gode liv der elvene møtes 
 
Visjonen uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på 
elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. (Jfr. Kommuneplanen for Nes 
kommune, Virksomhetsplanen, Helhetlig oppvekststrategi) 
 

Verdiene: Visjonen utdypes med verdiene: N-E-S 
Nærhet 
Engasjement 
Synlighet 
 
Verdiene gir et bilde av Nes og hvordan det er ønskelig at Nes utvikler seg i fremtida. 
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I Årnes barnehage betyr dette en barnehage der den gode barndom skapes og der «aktiv 

deltakelse i samfunnet bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv» (Rammeplanen s.8). 

Nærhet: Vi skal vise barna anerkjennelse og empati.  Vårt samspill med barna skal bære preg av 

trygghet og tillit, at hvert enkelt barn skal bli sett og hørt og føle seg verdifulle. Vi er opptatte av å 

skape det gode menneskemøtet som kjennetegnes av tilgjengelige voksne som viser kjærlighet, 

nærhet, trygghet og omsorg. 

Engasjement: Barnehagen har ansatte som er engasjerte, kreative og positive i møte med 

barna. Vi skal legge til rette for et godt læringsmiljø med vekt på lek. Vi har kompetente voksne 

som sammen med barna skaper opplevelser, refleksjon og undring, humor og glede, og som gir 

barna følelse av mestring og å være verdifulle. 

Synlighet: Vi skal synliggjøre Årnes barnehage ved å delta aktivt i aktiviteter og arrangementer i 

lokalmiljøet. De gode historiene fra vår hverdag formidles daglig i møte med foreldrene. For å 

gjøre oss synlig utad dokumenterer vi med bilder og tekst på barnehagens Facebook- 

side.(Bildene er i tråd med personvern) 

Hva barnehagen skal inneholde og vårt ønske om å bli oppfattet som en god pedagogisk 

virksomhet er avhengig av et godt samarbeid med foreldrene og det skapes ved åpenhet, 

gjensidig tillit, trygghet, tilgjengelighet, tilhørighet og synlighet.   

 

 

Satsingsområder: 
 
Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve 
 

Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap 
 

Skape: I Nes er det engasjement og nyskaping 
 
 
 
 
 

Helhetlig oppvekststrategi for barn og unge i Nes 2017 – 2027 
Planen ble politisk vedtatt høsten 2016 og ble gjeldende fra 01.01.2017. 
Hensikten med planen er å skape et helhetlig samarbeid på tvers av virksomheter og fagområder 
som vil «gi barn og unge i Nes en solid og god plattform inn i det livslange læringsløpet. Helhetlig 
oppvekststrategi skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring, og får utnyttet sine 
ressurser, og sitt potensiale i voksenlivet. 
Planens overordnede mål er «Den gode oppvekst der elvene møtes». Målet gjenspeiler 
kommunens visjon, og må sees i sammenheng med satsingsområdene i Kommuneplanens 
samfunnsdel». Lenke: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-
skole/om-helhetlig-oppvekststrategi/  
 
 

Læringsmiljøløftet 
Årnes barnehage deltar i Læringsmiljøprosjektet eller læringsmiljøløftet som det heter i Nes 
kommune som hadde oppstart høsten 2021. 
Læringsmiljøprosjektet er et tilbud fra Utdanningsdirektoratet til kommuner med barnehager 
og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Læringsmiljøsenteret, (Nasjonalt 
senter for læringsmiljø og adferdsforskning) Universitetet i Stavanger bidrar med støtte og 
veiledning i prosjektet. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale 
konferanser hvert semester. PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med 

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-skole/om-helhetlig-oppvekststrategi/
https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-skole/om-helhetlig-oppvekststrategi/
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barnehagene og skolene. 
Hovedmål: Å utvikle trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. 
 
Fokusområder i prosjektet er: 

• Læringsmiljø 

• Forebygging 

• Avdekking og håndtering av mobbing 

• Regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling 

• Implementeringsplan 

• Prosjektarbeid med fokus på lek og barnas interesser 
 
Prosjektarbeid er knyttet til et arbeid med et tema eller fenomen der hensikten er å skape en 
arena for fordypning og forståelse. I prosjektarbeid har barn sin nysgjerrighet og medvirkning 
en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha betydning for pedagogiske 
valg. 
Prosjektarbeid er også et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har en begynnelse 
eller slutt, men som handler om å følge dynamikken som oppstår mellom barna og temaet 
eller fenomenet barna er opptatt av. Det er en nær sammenheng mellom voksne og barn sine 
holdninger og læring, og disse er gjensidig avhengige av hverandre. (UDIR).  
 
 

MILJØ 
 

Bærekraftig utvikling  
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi 
og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare 
på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har 
derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn.»- rammeplanen s.10 
 
Vi i Årnes kommunale kulturbarnehage ønsker å gi 
barna gode naturopplevelser og å bli kjent med 
naturens mangfold. Dette er sentralt for dannelsen 
av et miljøbevisst menneske. 
 
Vi står for en miljøvennlig barnehage gjennom blant annet disse tiltakene: Kildesortering, 
minske matsvinn gjennom skjerpede rutiner, plukke søppel; holde naturen ren, miljøstasjon på 
avdeling, gjenbruk og bruk av naturmaterialer, begrense bruk av plast, og ha egen 
kjøkkenhage. 
 

 
ÅRNES KULTURBARNEHAGE - INNHOLD OG OPPGAVER 
 
Omsorg (Rammeplanen kap. 3 side 19) 
Omsorg skal prege alle situasjoner for barn i vår barnehage. Vi ser at omsorg overfor barn ofte 
kommer til uttrykk gjennom nærhet, å få lov til å sitte på fanget, å bli trøstet og forstått, å få tid og 
rom for å bearbeide egne opplevelser, gjennom følelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor, gjennom 
å le og tøyse sammen.  
Vi skal være en barnehage der vi voksne er anerkjennende og tar barns følelsesmessige og 
kroppslige uttrykk på alvor, gir dem trygghet, oversikt og forutsigbarhet i hverdagen. Vi skal støtte 
og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å ta imot den. 
En metode vi jobber etter er trygghetssirkelen – COS (Cirkle of Security). 

 
Lek (Rammeplanen kap. 3 side 20) 



Side 16 av 18 

 
 

Lek er barns væremåte og barndommens kjennemerke. Leken har egenverdi, er frivillig og 
lystbetont. 
Den fremmer fantasi, kreativitet, humor og glede. Leken er barns viktigste læringsarena. Her 
bearbeider barn følelser og opplevelser. Leken danner grunnlaget for barns utvikling, 
sosialisering, læring og danning. 

Vi gir leken tid, rom og utstyr.  De voksne er medlekere, initiativtakere og støttespillere i leken, 

inspirerer og oppmuntrer. De skal legge til rette for felles leke- og læringsaktiviteter hvor barna 

kan engasjere seg over tid og føle tilhørighet og oppleve godt samspill med andre barn og 

voksne. 

I Årnes barnehage ser vi på leken som dagens viktigste gjøremål. 
 

Læring (Rammeplanen kap. 3 side 22) 
Læring er en kontinuerlig og livslang prosess. 
Barn lærer gjennom alt de sanser, opplever og erfarer. Barn lærer når de leker og leker når de 
lærer. 
Vi gir barna varierte opplevelser og erfaringer som grunnlag for lek og læring. 
Gjennom deltakende og interesserte voksne gir vi hvert enkelt barn utfordringer som igjen gir 
mestringsfølelse. 
Vi følger opp barnas nysgjerrighet, kreativitet, undring og lar barna medvirke i sin hverdag. 
 

Vennskap, fellesskap og sosial kompetanse (Rammeplanen kap. 3 side 22) 
I vår barnehage skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet gjennom å ha positivt 
samspill med voksne og barn i ulike situasjoner. 
Det å oppleve positivt samspill med andre er en del av sosial kompetanse, som man tilegner seg 
gjennom hele livsløpet. I Årnes barnehage anser vi barns tidlige erfaringer med jevnaldrende som 
en veldig viktig arena for barns sosiale utvikling og etablering av vennskap med andre. 
Vi voksne skal bidra til at alle barn i vår barnehage kan leke med andre og oppleve vennskap 
gjennom lek og samhandling med hverandre, gjennom bevisst arbeid med å forebygge, stoppe 
og følge opp alle former av diskriminering, utestenging, mobbing og uheldige samspillmøter. 

 
Medvirkning (Rammeplanen kap. 4 side 27) 
Vi er en barnehage der barnas rett til medvirkning ivaretas. Barns medvirkning betyr for oss at 
barna blir sett på som kompetente, ansvarlige og blir tatt på alvor. De skal påvirke sin egen 
hverdag i barnehagen ut i fra sitt perspektiv, tankegang og handlinger. Barnas positive handlinger 
og framskritt skal være vårt fokus. 
I vår barnehage skal barna få muligheter til å ta selvstendige valg og få tilbud om et variert 
opplegg. Dette ved tilstedeværelse hos de voksne, at de voksne ser bak barns handlinger for å 
tilrettelegge for bakenforliggende behov. For å oppnå dette vil vi samarbeide med foresatte for å 
styrke positiv utvikling for hvert enkelt barn. Jfr. Barnekonvensjonen artikkel 12, pkt.1. 
 

Kommunikasjon og språk (Rammeplanen kap. 3 side 23) 
Barnehagealderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk og er tett knyttet til 
utvikling av barns kommunikasjonsevne. 
Våre daglige erfaringer i barnehage sier oss at barns verbale og non-verbale språk utvikler seg 
gjennom kroppslige uttrykk, bevegelser og ord. Det gjør at tidlig, god og kontinuerlig 
språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold i Årnes kommunale kulturbarnehage. 
Alle barna i barnehagen skal få god språkstimulering gjennom grovmotoriske aktiviteter, 
tradisjonsleker, rim og regler, sangleker, ved å bruke dagtavle, konkreter og tegn til tale. 
 

Overganger (Rammeplanen kap. 6 side 33) 

Når barnet begynner i Årnes kulturbarnehage 

Vi i Årnes kulturbarnehage sender et velkomstbrev til de nye barna med informasjon om oppstart. 

Det anbefales minimum fem dagers tilvenning, men vi vurderer hvordan tilvenningen går og 
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tilpasser den underveis til hvert enkelt barn. Hvert barn får sin primærkontakt som har 

hovedansvaret for tilvenningsfasen. 

Overganger mellom avdelinger innad i barnehagen 
Når det gjelder overganger mellom avdelingene starter vi tilvenning til nye avdelinger på 
vårparten. Da besøker vi avdelingene barnet skal bytte til jevnlig igjennom våren og 
forsommeren. Barna blir da kjent med de voksne og den nye avdelingen og dette skaper en 
trygghet for barnet når det skal bytte avdeling. 
Foreldre vil bli varslet ved store endringer i inndeling av avdelinger. Dette for å sikre 
foreldremedvirkning. 
 
Overganger mellom barnehage og skole 
De eldste barna i barnehagen kalles Regnbuebarna, og de skal forberedes til å begynne på 
skolen, med hovedfokus på selvstendighet og sosial kompetanse. Vi jobber for at overgang fra 
barnehage til skole skal virke trygt for barna. Skolen har faddere som barna blir kjent med på 
forhånd, noe som virker betryggende. Det er viktig at barna føler seg sikre, er trygge på egne 
evner og føler seg motivert til å begynne på skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene 
ved overlevering av informasjon til skolen. I tillegg møtes skolestarterne fra alle barnehagene i og 
rundt sentrum til aktiviteter for å bli kjent med hverandre.  
Viser til kommunens «Plan for overganger»- revidert 2017. Lenke: 
https://www.nes.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes-ny/planer-og-planleggingsdager/  
 

Samarbeid hjem-barnehage (Rammeplanen kap. 5 side 29) 
Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er med på å sikre barn en god oppvekst og 
utvikling. Det skaper helhet og sammenheng i barnas hverdag. 
Gjennom samarbeidet legges det til rette for at hjem og barnehage jevnlig utveksler informasjon 
og vurderinger knyttet til det enkelte barn og barnehagens innhold, rutiner og arbeidsmetoder. 
 
Samarbeidsrutiner hos oss er: 
 

• Oppstart /tilvenningssamtale  

• Daglig kontakt ved bringe- og hentesituasjonen. 

• Foreldersamtaler 2 ganger i året. 

• Foreldremøte og foreldrerådsmøte minst 2 ganger i året 

• Møter i FAU og SU 

• Arrangementer som motiverer til kontakt hjem –barnehage 

• MyKid 

 
 

 
Trafikksikker barnehage  
 

Nes kommune kan skilte med å være en trafikksikker kommune i samarbeid med Trygg Trafikk. 
Det vil si at vi i barnehagene også bidrar i dette arbeidet. Vi har følgende målsetning: 
 

• Vi skal styrke og utvikle barnas gode holdninger og kunnskap til og om trafikk. 

• Vi skal være gode rollemodeller i trafikken. 

• Vi skal samarbeide med foreldrene rundt barnas trafikksikkerhet. 

 
Vi er helt avhengig av å ha et tett samarbeid med foresatte i dette viktige, holdningsskapende 
arbeidet med trafikksikkerhet. På foreldremøter blir trafikksikkerhet og trafikkopplæring tatt opp 
som tema. 
Vi ønsker å gjøre levering- og hentesituasjonen så trygg og god som mulig for alle barna, også 
ute på parkeringsplassen. Derfor har vi utarbeidet en egen anbefaling i forhold til parkering ved 

https://www.nes.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes-ny/planer-og-planleggingsdager/
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barnehagen. Det er ønskelig at det rygges inn på plassene nærmest barnehagen, kjør sakte, 
handicapparkering er for de som har brukstillatelse, og det er ønskelig at dere vinker ferdig før 
dere setter dere inn i bilen. 
 
I løpet av året, og gjennom fagområdene i barnehagen, er vi innom ulike temaer som har med 
trafikksikkerhet/trafikkopplæring å gjøre; veien til og fra barnehagen, beltebruk i bil, fotgjenger i 
trafikken, ut på tur, skilt og regler.   
 
 

 
 

 


