
Årsplan 2020/21
1



INNHOLD

2

HER LEKER VI

4 Lek 

6 Hverdagsmestring og barns interesse 

8 Mangfold 

9 Å begynne i barnehagen 

11 Overganger 

13 Fysisk fostring som tema 

15 Drama

16 Førskolegruppe

17 Mat

18 Pedagogisk dokumentasjon

HER SAMARBEIDER VI

20 Personal

21 Marte Meo

23 Foreldre

HER INFORMERER VI

25 Informasjon 

27 Miljøfyrtårn

28 Aktiviteter og planer 

29 Kontaktinformasjon

30 Covid- 19



HER LEKER VI
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I Oppigard barnehage legger vi stor vekt på LEK.

Leken er barnas verden 😊 Her kan barnet lære og bli kjent med 
seg selv og andre. Vennskap og relasjoner bygges og utvikles.

I Oppigard finner du leken igjen i det faktiske barnehagelivet hver 
dag, i planer og fysisk miljø.

I ukeplanen finner du lekegrupper og andre aktiviteter. I gruppene er 
det fokus på å kunne utvikle relasjoner og delta i det sosiale 
samspillet. Når gruppene møtes jevnlig med samme personalet har 
man anledning til å arbeide bevisst ut fra barnets interesse (les mer 
om interesse side 3)

På vei, på tur er det kanskje to gutter som spør om dyrene er med i 
sekken til den voksne. De planlegger mens de går, at de skal bygge 
hus til løven og elefanten. Fire andre barn diskuterer om de klarer å 
klatre høyere opp i treet denne gangen, mens noen spør om de kan 
gå til den store steinen for der vil de ha hoppe-konkurranse. En tur 
er altså ikke bare en tur fra A til B, men gir muligheter for lek og 
samspill.

Det fysiske miljøet er tilrettelagt med tanke på rom og muligheter for 
lek. At leker og ting har sin tydelige plass gir oversikt og mulighet til 
å bruke energien til lek. Hvert rom indikerer for barna hva som er 
mulig her. Noen rom kan endres i perioder ut fra barnegruppens 
interesser. En uke finner du kanskje sykestue her, en annen uke er 
det samme rommet blitt en jungel.
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I år har barnehagen felles tema FYSISK FOSTRING. Også her 
finner du igjen leken. Lek – særlig bevegelseslek spille en stor rolle i 
barnets motoriske, men også psykiske utvikling. En god motorisk og 
fysisk utvikling virker positivt inn på den psykiske og sosiale 
utviklingen. (les mer om tema fysisk fostring side 13)

I lek trener og utvikler barnet motoriske ferdigheter. 
HVERDAGSMESTRING er ett av våre fokusområder dette 
barnehageåret. (les mer side 3) I leken kan hverdagsmestring 
handle om å sette legoklossene sammen til ett hus, til å ta ullbuksen 
på dukkebabyen som skal leveres i «barnehagen» og å kunne finne 
riktig kasse med innhold til leken.

Personalet skal være tilstede, observere og gi støtte i leken. Det kan 
være ved å delta og/eller legge til rette med rom og utstyr. Det kan 
være ved å gi barnas interesser plass og rom. Det kan være ved å 
sette ord på det barna er opptatt av, og gjøre barnet oppmerksom på 
andre barn.
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HVERDAGSMESTRING OG 
BARNS INTERESSE.
Gjennom å arbeide med både hverdagsmestring og barns 
interesse settes barnet først i eget liv og gis muligheter til å finne 
løsninger, presentere seg selv og delta i felleskapet. Alt dette er 
viktige egenskaper videre i livet.

Å arbeide med barns interesse betyr fokus på enkeltbarnet. Hva er 
barnet opptatt av? Hva liker det å gjøre? Dette handler i stor grad 
om medvirkning. Barna får mulighet til å dele noe som er viktig for 
dem. Det løfter fram enkeltbarnet i gruppen og handler samtidig om 
tilhørighet. Her er en plass der jeg kan være meg med mine 
interesser. Å dele min interesse med andre kan gjøre barna 
attraktive for hverandre – det kan være spennende å gå inn i et nytt 
interessefelt sammen. Når vi arbeider med de ulike interessene 
skapes også felles referanserammer for felles lek.

Hverdagsmestring handler om å kunne være i stand til å mestre 
livet sitt – både praktisk og psykisk . Vi vil arbeide for at barnet selv 
får ta del i det som skal gjøres og hvordan det skal løses. F.eks. 
hvis man er tørst – kan en løsning være å hente seg ett glass 
vann😊 eller hvis man skal bygge et hus av lego må klossene 
settes sammen på riktig måte. Hverdagsmestring betyr her å ha 
fokus på det barnet opplever i barnehagehverdagen. Hvor kan 
barnet mestre selv? Hvor kan barnet trenge støtte? Hvordan kan vi 
som voksne være tilgjengelige og støttende uten å frata barnet 
egne mestringsopplevelser.
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I år har vi ytterligere en mulighet til å arbeidet med hovedfokus 
gjennom deltagelse i ReKomp (regional ordning for 
kompetanseutvikling i barnehager). Sammen med høgskolen på 
Vestlandet skal vi arbeide med barnehagens verdigrunnlag. Hele 
personalet skal delta og heve kompetansen på dette feltet. 
Området vi skal arbeide med ligger nært opp til vårt hovedfokus

Tema for ReKomp.

Livsmestring i det 21. århundre og Bærekraftig utvikling

Stikkord til hva vi kan undersøke/forske på/øke kompetansen på 
kan være:

• Hva trenger barn i dag for å mestre livet på en 
god måte i det 21 århundre?

• Hvilke verktøy har vi i barnehagen – eller 
burde vi ha for å utvikle dette hos barna?

• Samarbeid barnehage – hjem i forhold til 
livsmestring.

• Hva får barn gjøre selv – hjemme og i 
barnehagen?

• Hvordan opplever barn mestring?

Dette arbeidet starter opp i oktober 2020 og blir spennende å være 
med på.
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MANGFOLD SOM 
RESSURS

Vi ønsker å fremme hvert enkelt barn og hver familie som en 
ressurs. Vår barnehage erfarer mangfold av kulturer, religioner og 
familieformer både blant barn og personale. Vi ønsker å 
synliggjøre mangfold som en berikelse og grunnlag for å kunne 
oppleve ekte fellesskap. Det er viktig å oppleve at det å være 
forskjellig gir styrke. Mangfold i hverdagen gir oss mulighet for å 
oppleve undring og vekke nysgjerrighet på hverandre. 

Vi arbeider med mangfold gjennom å:

Ha familiebøker/plakat og sommerbøker, samtaler og fokus på 
familien

Fortelle eventyr fra ulike kulturer

Lære ord på forskjellige språk

Synliggjøre foreldrenes, barnas og personalets ulike bakgrunner 
med flagg

Lage og smake på ulike matretter

Lære sanger på ulike språk

Gi tilbud om markering av ulike høytider m.m.
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Å BEGYNNE I BARNEHAGEN
Å begynne i barnehagen er å starte på et nytt kapittel for både 
barn og foreldre. For å gjøre overgangen så god som mulig, 
inviteres barn og foreldre på besøk i barnehagen før selve 
oppstarten. Alle nye foreldre inviteres til en førstegangssamtale før 
oppstart. Målet med denne samtalen er å bli litt bedre kjent. Vår 
årlige sommerfest er også en arena hvor nye foreldre og barn får 
mulighet til å treffe oss som er i barnehagen.

PRIMÆRKONTAKT

For å gjøre oppstart i barnehagen trygg får alle barn en 
primærkontakt. Primærkontakten har et spesielt ansvar for barnet 
i den tiden det går her hos oss, og er et viktig bindeledd mellom 
hjem og barnehage.

Primærkontakten skal: 

Se, bekrefte og gi barnet oversikt. 
Gi barnet omsorg og nærhet. 
Oppmuntre og utfordre. 
Introdusere barnet for andre voksne og barn. 
Støtte barnet i samspill med andre barn. 
Ha et nært samarbeid med foreldre. 
Delta på foreldresamtaler. 
Sammen med pedagogisk leder ha et spesielt ansvar for å gi 
foreldre informasjon, og å ha oversikt over barnets generelle 
utvikling.
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TRYGGHET, TILLIT OG TRIVSEL

Å trives, ha tillit til de som er rundt seg og føle trygghet er viktig for 
hvert barn. Barn som har oversikt og god tilknytning kan bruke sin 
energi på lek, aktivitet, vennskap og læring. Trygge foreldre som 
går fra barnehagen med visshet om at barnet deres har det godt, 
er viktig for oss.

For å gi barnet oversikt i hverdagen legger vi vekt på:

Tydelige og romslige voksne
Forutsigbar hverdag: fast dagsrytme 
Få og tydelige grenser tilpasset enkeltbarnet
Støtte barnet i egne valg

I dag er det første dagen til Ida i den nye barnehagen. I 
garderoben møter hun Mona som hilser med et varmt smil. 
Mona viser plassen til Ida som er merket med et bilde av Ida. 
"Dette er din plass" sier Mona med et smil. Pappa smiler og 
legger alle tingene til Ida på plass. Mona sier vi skal gå på 
ballrommet, og viser vei. På veien dit møter Ida mange voksne 
som hilser på Ida og pappa med et smil. "Så kjekt å se deg 
Ida". Ida holder godt rundt pappa sin hals, men kikker 
nysgjerrig på alle de nye ansiktene.

Neste dag kommer pappa og Ida leiende inn i barnehagen, og 
de blir møtt av Mona. Når Mona hilser på Ida, smiler Ida til 
Mona og gjemmer seg litt bak pappa...
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OVERGANGER

Fra rammeplanen:

Overganger skjer også innad i barnehagen. 
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid 
og rom til å bli kjent med barna og personalet når de 
bytter barnegruppe. (kap. 6 Overganger)

Når nytt barnehageår starter 1. august er det nye barn 
som begynner , og de eldste barna på liten gruppe og sol 
flytter over på stor. Dette gjelder alle barn som fyller 3 år 
dette året dersom det er plass på stor gruppe.

Overflytting kan skje ellers i året også dersom gruppene 
endrer seg.

Barna som bytter gruppe får en ny gruppe å forholde seg 
til, men også for barna som er igjen på gruppene blir 
gruppen ny.

Se oversikt over overflytting neste side
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• OVERSIKT OVER OVERFLYTTING:
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TEMA FYSISK FOSTRING
I år har vi fysisk fostring som tema. Vi har valgt dette da vi mener det er viktig at 
barna får beveget seg og utviklet seg motorisk.

I barnehagen er det viktig med fysisk fostring da barna er i et utviklingsstadium 
hvor de lærer mye nytt. Barns motoriske utvikling er i høygir og vi i barnehagen 
skal legge til rette for at barn har muligheten til å utvikle seg selv mest mulig på 
en best mulig måte. Utvikling går på å prøve og feile, klarer jeg å gå hele turen? 
Klarer jeg å hoppe fra et sted til et annet? Klarer jeg å kaste snøballen til andre 
siden av barnehagen?

Vi skal hjelpe barna å utvikle de koordinative egenskapene og videre utvikle de 
til nye bevegelser. De koordinative egenskapene er: Balanse, rytme, reaksjon, 
rom-orientering, tilpasset kraft, øye-hånd og øye-fot koordinasjon. Disse 
egenskapene er grunnelementene i alle bevegelser og danner basis for læring 
av nye bevegelser.

Rammeplanen for barnehager sier at personalet skal være aktive og 
tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne 
barnets mestring.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at 
barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, 
inne og ute, året rundt.

Det er vår jobb som personale i barnehagen å utfordre og støtte barna når de er 
klar for å prøve noe nytt eller å prøve og klatre litt lengre opp i bakken på 
egenhånd. Vi skal være der for de og støtte de i deres utfordringer. Vi skal være 
der når de opplever mestring og når de trenger hjelp til å prøve engang til. Vi 
deler oppturer og nedturer sammen. Vi er det når de opplever hverdagsmestring 
når de klarer nye ting. Barna utvikler seg hver dag og deres motoriske utvikling 
gjør at de neste gang kan klare noe de ikke klarte i dag.
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ÅRSHJUL 
FYSISK FOSTRING

OKTOBER/ NOVEMBER

Gøy med ball

Avspark på planleggingsdag 14.8. Hver 

gruppe får et ball nett og forslag til ulike 

ballaktiviteter.

Gruppene har en dag i uken der 

fotballbanen er reservert.

Vi reserverer Fantofthallen og Fysakkhallen

noen torsdager i perioden.

Aktivitetsdag for alle på ulike steder fredag 

30.10

JANUAR/ FEBRUAR

Yoga og beveglighet

Allrommet lages om til «yogarom»(delt i to ved 

gult nivå)

Ann Magret og Amalie har ansvar for å 

introdusere personalet for yoga øvelser 

(personalmøte)

Hver gruppe har fokus på avslapping, hvile, ro og 

stemning

Morgenbøy og tøy 29.januar og 26.februar på 

allrommet (nord og sør for seg ved gult nivå 😊

Hinderløype ute med ulike krype, klatre, åle, 

balansere bevegelser

MAI/JUNI

Ut på tur

Førskolegruppen forsøker seg på 7 fjellstur

(dersom smittevernregler tillater 

kollektivtransport.)

FAU aktivitetsdag (avhengig av 

smittevernsnivå)

Mat på tur. Hver gruppe lager turmat og de 

andre får smake (avhengig av 

smittevernsnivå)

Hver gruppe har to turdager i uken.

Ta bilder av steder på turene –

brukes til utstilling. Kan du kjenne 

igjen stedet?

MARS/APRIL

Dans

Planlegges på personalmøte i 

februar/mars.

Vi har fokus på ulike dansestiler –

musikk og klesdrakt som hører til

Ukens dans

Diskotek ute med «danseforestillinger» 

26. mars

Øve inn «Blime – dansen»
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DRAMA

Drama aktiverer sansene og følelsene og gir mulighet til mestring, økt 
selvtillit og styrket selvbilde. Barna blir kjent med seg selv; «hvem er 
JEG? Hva tenker jeg? Hva våger jeg?

Drama har en sentral plass i barnehagen. Barna dramatiserer i 
hverdagsaktiviteter og lek, bevisst og ubevisst.

Drama benyttes jevnlig i samlingsstunder; dramatisering av eventyr, 
bevegelser og lyder til historier og sanger, fortelling av egne opplevelser 
osv.

Vanligvis vil det være ukentlige dramagrupper for alle årsgruppene en 
periode i løpet av barnehageåret.

Førskolebarna har så langt mulig, dramagrupper hver onsdag, som 
kulminerer i en forestilling på slutten av barnehageåret.

Gjennomføring av faste grupper på tvers av avdelingene avhenger av at 
vi kommer ut av gul sone.
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FØRSKOLEBARN
Å være førskolebarn i Oppigard skal være noe som barnet gleder seg til.

Vi arbeider aktivt med å forberede barnet så godt som mulig for skolestart på

en lystbetont, inkluderende og leken måte.

I FØRSKOLEGRUPPEN ØVER VI BLANT ANNET PÅ:

• Hevde seg i gruppen på en god og trygg måte.

• Undres over det som skjer rundt seg.

• Arbeide konsentrert rundt egne oppgaver.

• Hjelpe og støtte de andre i gruppen.

• Ta egne valg, forstå andres valg.

• Lære av hverandre og til hverandre.

• Ta ordet og vente på tur.

• Mestre daglige gjøremål og bli selvstendig.

SKOLESTART

- Vi har møter med skolen der en representant fra barnehagen deltar for å få generell 
info om skolestart, noen skoler besøker også barnehagen.

-Vi deltar på ulike arrangementer, som besøksdager og sangsamlinger, som vi blir 
invitert til. Følg med på MYKID.

-Vi besøker skolene til hvert enkelt barn i månedene før sommerferien.
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MÅLTID ER MER 
ENN MAT

HVERDAGSMESTRING

Hos oss er et måltid mer enn mat. Måltidene er viktig i hverdagen og de gir næring både for 
kropp og sjel. I fellesskap rundt bordet er det rom for å prate sammen, dele de gode 
samtalene/historiene og være et samlet «vi».

Måltid handler om hverdagsmestrings: Lage, smake, lukte på mat. Lage hyggelig atmosfære 
rundt bordet. Spørre sidemannen om å sende melken, hente smør fra kjøleskapet, sette i 
oppvaskmaskinen etter spising o.l.

SMAKSUTVIKLING

Å våge seg på å smake på nye ting kan være en utfordring, men lettere når vi er flere som 
prøver sammen. Rundt et måltid er det mange muligheter for filosofering, undring, smake og å 
kjenne på. Vi legger til rette for et trivelig spisemiljø.

FELLESSKAP

Varme måltid blir servert en gang i uken. De er barnevennlige og varierte slik at barna får ulike 
smaksopplevelser. De varme måltidene tilberedes av barn og voksne i fellesskap. Dette gir en 
opplevelse av mestring og deltagelse og gir barna mer kunnskap om maten vi spiser. Barna 
medvirker også på borddekking.

Kostpenger: Frokost hver morgen, 
smørelunsj. Ett varmt måltid i uken. Å 

kjøpe mat fra Matvare Expressen, 
ferskt brød fra Hagavik hjemmebakeri og 

økologisk melk fra Tine

Så lenge barnehagen er på gult nivå 
serverer vi ikke mat i barnehagen. 
Barna må ha med matpakke til alle 

måltider.

Det betales ikke kostpenger på gult 
nivå

17



PEDAGOGISK 
DOKUMENTASJON

Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis – hva 
barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør, og tenker sammen med 
barna. Skal du kunne reflektere kritisk over egen praksis må du som voksen være 
tilstede med tanker, kropp og følelser i møte med barnet. Den voksnes ansvar ligger i 
å la seg inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål – gi barna medvirkning 
på egen utvikling og læring.

Marte Meo er en viktig del av vår pedagogiske dokumentasjon, Marte Meo tenkningen 
setter barnet i sentrum av alt arbeidet vi gjør, det er barnets interesser, initiativ, tanker 
og følelser som styrer hverdagen (sa avsnitt Marte Meo)

Hverdagen vår farges av barnas hverdagsmestring og hva de tenker og filosoferer 
over. Det lille sekundet der så mye kan skje, er magisk.

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?

• Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og 
utvikling.

• Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den står rustet til å 
møte nye krav og utfordringer.

• Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets 
kompetanse.

• Gir grunnlag for en kritisk og reflekterende praksis.

• Mulighet til å se og vurdere progresjonen i arbeidet vi gjør i hverdagen.

• Informasjon til foreldre om hva vi gjør og hvorfor.

• Bedre hverdag for barnet.
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HER 
SAMARBEIDER VI
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PERSONALSAMARBEID MED FOKUS PÅ 
HUMOR; ÅPENHET OG RESPEKT

Et godt personalsamarbeid er av avgjørende betydning for hvilken kvalitet barneh
agen får.

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som jobber her.

FOR Å SKAPE ET GODT SAMARBEID JOBBER VI BLANT ANNET MED:

Trivsel: Å oppleve tilhørighet er viktig for personalet. Hvordan vi har det sammen
gjenspeiles i 
det arbeidet vi gjør sammen med barna. Sosiale treff. Samarbeid på tvers av grup
pene.

Medarbeidersamtale: gjennomføres to ganger I året.

Faglig påfyll. Planleggingsdager, kurs og personalmøter

Kompetanse: Vi ser på personalets ulike kompetanser som en stor kvalitet og vi 
er opptatt av at alle bidrar med det de er best på. 
Vi lærer mye av hverandre og sammen utvikler vi oss og barnehagen.

Veiledning og refleksjon: Vi har fem Marte Meo terapeuter som aktivt brukes i 
veiledning en til en og gruppeveiledning.

Refleksjon rundt praksisfortellinger, holdninger og verdier.
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MARTE MEO – av egen kraft

Marte Meo er stammen i alt arbeidet vi gjør. Det farger vårt samspill 
og er det viktigste verktøyet vi bruker i den daglige kommunikasjonen 
med barnet.

Kommunikasjonen bærer preg av positivitet og utviklingsstøtte. 
Gjennom den voksnes tilstedeværelse i leken og andre aktiviteter 
gjennom dagen, beskriver vi barnets tanker og følelser. Vi setter ord 
på det barnet og vi selv gjør, vi er en støtte for barnet I samspill og 
lek.

NOEN AV PRINSIPPENE VI HAR IMPLEMENTERT I VÅR 
HVERDAG ER:

Bekrefte barnets initiativ: Jeg kan se, du kan hoppe!

Se og følg barnets initiativ : reagerer positivt på det barnet vil, følge 
barnets initiativ.

Benevn barnets initiativ: jeg kan se, du kjører blå bil!

Benevn barnets følelser, også de negative: Jeg kan se at du glad, 
lei deg eller sint.

Vis det gode ansiktet: Vær positiv over barnet, si ikke nei, men 
heller fortell hva barnet kan gjøre.

Beskriv: Ola sier at bilen din var kul, han vil også kjøre bil med deg.

Benevne eget initiativ: det skaper forutsigbarhet og trygghet.
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MARTE MEO FORTS.
PRAKTIKEROPPLÆRING

Fokuset for dette årets Marte Meo arbeid blir 
praktikeropplæring. Gjennom 3 semester skal pedagoger og 
fagarbeidere få opplæring I Marte Meo. Dette blir som et tillegg 
til den kunnskapen vi allerede har opparbeidet oss gjennom 10 
års arbeid med Marte Meo.

Målet med opplæringen er at den enkelte skal få mere 
kunnskap om å se det enkelte barn og gi barnet den støtten 
det behøver. Barnesynet, holdningene og begrepene I Marte 
Meo skal bli en enda større del av barnehagens felles kultur og 
språk.

Praktiker opplæringen vil foregå internt og sertifiserte Marte 
Meo terapeuter vil ha ansvar for opplæringen.

Kjernen I opplæringen blir bruk av videofilmer som viser de 
ulike Marte Meo elementene og vi fordyper oss I disse 
gjennom å studere filmene sammen.
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SAMARBEID MED FORELDRE
FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU)
FAU består av foreldre som blir valgt inn på første foreldremøte om høsten. FAU skal fremme 
felles interesser og bidra til et godt samarbeid mellom foreldregruppen og barnehagen.

SAMARBEIDSUTVALGET(SU): 
Samarbeidet mellom FAU og barnehagen skjer gjennom SU.
SU består av 2 representanter fra FAU, 2 fra personalet og styrer. SU skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnet organ.

DEN DAGLIGE KONTAKTEN
Samarbeid mellom foreldre og personale er en viktig kvalitetsfaktor i barnehagen. Foreldre og 
personalet møter barnet på hver sin arena og ser barnet i hver sin kontekst. Samarbeidet handler 
om å utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til barnet sin helse, trivsel, erfaringer og 
utvikling. Sammen kan vi bidra til en mer helhetlig opplevelse som grunnlag for godt samspill med 
barnet. Gjennom den siste krevende tiden vi har vært inne I, ser vi også hvor viktig betydningen 
av tilhørighet og samhold er for barn, foreldre og personal.

VI FORVENTER AT DU SOM FORELDER I OPPIGARD:

• Deltar på foreldresamtaler og møter

• Holder deg orientert om barnehagens planer og aktiviteter

• Gir tilbakemeldinger til barnehagen om opplevelser som kan påvirke ditt barns hverdag

• Gir beskjed ved fravær (sykdom, ferier o.l.)

• Tar ansvar for at ditt barn til enhver tid har det som trengs av klær/utstyr i barnehagen. Sjekk 
barnets garderobeplass jevnlig.

• Husk også å tømme grovgarderoben for tøy hver fredag.

• Søker informasjon hos personalet dersom det er noe som er uklart

• Svarer på vår årlige brukerundersøkelse.
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HER 
INFORMERER VI
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INFORMASJON

Vi som barnehage er avhengig av at dere 
foreldre får den informasjonen dere trenger, 
enten det handler om barnet, hverdagen i 
barnehagen eller vår pedagogikk.

At dere tilegner dere denne informasjonen 
er av stor betydning, da dette gir 
dere kunnskap og mulighet til å påvirke.

Informasjon gir oversikt og innsikt, noe som 
er positivt både for barn, foreldre og 
personale.
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BARNEHAGEN
Oppigard barnehage ble bygget i 1975 og har skogen som nærmeste nabo. 
Barnehagen består av Nord og Sør, med barn fra 0 – 6 år. Nord og Sør består av 
to grupper; en med barn fra 0 – 2,5 år og en gruppe med barn fra 2,5 år til 
skolestart. Barnehagen har plass til ca. 64 barn.

Personalet i barnehagen er stabilt og vi har over 50% pedagogtetthet. Øvrig 
personale har alle utdanning innenfor barnehagefeltet.

ÅPNINGSTID

Mandag til fredag kl 07.00 – 17.00

Personalet dekker åpningstiden med ulike vakter. Høyest personaltetthet mellom kl 
9 og kl 15

Fra 28.06.2021 til 13.08.2021 er åpningstiden 07.00 – 16.30

Barnehagen holder stengt: Jul, påske, de tre siste ukene i juli (uke 28,29 og 30). 
og 5 planleggingsdager i barnehageåret: 14.8, 7.9, 6.11 de to planleggingsdagene 
vår 2021 kommer info på MyKid 

BARNEHAGEN DRIVES ETTER:
-Lov om barnehage
-Rammeplan
-Verdier og Mål for studentbarnehagene.
Disse er å finne som linker på: http://www.sammen.no

Årsplanen utarbeides hver høst og evalueres innen juni. Ny årsplan fastsettes av 
barnehagens samarbeidsutvalg (SU) på første møte om høsten. 

Barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.
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Hva Innhold

RAMMEPLAN FOR 

BARNEHAGER

Rammeplan gir informasjon om barnehagen overordnende bestemmelser 

om barnehagens innhold og oppgaver. Den finner du her

NETTSIDE Informasjon som finnes på SAMMENS nettsider.

MÅLDUKUMENT Informasjon om SAMMEN barnehagenes verdier og mål. Disse finner du her

ÅRSPLAN Årsplan gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

FAU/SAU Informasjon om barnehagen og mulighet til å delta aktivt for å skape en best 

mulig barnehage for ditt barn. En unik mulighet til å få innsikt i barnehagens 

hverdag og tenkning. Kontaktinformasjon ligger på mykid.

MYKID Gir deg den daglige informasjonen om innholdet i barnehagen. Ukeplaner, 

Dagen i dag, bilder, posit med ulike oppdateringer, nyhetsbrev i ulike 

varianter som gir innblikk i pedagogikk og hverdag, tilbakeblikk, informasjon 

fra styrer, sovetider, beskjeder til og fra foreldre osv. du kan laste ned app 

eller logge inn via nettsiden mykid.no

MÅNEDSPLAN Finnes på MyKid under kalender. Denne gir en oversikt over 

hver dags aktiviteter og planer for de ulike gruppene.

FORELDREMØTER Informasjon om barnehagens pedagogikk og valg. Årets tema er: 

hverdagsmestring.

FORELDRESAMTALER Informasjonsutveksling mellom foreldre og barnehage. 2 ganger i året (flere 

ved behov)

NYHETSBREV Finnes på MyKid og gir innblikk i hva barnegruppen har arbeidet med den 

siste tiden og hva de vil ha fokus på framover.

UTSTILLINGER Gir informasjon om noe av arbeidet som gjøres av barna i barnehagen
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MILJØFYRTÅRN
Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn Vi skal re sertifiseres i 
2020.Dette betyr at vi blir kontrollert på miljøarbeidet vårt. I år vil 
vi ha spesielt fokus på gjenbruk.

Vi ønsker at barn skal vokse opp og bli ansvarlige voksne, som 
utviser omsorg og respekt for naturen.

Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med!

Gjennom daglige rutiner blir barna kjent med enkle måter å ta 
vare på miljøet. Vi resirkulerer avfall, dyrker grønnsaker, går 
turer i nærmiljøet og filosoferer over samspillet i naturen.

I uke 37 gjennomfører vi miljøuke med tema gjenbruk eller 
nybruk. Her legges det opp til ulike aktiviteter og refleksjoner: 
Hva kan dette bli til? Hva har dette vært? "Bli ny"

Vi oppfordrer dere som foreldre til å ta miljøsteget sammen med 
oss. På miljoagentene.no finnes morsomme og lærerike 
aktiviteter for små og store. Her kan dere finne info om 
miljøfyrtårn og få tips om en mer miljøvennlig hverdag:

www.miljofyrtarn.no

www.gronnhverdag.no

www.svanemerket.no
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PLANER OG AKTIVITETER
• MÅNE

• SOL

• STORE

• SMÅ
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KONTAKTINFORMASJON
Birkelundsbakken 56B
5231 Paradis.
Epost: oppigard.barnehage@sammen.no
Hjemmesiden: www.sammen.no

Kontor: Sør: Nord:
Tlf.:55282021 Tlf.: 55288562 Tlf.: 55288559
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Styrer: Sol: Små:

Ina Irene, Amalie, Vibeke(90%), Elin (80%)
Hilde (20%) Jorunn (20%)

Emilija, Anne Judith, Anne Marie,
Hild (90%), Hilde (10%), Jorunn (10%)

Styrerassistent(50%): Måne: Store: 

Jorunn Lene, Hanne, Vegeir, Fatma (50%) Ann Magret, Daniel, Jannicke (90%),
Hilde (10%), Jorunn (10%)

mailto:oppigard.barnehage@sammen.no
http://www.sammen.no/


COVID-19
En verdensomspennende pandemi har påvirket oss alle og vil 
fortsatt gjøre det. Vi har vært gjennom en fase med stengt 
barnehage, redusert åpningstid og smågrupper, til nå mer normal 
drift men samtidig smittevernhensyn.

Årsplan 2020/21 vil måtte ta hensyn til hvilket smittenivå 
barnehagene er på. Rødt, gult eller grønt nivå FHI

På alle nivåer gjelder dette:

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert 
rekkefølge:

Syke personer skal ikke være i barnehagen

God hygiene

Redusert kontakt mellom personer (avstand)

Årsplanen og gjennomføring av planen blir i stor grad påvirket av 
hvor mye vi kan være sammen – i hvor store grupper og hvor mye 
blanding på tvers av gruppene. Ikke minst gjelder dette 
personalets mulighet til å planlegge sammen.
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