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Innledning 
 
Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Årsplanen skal ta utgangspunkt i Lov 
om barnehager, Rammeplanen for barnehager, og kommunale eller private vedtekter. Den 
beskriver mål og innhold i barnehagen for ett år, og er ment å være en informasjon hvor vi 
synliggjør våre mål og retningslinjer for arbeidet vårt.  
Alt dette er et arbeidsgrunnlag og samtidig en informasjon til foreldre og andre vi samarbeider 
med. Årsplanen gjelder fra august 2019 til og med juli 2020(første del). Årsplanens innhold skal 
være et progressivt tilbud ut fra barnas forutsetninger, alder, nivå og gruppesammensetning. En 
årsplan vurderes og evalueres underveis, slik kan vi få best mulig kvalitet i vår familiebarnehage.  
 
 
Om barnehagen 
 
Fuglekongen familiebarnehage er en del av Tårnsvalen Barnehage AS. Tårnsvalen barnehage AS 
ble startet i 1994 i lokaler ved Ankerveien 6. Etter hvert har flere barnehager blitt etablert, og i 
dag finnes det 3 familiebarnehager og 4 barnehager tilknyttet Tårnsvalen. Hovedkontoret ligger i 
Risalléen 36.   
 
I Fuglekongen jobber det en pedagogisk veileder 20% og to assistenter 100%. 
 
Vår profil er ”barn i balanse”. I vårt samfunn med høyt tempo og intensitet er det liten mulighet 
for å stoppe opp, gå sakte, lytte innad og hente oss inn igjen. Med ”barn i balanse”-profilen ønsker 
vi å gi barna mulighet til dette. Hver dag har vi både aktivitet og hvilestund. Vi har jevnlig 
forming så barna får lage ting selv, barna får leke ute og vi har samlingsstund hver dag. 
 
Barnehagen ligger i Holmenkollveien 95a. Vi har en hage med sklie, sandkasse, lekehus og 
diverse andre leker. 
 
For mer informasjon om barnehagen og barnehagens profil besøk tornsvalen.no. 
 

 

Dagsrytmen 

Dagen i barnehagen skal være organisert på en sånn måte at det er en balanse mellom hvile og 
aktivitet. Det må være tid til spising og bleieskift, samtidig som dagen også skal inneholde lek 
og andre aktiviteter. For de minste barna er de primære behovene sentrale. Derfor er det viktig 
at dagsrytmen ivaretar disse på en god måte. 

	  

08.00  Barnehagen åpner 

08.00 -8.45  De som spiser frokost i barnehagen gjør dette før 09.00, da andre aktiviteter 
starter 
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10.30  Samlingsstund 

11.00   Måltid 

11.30  Hvile/sovetid 

14.30   Måltid, med frukt 

15.00  Frilek ute eller inne 

16.30   Barnehagen stenger 

 

 

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 

I henhold til barnehageloven § 21 er personalet pålagt taushetsplikt etter reglene om dette i 
forvaltningsloven §§ 13 til 13 f. 

I henhold til barnehageloven § 23 er personalet pålagt opplysningsplikt til barnevernet uten 
hinder av taushetsplikten etter lov om barnevernstjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12, når det er 
grunn til å tro at barn blir utsatt for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt, og samme lov § 
4-24 når et barn har vedvarende alvorlig atferdsvansker. Opplysningene skal normalt gis 
gjennom veileder. I de aller fleste tilfellene vil det alltid være en dialog mellom foreldrene 
forut for en eventuell henvendelse til barnevernet. Foreldrene vil også generelt bli informert 
dersom vi ser det nødvendig å henvende oss til barnevernet.  

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 

”Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn 
skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets 
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. 

Barn skal ha rett til å si sin mening i det som vedrører dem. Dette vektlegges av FNs 
barnekonvensjon. Hvordan denne retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av 
funksjonsnivå og alder. Både gjennom muntlig språk og kroppsspråk uttrykker barn hvordan 
de har det. Hos de minste barna er uttrykk gjennom kroppsspråk det mest sentrale, i form av 
mimikk, kroppsholdning og følelsesmessige uttrykk. Disse uttrykkene skal bli tatt på alvor. 
Personalet må være observante og tolke de ulike signalene barna gir. De må hjelpe og 
oppmuntre barna til å gi uttrykk for følelser og meninger. Slik at de gis mulighet til å påvirke 
sin egen hverdag i barnehagen. 
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LEK 

Leken er barnas egen arena der de skal utvikle og få utfolde seg. Leken og lekens egenverdi 
skal ha en sentral plass i barnehagen. Vi ønsker å legge til rette for gode og trygge lekemiljøer 
for de minste, der de kan få muligheten til å utfolde seg. I høst satser vi spesielt på å øke 
kompetansen omkring fagfeltet lek for Tårnsvalen A/S sine ansatte. Vi har brukt en av våre 
felles planleggingsdager på dette og vi er også oppfordret til å melde på våre ansatte på 
kursene om lek som er satt opp på østlandske lærerstevne.   

DANNING 

Om danning i barnehageloven, under § 1- formål, 1.ledd 

Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer 
enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. 

Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å 
handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for 
barnets allsidige utvikling”. 

«Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av», 
(Rammeplanen, s.21, 2017). 

Vi tenker at danning er noe som skjer i møte mellom mennesker. Barnehagen er et sted der 
mennesker møtes og samhandler og en arena for danning. 

 

 

RAMMEPLANEN 

I barnehageloven 17. juni 2005 nr.64, fastsatte stortinget overordnede bestemmelser for 
barnehagens formål og innhold., jf. § 1, 2, 3, 4 og 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens 
oppgaver og innhold, Rammeplanen, fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens 
innhold og oppgaver. Ny rammeplan trådte i kraft 1. august 2017. Rammeplanen skal gi 
retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den skal gi personalet en 
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten. Rammeplanen skal 
tilpasses rammebetingelser, som driftsform og lokale forhold. 

	  

HVORDAN JOBBER VI MED FAGOMRÅDENE TIL RAMMEPLANEN: 
 
Rammeplanen tar for seg 7 fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. 
Disse opptrer sjelden isolert. Områdene vil ofte være representert samtidig, i et 
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temaopplegg eller i barnehagens hverdagsaktiviteter og turer. Her er en presentasjon av 
hvordan fagområdene vil være representert i barnehagehverdagen. 

 
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
 
En god og tidlig språkstimulering er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Både den 
nonverbale og den verbale kommunikasjonen er av betydning for utviklingen. Å samtale om 
opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både 
skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.  
 
Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst vil barna møte gjennom:  

-   Samlingsstund hver dag  
-   Forteller og ”spiller” eventyr i samlingsstunden  
-   Rim og regler  
-   Vi leser bøker og samtaler omkring dem  
-   Vi samtaler med barna under måltider, v bleieskift, på/avkledning, aktiviteter og 

når barnet tar kontakt.  
-   Voksenpersonene fungerer som rollemodeller og bruker tydelig språk, hjelper 

barna med ord de ikke mestrer, hjelper barn å sette ord på følelser.  
-   Turer til litteraturhuset eller biblioteket  

�  
 
 
KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 
 
Barn er kroppslig aktive og uttrykker mye gjennom kroppen. Godt kosthold og god veksling 
mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet 
både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og 
kroppsbeherskelse.  
  
Fagområdet kropp, bevegelse og helse vil barna møte gjennom:  

-   Vi er lydhøre for barnas kroppsspråk  
-   Organisering av dagen i barnehagen på en slik måte at det er en veksling mellom 

aktivitet, måltid, hvile og ro.  
-   En helhetlig tenkning omkring barnet og Tårnsvalens visjon om «Barn i balanse»  
-   Daglig utfoldelse gjennom frilek ute og inne, der de for testet sine egne fysiske 

grenser  
-   Vi gir rom for barnas bevisste og målrettede trening av ferdigheter på eget 

initiativ (sklia, skråplan, hoppe, balansere)  
-   Vinteraktiviteter, bevegelse i snø, som gir mulighet til nye fysiske erfaringer og 

utfordringer  
-   Turer utenfor barnehagen, nye fysiske miljøbetingelser, barna får gå selv, ikke 

bare sitte i vogn  
-   Dans og bevegelse til musikk  
-   Rutiner for hygiene (bl.a håndvask før måltid/etter toalettbesøk) og ekstra 

rengjøring ved sykdom i barnehagen  
-   Å ta vare på barns sikkerhet og helse gjennom å kunne utføre førstehjelp.  
-   Kostholdsbevissthet for både de som arbeider med barna og barna selv.  
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-   Fokus på sunne måltid   
-   Sove/hvilestund midt på dagen, ekstra hvilestund ved behov  
-   Samtaler om kroppen og kroppsdeler i samlingsstund  
-   Yoga, massasje og hvilestunder gjennom barn i balanse 
-   Helse i fokus med klare regler ved sykdom i barnehagen  

 
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
 
Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og få utviklet sine kreative 
evner.  
  
Fagområdet kunst, kultur og kreativitet vil barna møte gjennom:  

-   Musikk  
-   Bruke/bli kjent med instrumenter, bevegelse og dans til musikk  
-   Daglig sangsamling  
-   Turer til biblioteket 
-   Dukketeater 
-   Bruke ulike typer materiale i formingsaktiviteten  
-   Plastelina, trolldeig, tegning og maling  
-   Snø og is skulpturer  
-   Forming av sand i sandkassen  
-   Eventyr i samlingsstunden 
-   Bøker  

 
 
 
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 
 
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags 
vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, 
landskap, årstider og vær.  
 
Fagområdet natur, miljø og teknikk vil barna møte gjennom:  

-   Opplevelser ute i hagen  
-   Turer utenfor barnehagen  
-   Spise ute  
-   Mate og observere fugler  
-   Observere trærne i de forskjellige årstider  
-   Se på biller, edderkopper, mark og maurtuer, lære å håndtere varsomt  
-   Bondegårdsbesøk  
-   Så frø til våren  
-   CD med fuglesanger og andre naturlyder  
-   Observere, kommentere fenomener i naturen (snø, sol, regn, insekter, fugler, dyr, 

blader, strå, pinner osv.)  
-   Sanger om været/årstidene  
-   Bygge videre på barnas erfaring med teknikk i hverdagen og tekniske leker, 

observering og kommentering ift. store og små maskiner barna møter i 
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barnehagehverdagen (gravemaskin, hjullaster, søppelbil, gressklipper, 
oppvaskmaskin, CD-spiller, telefon osv.)  

-   Tekniske leker med knapper lys og lyd  
 
 

  
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 
preger verdier og holdninger.  
  
Fagområdet etikk, religion og filosofi vil barna møte gjennom:  

-   Observering og undring med barna i forskjellige settinger  
-   Barns undring blir møtt med alvor og respekt  
-   Barna skal lære de grunnleggende normer og verdier som finnes i samfunnet  
-   Vente på tur, ta hensyn, vise omsorg  
-   De voksne er forbilder for barna (modellæring)  
-   Vi hjelper barna i konfliktsituasjoner med å finne konstruktive løsninger  
-   Vi feirer høytider som er kommet gjennom den kristne kulturarven 
-   Har vi barn med annen religion, er vi med å feire deres tradisjoner  

 

 
ANTALL, ROM OG FORM 
 
Barn utvikler sin kompetanse omkring tall, mengder og former igjennom lek, 
hverdagsaktiviteter og eksperimentering. Barn er tidlig opptatt av tall og å telle. De utforsker 
og vil gjerne finne sammenhenger.   
 
Fagområdet antall, rom og form vil barna møte igjennom:  

-   Eksponere barna for tall, farger og former gjennom bøker, leker og sanger  
-   Lego og andre bygge- og rive ned leker  
-   Innlæring av tall, farger og former gjennom lek og samlingsstund 
-   Bøker og eventyr med tall, telling og former  
-   Barnet erfarer at det er flere veier som fører til samme sted f eks gjennom 

lekerommet til gangen. (plassering og orientering, lokalisering)  
-   Gjemsel 
-   Tittei lek 
-   Plastelina og andre formingsaktiviteter  
-   Telle ting på impuls  
-   Tall synlig i barnehagen, lek med terning i samlingsstund  
-   Form puslespill og vanlige puslespill  

  
 
 
 
MÅL OG METODER FOR SAMARBEID MED FORELDRE 
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MÅL 

 
METODE / INNHOLD 

 
� Gjensidig respekt og åpenhet mellom 

personalet og foreldrene. 
 

 
� Samtaler, daglig dialog ved hente- og 

bringe situasjoner. Gi tydelige beskjeder og 
tilbakemeldinger. Gi konstruktiv kritikk. 

Foreldresamtaler. 
 

 
� Personalet vil vise foreldrene at vi bryr 
oss om barna deres og at vi trives i jobben 

 

 
� Forteller hva som er skjedd i løpet av 
dagen. Viser lojalitet overfor foreldre og 

barn. Vi tar evt. opp saker som plager oss på 
en ryddig og profesjonell måte. 

 
 
� Bruke foreldrene som en ressurs og skape 

et fellesskap. 
 

 
� Være lydhør overfor foreldrenes forslag. 
Gi tilbakemeldinger. Foreldrene er med på 
dugnader, foreldrekaffe, langturer og fester. 
 

 
 
 

MÅL FOR Å OPPNÅ TRYGGHET I ALDERSGRUPPEN 1 - 3 ÅR 
 

 
MÅL: 

 
METODE: 

 
 

Oppleve nærhet 

 
Tilgjengelige og nære voksne i lek og 

rutinesituasjoner 
 

 
 

Oppleve omsorg 

     
Gi barna trøst, oppmuntring og støtte. 

Praktisk omsorg (nok mat og drikke, tørre 
bleier og nok søvn) 

 
Oppleve forutsigbarhet 

 
Fast dagsrytme. Barna blir fortalt/forberedt 

på hva som skal skje. 
 
 

Klare og konsekvente voksne 

 
Voksne reagerer noenlunde likt på hva som 
er tillatt/ikke tillatt. Da vil barna få trygge 

rammer å forholde seg til. 
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Tilvenning 
Vi ønsker å sette trygghet og trivsel til det enkelte barn i sentrum. Derfor vil vi bruke mye tid 
på å etablere dagsrytmen og på å få gode rutiner i hverdagen.  

En god dagsrytme er med på å gi barna en inndeling som kan skape en forståelse og en 
forutsigbarhet i deres egen hverdag. Hvert enkelt barn får sin tilknytningsperson, som spesielt 
skal ta seg av barnet den første tiden i barnehage. Etter hvert ønsker vi at barna skal få 
oppleve seg selv som en del av et felleskap. 

 

Turer 
Av og til drar vi på tur med gruppa. Noen ganger vil vi dra med hele gruppa, andre ganger 
kommer vi til å dele oss opp. Hvem som drar vil rullere. Dette vil dere få beskjed om. Når det 
gjelder turmål ønsker vi å bruke nærmiljøet, men vi vil også av og til dra på lengre turer.   
Hvilke dager vi drar på tur vil stå på månedsplanen. 

 

Vurderingsarbeid 
Trivsel i barnegruppa, for det enkelte barn og voksne skal observeres og vurderes fortløpende. 
Videre skal barnehagens øvrige arbeid vurderes, dvs. beskrives og tolkes i forhold til 
barnehageloven og rammeplanen og eventuelle lokale planer og retningslinjer. Barnehagens 
samarbeidsutvalg skal ha mulighet til innflytelse i vurderingsarbeidet. Resultatet av 
vurderingen bør legges til grunn for arbeid med neste års årsplan. Vi ønsker en halvårs vis 
vurdering av barnehagens arbeid. Dette fordi det kan være større utskifting av barn i en 
familiebarnehage. På denne måten kan vi bedre sikre oss at de som vurderer har et forhold til 
det som vurderes. 

 

 

NOEN ENKLE REGLER 

 

•   Åpningstiden er fra 08.00 - 16.30. Dersom dette overskrides vil man fra gang nummer tre 
måtte betale en bot til Tårnsvalen A/S på 400,- hver gang man overskrider åpningstiden. 

 

•   Grinden inn til barnehagen må ALLTID være igjen, da barna kan smette ut. 
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•   Det er fint om foreldre og barn tar av sko eller setter på seg "blå sokker" ute i gangen. Det 
gjør det lettere i forhold til renhold. Barnas sko skal stå i gangen. 

 

•   Ikke vær redd for å sette grenser i forhold til eget barn mens vi hører, spør gjerne oss 
hvordan vi gjør i barnehagen. 

 

•   Ta kontinuerlig med hjem ting barna legger på hyllene sine. 
 

•   Sett navn på alt tøy, støvler, og sko.  
 

•   Ta med bleier/våtservietter når dere får lapp på plassen til barnet. 
 

•   Ha alltid reservetøy i kurven. 
 

•   Kle barna enkelt og praktisk etter værforhold. 
 

•   Misforståelser, problemer og irritasjoner løses lettest om dere tar det opp med oss før dere 
blir for sinte. 

 

•   Dersom dere opplever noe positivt, er spesielt fornøyde eller har noe annet hyggelig på 
lager, tar vi gjerne i mot det også. 

 

  

 

 

 
 


