
ÅRSPLAN 2022
Tømteveien barnehage

2.1 Logo -  
kommunevåpen med 
navnetrekk
Nordre Follo kommunes logo består av 
kommunevåpen og navnetrekk i et fast 
definert, innbyrdes forhold. Kommunevåpen 
med navnetrekk er kommunens identitets-
merke. Det skal gi mottakeren tydelig  
beskjed om hvem vi er. Alle kommunens  
enheter skal markere tilhørighet til  
kommunen ved å bruke kommunens logo 
og grafiske profil i sin visuelle kommunikasjon.

Navnetrekket er forbeholdt logoen alene, og 
skal ikke benyttes i noen annen sammenheng. 
Størrelsesforholdet mellom elementene må 
ikke endres. 
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Tømteveien barnehage

4.3 Varianter av 
designelementet 
Utdrag av det komplette designelementet 
kan brukes til små illustrasjoner i ulike  
sammenhenger. 

Visjon
I juni 2018 vedtok Fellesnemnda visjonen 
for Nordre Follo kommune:  
Nær og nyskapende. Visjonen skal inspirere 
og gi retning for hvor vi vil med den nye 
kommunen. Visjonen kan brukes som et 

illustrasjoner. 

Se eksempler til høyre.

Nær og nyskapende
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1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
ha hvit eller lys bakgrunn.
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              INNLEDNING

To år i Nordre Follo kommune - med pandemi. Det har vært en annerledes tid, men vi har 
gjennomført mange av våre planer og tradisjoner tilpasset de regler som er satt nasjonalt og i 
vår kommune. Vi er forberedt på å fortsette med det. Om vi skal få til å gjenoppta aktiviteter 
som for eksempel aldersrene grupper, vil være avhengig av smittenivå, smittevernregler og 
kapasitet. Vi vil gi dere informasjon underveis. 

De mange endringene som har vært og kommer framover, krever forståelse og et godt samar-
beid mellom barnehagen og familiene. Vi er avhengig av tett dialog og dette foregår fortsatt på 
Transponder. Det er viktig for oss å vite at informasjonen vi sender ut har nådd alle foresatte. 
Når dere har lest informasjonen markerer dere med OK. Minner om at sensitiv informasjon ikke 
skrives i Transponder, men formidles over telefon med pedagogisk leder eller virksomhetsleder. 

Tømteveien er nå godkjent som trafikkbarnehage. Vi har fått spill mm og snakker med barna 
om hva som er viktig når vi går på tur og hva vi må passe på. Vi planlegger et besøk av Trygg 
trafikk på våren. 

Det er montert kroker i vognskurene våre, slik at dere har mulighet til å låse vognene om 
natten/i helgene.

I Tømteveien barnehages informasjonsbrosjyre er det meste av den praktiske informasjonen 
samlet. Brosjyren må sees i sammenheng med årsplanen.

Med vennlig hilsen

Randi Tobiassen

-Virksomhetsleder-
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PRESENTASJON AV TØMTEVEIEN BARNEHAGE

Tømteveien barnehage åpnet i januar 1989. Barnehagen har 4 avdelinger, alle tilrettelagt  
for barn fra 0-5 år. Barnehagen er tegnet av arkitekten A. Riseng. Han så for seg  
«Borgen i skogen» med 5 tårn. (Den gangen var det skog rundt barnehagen på alle kanter.)  
Han har også tegnet Flåtestadveien, Skolebakken og Mellomåsen barnehager.

Vi har et stort fellesrom mellom avdelingene, som gjør det lett å samles og å kunne  
samarbeide på tvers av avdelinger.

Vårt naturlig utformede uteområde gir mange muligheter for varierte bevegelser og fysiske 
utfordringer til alle aldersgrupper. I tillegg gir beliggenheten oss nærhet til turmuligheter. Vi har 
gangavstand til svømmehallen, som vi bruker til vanntilvenning for de største barna.

VÅRE AVDELINGER:
Navn: Alder: Telefon:  
Spurven: 0-2 år 404 02 522   
Ugla: 1-5 år 476 97 516   
Tiuren: 1-5 år 404 02 514   
Hakkespetten: 1-5 år 404 03 226

Grunnbemanning: Pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter  
eller 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 1 fagarbeider/assistent,  
eller 2 pedagogiske ledere og 1 fagarbeider/assistent.

KONTORET: 
Virksomhetsleder: Randi Tobiassen, telefon 477 85 262        
E-post: randi.tobiassen@nordrefollo.kommune.no                                             

Saksbehandler/kontormedarbeider: Brit Hellwig, telefon 477 85 262 
E-post: brit.hellwig@nordrefollo.kommune.no

Vikarer
Barnehagene i Nordre Follo er tilknyttet Ressursbanken. Når det pga sykdom el. og det er 
behov for vikar, må det bestilles gjennom ressursbanken. Ressursbanken har mange vikarer 
ansatt, og man forsøker så langt det lar seg gjøre, å finne vikarer som er kjent for den enkelte 
barnehage. Dersom det er ukjente/nye vikarer vil de gå i mellomvakter.
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               TØMTEVEIENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN

Personalgruppen i Tømteveien barnehage består av ansatte med ulik bakgrunn, kunnskap, verdier og 
kvaliteter. Derfor har vi et felles pedagogisk grunnsyn som alle i barnehagen står for og jobber ut fra:

TRYGGHET OG OMSORG
Hverdagen til barna skal være forutsigbar, så derfor har vi blant annet fast dagsrytme. Vi legger 
grunnlag for at barna får utvikle seg og utforske omgivelsene på best mulig måte med en trygg 
ramme og god omsorg. 

VOKSENROLLE
De voksne er forutsigbare ved å være gode rollemodeller, anerkjennende, tydelige og grense-
settende. Vi møter barna med respekt, fokuserer på positiv oppmerksomhet og deltar aktivt 
i barns hverdag og lek. Vi bistår barna med å sette egne grenser i forhold til egen atferd og i 
forhold til andre barns atferd i leken. Vi voksne viser omsorg og fungerer også som en trygg 
havn i lek og samspill med andre. 

TOLERANSE OG MANGFOLD
«Her kan du være som du er, selv om du er litt sær» synger vi i Tømteveien-sangen. Vi jobber 
for å ivareta og tolerere hverandres ulikheter, slik at vi kan ta vare på mangfoldet i barnegruppa. 

LEK
Den viktigste aktiviteten som opptar barnas hverdag i barnehagen er lek. Gjennom leken  
utvikler barna seg blant annet språklig, motorisk, sosialt, emosjonelt og kognitivt.  
Barna tilegner seg kunnskap, lærer å vente på tur, dele og delegere oppgaver og roller.  

BARNS MEDVIRKNING
Ved at barna er aktive deltagere i barnehagen med egne meninger, følelser og interesser er  
vi oppmerksomme på det barna har å si og uttrykker. Hvert enkelt barns behov skal ivaretas  
og barna skal respekteres for den de er som individ. Vi snakker med og ikke til barna. Vi har 
sansene åpne for å «fange opp» ønsker og behov og tar med oss deres interesse i planleggingen 
av aktiviteter. Barna er med på å skape sin egen hverdag. Samtidig er det viktig at barna lærer å 
ta hensyn til andres ønsker og behov.

FRILUFTSOPPLEVELSER
Vi koser oss ute i all slags vær, året rundt. Vi opplever at det er mindre konfliktfylt lek utendørs 
og mer lek på tvers av avdelingene. Det er også mer fantasifull rollelek, som styrker sosial  
kompetanse. Naturen er tilrettelagt for alle aldre og med vårt varierende og utfordrende  
uteområde stimulerer vi kroppsbeherskelsen og øker mestringsfølelsen til barna. Vi har også gode 
referanse-områder som vi kan besøke på den ukentlige turdagen. Vi er positive og engasjerte 
voksne og ved å undre seg, være nysgjerrig og vise glede sammen med barna utforsker vi  
hva som befinner seg i naturen. Barna lærer å respektere naturen og å bli glad i den, da den gir 
kroppen store utfordringer og muligheter. Vi har miljøfokus gjennom å være grønt-flagg barne-
hage, der miljøgruppa med 4-åringene har et stort ansvar. 
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                LÆRING OG DANNING

 
Barns læring i det daglige samspillet foregår med andre barn og voksne, og med miljøet.  
Læring er også knyttet til språk, lek, oppdragelse og omsorg. Både barn og foreldre i Tømteveien 
barnehage har ulik språklig- og kulturell bakgrunn, så morsmålet er viktig for opplevelse av 
egen identitet, mestring og læring. Vi styrker barns læring i formelle og uformelle situasjoner. 
De formelle er planlagt og styres av personalet ved for eksempel samlingsstund. Uformelle 
situasjoner er knyttet til hverdagsaktiviteter som måltid, påkledning også videre. 

Danning handler om å støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig i omverdenen.  
Det handler om å bidra til å legge grunnlaget for modning, selvstendighet og ansvarlig  
deltakelse i demokratiske fellesskap. Vi skal fremme samhold og solidaritet, samtidig som 
individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. 

Vi voksne er engasjerte, utforskende, undrende, oppfinnsomme og tar utgangspunkt i barnas 
interesser og spiller videre på disse. 

VI ER VOKSNE SOM:
•  Har et aktivt forhold til barns læringsprosesser
•  Tar utgangspunkt i barns interesser og spiller videre på disse
•  Er engasjerte
•  Er utforskende og undrende sammen med barna
•  Er oppfinnsomme
•  Er anerkjennende

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
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                LEKENS PLASS OG BETYDNING 

Lek har en sentral plass i barnas hverdag og inngår i det meste av det barna gjør. Leken har en 
egenverdi og for barn vil det å leke være et mål i seg selv. For å lese mer hva Barnehageloven  
§ 2 sier om lek: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

Personalets oppgave er å ta leken på alvor, og å legge forholdene til rette for barna.  
Derfor er det viktig at voksne deltar i leken til barna.

Dette begrunner vi med at vi kan:
• Lære mer om leken
• Lære barna bedre å kjenne
• Påvirke leken i positiv retning når det er nødvendig og gjøre så leken varer lenger
• Videreutvikle leken og ta den til nye høyder
• Observere enkeltbarnets fungering i lek
• Forebygge og forhindre konflikter ved å være tilstede
Gjennom leken legges grunnlaget for vennskap med hverandre på tvers av alder, kjønn,  
språklige og kulturelle ulikheter. Lek og læring henger tett på hverandre og gjennom leken 
bearbeider barna sine egne opplevelser. Eksempler på dette kan være: turer, bøker, teater,  
ulike medier og opplevelser både hjemme og i barnehagen.

LEKENS KJENNETEGN:
• En frivillig aktivitet
• Gir barnet glede
• Utprøving av uttrykk
• En prosess hvor barnet lærer omverdenen å kjenne
• Foregår «på liksom» og utvikler barnets kreativitet og fantasi
• Bruker og utvikler sosiale ferdigheter og kompetanse
• Utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, motorisk, sosialt og emosjonelt 
• Bearbeiding av vanskelige tanker og opplevelser
• Overføring av viktige barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn
• Utvikling og styrking av identitet og selvfølelse

Mye av leken som foregår innendørs skjer sammen med barna på egen avdeling. Vi ønsker at 
barna skal oppleve at det er lett å gå til en annen avdeling og leke der, om det er ønskelig.  
Derfor har vi ofte besøk på tvers av avdelinger. Dette bidrar til økt kjennskap og trygghet til 
barn og voksne på tvers av egen avdeling. 
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               FAGOMRÅDENE

Her i Tømteveien har vi valgt å gjøre et dypdykk i et av fagområdene om gangen. For første 
halvdel av 2022 er fagområdet: Kropp, bevegelse mat og helse. Hovedmålet er at barna skal 
få oppleve trivsel, glede og mestring rundt det å sanse, leke og lære med kroppen som utgangs-
punkt. Barna skal bli kjent med kroppen; funksjoner og begreper. De skal få lære å sette grenser 
for egen kropp og følelser og respektere andres grenser. Det har også sammenheng med psykisk 
helse. Barnehagen skal bidra til å bevisstgjøre barna rundt fysisk helse, som f.eks. hygiene, variert 
kosthold og bevegelse. Vi vil lære om forskjellig type mat, matproduksjon og oppleve veien fra 
mat til måltid. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise 
sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. De skal 
også få oppleve matglede og matkulturer.  

Siste halvdel av 2022 er fagområdet: Nærmiljø og samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 
erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 
Begrepet «nærmiljø» omfatter fysiske og sosiale forhold, samspillet mennesker imellom og mellom 
menneskene og deres fysiske omgivelser. Vi skal bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser 
og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. På den måten styrker vi bar-
nas tilhørighet og trygghet til nærområdet. Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv er med 
på å legge grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.  
Vi skal støtte barna i å forholde seg nysgjerrig til omverden. Kulturelt mangfold, ulike levevis og 
ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfa-
ring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.

Les mer om fagområdene i rammeplanen: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/
rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

               TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

Tømteveien barnehage ligger fint plassert på Sofiemyr med trafikkerte veier, skog og skoler 
som nabo. Barnehagen har fått godkjent sertifisering som Trafikksikker barnehage i regi av 
Trygg trafikk. Å bli en Trafikksikker barnehage sikrer ingen ulykker, men det er et kvalitetsstem-
pel på arbeidet vi gjør med trafikksikkerhet. Personalet har jobbet med temaet på plandager og 
trafikkopplæring har blitt en del av det pedagogiske arbeidet. For hvert enkelt barn er det viktig 
å få ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjengere, passasjer, syklist og som sjåfør 
senere i livet. Barna lærer om skilt, trafikkregler for fotgjengere, bruke sansene sine når vi er 
ute på tur, bruken av refleks, sykkelhjelm og bilbelte. Samlingsstunder, turgåing og samtaler gir 
muligheter for refleksjon sammen med barna og å øke deres kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger. For å få dette til er foreldrene i barnehagen viktige støttepersoner. Vi må spille på lag og 
huske vår rolle som forbilder for barna når det kommer til trafikksikkerhet til og fra barnehagen 
og generelt.
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ALDERSRENE GRUPPER

Tømteveien barnehage har mottoet; ALLE barn kjenner alle voksne og alle voksne kjenner alle 
barn! En av måtene vi jobber med dette på, er å ha aldersrene grupper to ganger i uken. Det gir 
barna på samme årskull mulighet til å knytte vennskap og bekjentskap på tvers av avdelinger. 
Samtidig gir det oss en gylden mulighet til å jobbe med alderstilpassede opplegg, og skredder-
sy opplevelsene og lærdommene til nivået på gruppa. Det er stor forskjell på hva barna mestrer 
og interesserer seg for når det kommer til turdestinasjoner, og hva slags utbytte de har. Derfor 
har vi valgt å gjennomføre turdagen i aldersrene grupper.

Smårollingene (1åringer) har stort fokus på sanseopplevelser. 

Trollgruppa(2åringer) fokuserer på å bli kjent og trygghet, da disse barna er spredt på  
3 avdelinger. Undertema for halvåret er påkledning. 

Trekløverene (3åringer) har fokus på fysisk utfoldelse og ulike formingsaktiviteter. 

Miljøgruppa (fireåringene) har fokus på kildesortering, gjenvinning, strøm og vann forbruk.

Skolestartergruppa består av barnehagens eldste kull, og driver med flere skoleforberedende 
aktiviteter. Vi bruker aktivitetsboken «Trampoline», som tar oss igjennom temaer som; meg 
selv, mønster, geometriske former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, symboler 
og bokstaver. Skolestarterene får også litt andre oppgaver i løpet av året som: å drive FN-
Kafèen, tur til Nobels Fredssenter, gå i Luciatog på videregående og delta på Lesevenner. 
Sofiemyr skole inviterer til  Lesevenner der 4. klassingene leser for skolestarterne 1 gang i uka 
ca 5 ganger tidlig på våren. Barna skal undre seg over teksten og leke litt sammen. På våren  
er det 1-2 skoletreff hvor vi besøker skolene barna skal begynne på. Vanligvis har våre skole-
startere også vanntilvenning siste året i barnehagen.

Som skrevet i innledningen vil aktiviteter på tvers av avdelinger kanskje ikke gjennomføres.  
Men vi håper vi i løpet av våren kan komme igang med noe av disse aktivitetene igjen. 

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
ha hvit eller lys bakgrunn.

16 3. DEN VISUELLE IDENTITETEN   ·   1. KOMMUNEVÅPEN
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              PLANLEGGING OG VURDERING

Planlegging og vurdering av det pedagogiske arbeidet og rutinene i Tømteveien barnehage, er 
satt i system, og danner grunnlaget for videre gjennomføring.

Arbeidet gjøres på
• Planleggingsdager

• Personalmøter (Utenfor åpningstid)

• Avdelingsmøter

• Veiledningsmøter

• Foreldresamtaler 

• Foreldremøter 

• Foreldreundersøkelse

Tilvenningen og det enkelte barns trivsel og utvikling vurderes og drøftes i samarbeid med 
foresatte i foreldresamtaler. Aktivitetene og arbeidet på avdelingen oppsummeres i måneds-
brevene. Vi oppfordrer foresatte til å komme med konkrete innspill og tilbakemeldinger gjennom 
hele barnehageåret, enten via personalet på avdelingene eller til virksomhetsleder. Hvert annet 
år gjennomføres Foreldreundersøkelse i hele kommunen (2021, 2023, 2025).

TØMTEVEIEN – Å JA!

DET ER BARNEHAGEN MIN.

JEG SYNES DEN ER KJEMPEFIN, 

JEG SYNES DEN ER KJEMPEFIN!
(Utdrag fra Tømteveien-sangen)

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
ha hvit eller lys bakgrunn.

16 3. DEN VISUELLE IDENTITETEN   ·   1. KOMMUNEVÅPEN
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               «SE MEG, HELE MEG» 

 
I Nordre Follo kommune skal barnehagene jobbe med «Se meg, hele meg». Dette handler om 
forebygging av vold og seksuelle overgrep, og innebærer et positivt fokus på kropp og helse, 
både fysisk og psykisk, i tillegg til sosial kompetanse. 

HVA GJØR BARNEHAGEN FOR Å FOREBYGGE?
Personalet skal legge til rette for at barna får kunnskap om kropp, egne og andres grenser og 
følelser, slik at de er rustet til å sette grenser for seg selv, og formidle vanskelige og ulovlige 
opplevelser.  

HVORDAN GJØR VI DET?
Det vil være ulikt hva de ulike aldrene går gjennom av materialet. Men hovedfokus vil være på 
følelser, grenser og kropp. Voksne vil være mer presise i hvilke ord vi bruker når vi snakker om 
følelser og kropp.

Eksempler :
• Personalet bruker riktige begreper om kroppen 
• Personalet bevisstgjør barn på egen kropp 
• Personalet møter barns nysgjerrighet på egen kropp med åpenhet 
• Personalet støtter og anerkjenner barns uttrykk og følelser uten å definere  
• Barn får erfaring i å si/vise stopp, sette grenser og blir satt grenser for 
• Barn er trygg på egen kropp, utseende og identitet 
• Barn får erfaring med andres grenser 
• Personalet bevisstgjør barn om gode, vonde og ulovlige berøringer 
• Personalet bevisstgjør barn i forhold til gode og vonde hemmeligheter

SOSIAL KOMPETANSE

 
Den primære sosialiseringen skjer i samspillet med foreldrene, der grunnlaget for språk,  
tenkning, handlinger og regler blir lagt. Den sekundære sosialiseringen skjer i barnehagen, hvor 
barna lærer å bli én i en gruppe. Barna vil bli oppmerksomme på andres opplevelse, behov og 
følelser, og utvikle egen evne til empati og medfølelse. 

Vi jobber med å styrke barns sosiale kompetanse ved å utvikle et godt selvbilde, la barna få 
venner, og la de få oppleve seg selv som et verdifullt medlem i gruppen. 

Vi voksne hjelper barna med å sette ord på følelser og veileder barna i å ta egne og gode valg. 
Vi veileder barna i konfliktløsning, samt setter ord på situasjonen. 

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
ha hvit eller lys bakgrunn.
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LIVSMESTRING 

 
Det er utarbeidet et handlingsverktøy og informasjon til foresatte, for de kommunale barne-
hagene. Det beskriver hvordan personal og foresatte kan arbeide sammen  om forebygging 
av mobbing og ekskludering - som er de voksnes ansvar. Foreldre og barnehagen må STÅ 
SAMMEN om å skape et miljø hvor alle føler seg inkludert og blir anerkjent for den de er!

FOREBYGGING AV MOBBING
Nytt kapittel i Lov om barnehager trådte i kraft 1/1-21.  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_8

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.

Voksne er viktige rollemodeller. Det er vi voksne, du og jeg som må forebygge mobbing. 
Ansvaret ligger hos oss og jobben er vår. Foreldre og barnehagen må jobbe på lag. Du og  
jeg må se og høre, og ikke minst handle, være brobyggere som skaper vennskap og gode relasjo-
ner mellom barna og legge til rette for lek og samhandling. Barn ser oss og gjør som oss. For ek-
sempel, hvordan omtaler vi kollegaer/naboer/venner ved middagsbordet? Som voksen er det også 
viktig å reflektere over eget kroppsspråk, og hvordan vi snakker med og ikke til barn. Det man 
lærer når man er liten, danner fundamenter for videre sosial adferd og danning. Som foreldre er 
det også viktig å ha et kritisk blikk til egne barn. Husk at barn kan oppføre seg forskjellig hjemme 
og i barnehagen.

HVA GJØR BARNEHAGEN FOR Å FOREBYGGE?
• Vi er tydelige og trygge voksne som er ”skrudd på” og nær nok til å se og høre og ta det  

barn sier på alvor.
• Bidrar til vennskap, og at barn føler at de er en del av gruppa og fellesskapet.
• Legger til rette for mindre lekegrupper for å styrke:
 - Vennskap og sosial kompetanse  - Lekekompetanse
 - Språkkompetanse  - Selvbilde og empati
• Har tilgjengelige voksne som har god oversikt over det fysiske miljøet.
• Voksne som har humor og glede i hverdagen
• Ugla, Hakkespetten og Tiuren benytter det pedagogiske opplegget «Grønne tanker - glade 

barn», som er psykologisk førstehjelp for barn fra 4 -7 år, laget av barnepsykolog Solfrid 
Raknes. Verktøyet og metoden er ment å gi barn økt tanke- og følelsesbevissthet, og å styrke 
barns empati og sosial kompetanse. Gjennom samtaler og fortellinger som tar utgangspunkt i 
barnas opplevelser kan de lære at både egne og andres tanker og følelser er viktig.

 Ved hjelp av tankebamsene Rød og Grønn lærer barna at rødtanker skaper vansker, men 
grønntanker skaper glede, trivsel og trygghet.

• Vi er bevisst våre egne holdninger og kroppsspråk.

• Vi har fokus på hvordan vi omtaler andre
• Vi snakker med barn som likeverdige samtalepartnere

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
ha hvit eller lys bakgrunn.
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               FORELDRESAMARBEID

Foreldre er de viktigste omsorgspersonene i barnas liv, og barnehagens aller viktigste  
samarbeidspartnere. Grunnmuren i samarbeidet legges i tilvenningsperioden. Foreldre som er 
trygge på at barnet har det bra i barnehagen – utstråler dette og barnet oppfatter og påvirkes 
av det. 

I denne perioden ønsker vi å lære så mye som mulig om:
•  barnet og foreldrene
•  oppveksten
•  tidligere erfaringer
•  forventninger og ønsker

For å sikre et godt samarbeid, må vi:

· være imøtekommende og sette av tid til daglig dialog, både ved levering og henting om  
spesielle hendelser og praktisk informasjon; foreldre sier noe om det er noen andre som  
henter/leverer, om dagsform, søvn o.l. ved levering, og personalet sier litt om dagen ved 
henting. Om barnet hentes ute må det sies tydelig «ha det»

· henge opp informasjon på avdelingens tavle og lese den

· sende ut og lese månedsplan og -brev i Transponder

· møte opp på foreldremøte, foreldresamtaler og arrangementer (sommerfest, Lucia, FN-kafé 
o.l.), samt ta ansvar for deres barn under arrangementene dere deltar på. Gi beskjed dersom 
man ikke har mulighet for å delta på arrangementer, slik at personalet kan tilrettelegge for at 
alle barn får en god opplevelse

· deltar på foreldreundersøkelsen annethvert år

· bruke e-post, transponder og forms til informasjon og svarer på forespørsler ang. ferie og 
fridager – gi beskjed om endring av adresse, e-post og telefonnummer, samt oppdatere på 
barnehageportalen (https://nordre-follo.ist-asp.com/NO03020-pub/login.htm) 

· stille opp på dugnad (FAU arrangerer)

· være tilgjengelige på telefon i løpet av dagen; viktig for å kunne innhente informasjon,  
gi beskjeder eller be om at barnet hentes ved sykdom/skade

· jobbe i forhold til livsmestring, og forebygging av mobbing og ekskludering

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
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              SOM ÅRET GÅR... (TEMA, MILJØ, HØYTIDER OG TRADISJONER)

 
 
 
Fagområdene: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/barnehager/rammeplanen.pdf 

PERIODE: INNHOLD: FAGOMRÅDER:

HELE ÅRET

FØDSELSDAGER MÅL: Gi det enkelte barn en spesiell oppmerksomhet, styrke 
trygghet og identitet. 

AKTIVITETER:  
• Henge flagg utenfor avdelingen. Barnet får krone på.  
Vi har samling og synger bursdagssanger. 
• Barnet tar med noe avdelingen kan kose seg med, f.eks.: 
frukt, is, kake.

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse

Natur og miljø

PLANDAGER MÅL: Planlegge og vurdere barnehagens innhold. Personal-
utvikling. 

AKTIVITETER: Personalet planlegger, vurderer, reflekterer 
og diskuterer barnehagens innhold. Kurs og foredrag. Referat 
fra kurs.

TILVENNING Skjer hovedsakelig i august/september, men kan forekomme 
hele året. Detaljer om rutiner ved tilvenning, se august.

ARR. FOR SKOLE- 
STARTERE

MÅL: Felles opplevelse for de som skal begynne på skolen  
- bli kjent. 

AKTIVITETER: Bytur på høsten, lek i vann (det lille bassen-
get i Sofiemyrhallen) dersom det er voksne med livrednings-
kompetanse og tid i bassenget (dette vurderes fra halvår til 
halvår). Skolearrangementer på våren, fellesaktiviteter for barn 
som skal begynne på samme skole. I barnehagen har vi rutiner 
for samarbeid med skolen i forbindelse med skolestart. Akti-
vitetene utenfor huset avhenger av den lokale og nasjonale 
koronatilstanden.

MANGFOLD i et  
inkluderende  
felleskap

MÅL: Inkludere, vise respekt og toleranse for hverandres 
språklige, religiøse og kulturelle bakgrunn i barnehagehverda-
gen. Synliggjøre barnas språklige og kulturelt mangfold. 

TILTAK: Henge opp plansjer med flagg/skriftspråk. Lytte til 
musikk, synge på ulike språk og lese bøker. Oppmuntre for-
eldre og barn til å bruke morsmålet i barnehagen. Samtale og 
undre oss sammen med barna om at mennesker er forskjellige. 
Vi har forskjellige språk, kulturell bakgrunn og høytidsmarke-
ringer.

Etikk, religion 

og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn

Kommunikasjon, 
språk og tekst

1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
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PERIODE: INNHOLD: FAGOMRÅDER:

Januar - mars

FOLKEEVENTYR MÅL: Bli kjent med ett eller flere eventyr  
– legge grunnlag for kreativitet  
• Barna skal få bruke fantasien sin og få økt begrepsforståelse  
• Barna skal få oppleve muntlig fortellertradisjon og høyt-
lesning  
• Barna skal få anledning til å fortelle med egne ord og  
bearbeide gjennom lek 

AKTIVITETER: Lese/fortelle/dramatisere eventyr.  
Utkledning, forming, tegning, sang og musikk.

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Antall, rom og 
form

AKTIVITETSDAG MÅL: Ha det moro sammen i snøen. 

AKTIVITETER:  
• Gå på ski eller ake  
• Varm drikke serveres  
• Medaljer/diplomer

Natur, miljø og 
teknologi 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

KARNEVAL MÅL: Gi barna kunnskap om karnevalsfeiring – hva betyr 
karneval. 

AKTIVITETER: Vi kler oss ut, synger sanger, fellessamling, 
slå katta ut av sekken, dans og pølsebod. Karneval, som betyr 
farvel til kjøtt, har som de fleste skikker og feiringer et førkris-
tent opphav. Fruktbarheten og den gryende våren ble feiret.

Estetiske fag 

Glede og humor 

Antall, rom og 
form
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PERIODE: INNHOLD: FAGOMRÅDER:

Mars – juni/juli

PÅSKE/VÅR MÅL: Gi barna kunnskap om påsketradisjoner  
• Hvorfor feirer vi påske?  
• Formidle endringer i naturen om våren  
• Oppleve prosessen fra frø til blomst 

AKTIVITETER: Sår bl.a.: karse, lage påskepynt og  
påskefrokost

Etikk, religion og 
filosofi

Nærmiljø og 
samfunn 

Kunst, kultur og 
kreativitet

RUSKEN 
MIJLØUKE 19

MÅL: Lære barna å holde naturen ren, og utvikle gode 
holdninger. 

AKTIVITETER: Plukke papir og annet i og utenfor  
barnehagen. Utdeling av diplom.

DUGNAD Frivillig 
arrangement i regi 
av FAU

MÅL: Barn, foreldre og personale går sammen om å  
«gjøre det penere» ute/inne i barnehagen. 

AKTIVITETER: Male/beise plattinger, gjerder, lekeapparater, 
snekring, raking, etc.

VÅR/VÅRONN MÅL: Lære barna å vise respekt for naturen gjennom opp-
rydning/vedlikehold av det som er rundt oss. Gi barna  
forståelse for at det å høste av markens grøde forutsetter en 
innsats på forhånd. Følge med/observere det vi har sådd. 

AKTIVITETER: Sår, dugnad, rusken, miljøuke

GRUNNLOVSDAG MÅL: Gi barna kunnskap om grunnlovsdagen. 

AKTIVITETER:  
Hver enkelt avdeling jobber mot grunnlovdagen gjennom 
sanger, bilder og aktiviteter tilpasset barnas   alder. Vi lærer 
om flagget og gleder oss til Norges bursdag som barna vil feire 
med familien sin. 
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PERIODE: INNHOLD: FAGOMRÅDER:

Juni - juli

BESØKSDAGER 19. mai, 2., 9.,16., og 23. juni kl.  9.30-11.00 

MÅL: Flere besøk før tilvenningen starter bedrer utgangs-
punkt for en tryggere oppstart og tilvenning

Aktiviteter: 
• leke ute og inne

• møte andre barn og voksne i barnehagen

Samfunn  
religion etikk 

Natur, miljø og 
teknologi

SOMMERFEST MÅL: En hyggelig avslutning for barn, foreldre og personalet. 

AKTIVITETER:  
• Vi griller og koser oss  
• «Underholdning», sanger.  
• Samarbeid med FAU

• Utdeling av roser til skolestarterne

FERIE  
Vi slår sammen  
avdelinger. 
STENGT  
UKENE 28 og 29  

MÅL: Bruke sommerens muligheter, og ha en koselig tid i 
barnehagen  
• Samhold på tvers av avdelinger  
• La barna komme i kontakt med nærmiljøet, og få en felles 
opplevelse  
• Sette ord på hva en evt. skal gjøre i ferien 

AKTIVITETER:  
• Lese/synge om sommer  
• Ta frem vann/sommerleker f..eks:. hoppetau, ringspill  
og båtbane 
• Lage blomsterkrans  
• Temauke  
• Egne sommeraktiviteter  
• Avslutning for skolestarterne m.fl.
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PERIODE: INNHOLD: FAGOMRÅDER:

August - november

TILVENNING/
TRYGGHET 
BARNET – JEG’ET 
VENNSKAP

MÅL:  
• Legge grunnlaget for en trygg og positiv opplevelse de første 
dagene i barnehagen  
• Bli godt kjent med avdelingen, rutiner, barn og voksne,  
gradvis bli kjent med de andre avdelingene og barna der.  
• Sette ord på/fortelle om egne opplevelser  
• Foresatte og personalet blir evt enige om individuelle  
tilpasninger under tilvenningen.

AKTIVITETER: Bli kjent leker, lek med vann, synge/lese, tegne/
male.

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Etikk, religion og 
filosofi. 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form

Uke 38 Nasjonal 
BRANNVERNUKE

MÅL: Forebyggende brannvern for barn og voksne,  
opparbeide gode rutiner 

AKTIVITETER:  
• Samtale med barna om brannalarmen og hva vi skal gjøre når 
den går  
• Teori for personalet, bl.a.: oppdatering på hvem gjør hva  
• Varslet brannøvelse for hele barnehagen

Nærmiljø og 
samfunn 

Natur, miljø og 
teknologi 

Antall, rom og 
form

FORELDREMØTE MÅL: Informasjon, bli kjent – oppnå dialog.  
NB! Foreldrenes forum for medvirkning. 

AKTIVITETER:  
• Presentasjon – informasjon – diskusjon - spørsmål 

* Foreldrerådet (alle foreldrene) velger et arbeidsutvalg (FAU)

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Etikk, religion og 
filosofi. 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form

BARN I ANDRE 
LAND 

TOLERANSE 

FN-DAGEN

MÅL: Gi barna innblikk i andre kulturer og se verdien av å 
være venner og gi/dele med andre. Gi barna kunnskap om  
barnerettigheter og barn i den tredje verden. Bli «litt» kjent 
med andre land. Gi barna følelse av at deres bidrag er betyd-
ningsfullt - det være seg egen atferd, eller f.eks. noe de har laget 

AKTIVITETER: Lage mat/musikk og dans/rytme fra andre 
land, samarbeidsleker, tegne flagg, samtale om barn i andre 
land og lage ting for salg. Inntekten går til SOS- Barnebyer  
v/Tømteveiens fadderbarn Maria. Invitere foresatte til å bidra 
med effekter, mat/oppskrifter mm.
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PERIODE: INNHOLD: FAGOMRÅDER:

Desember

JULEVERKSTED 
PÅ AVDELINGENE

MÅL: Barna skal delta i juleforberedelsene.  
Ta vare på tradisjonene. 

AKTIVITETER:  
• Lage julepresanger og juletrepynt  
• Bake julekaker.

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Etikk, religion og 
filosofi. 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form

JULEBORD MÅL: Litt «høytidelig kos» for barna og personalet 

AKTIVITETER:  
• Spise julemat  
• Mat fra Barn til bords «serveres» av de voksne

LUCIA MÅL: Gi barna kunnskap om Lucia-tradisjonen  
• Fellesopplevelse; barn, foreldre, personale 

AKTIVITETER:  
• Luciafest hvor alle er kledd i hvitt  
• Barna går i tog med lys, synger Luciasangen.  
• Vi baker «lussekatter»  
• Skolestartere går Lucia på Roald Amundsen VGS

NISSEFEST MÅL: Gi barna kunnskap om julens nissetradisjon. 

AKTIVITETER:  
• Vi spiser nissegrøt  
• Fellessamling  
• Julesanger.  

JUL MÅL: Gi barna kjennskap til hvorfor vi feirer jul og ulike 
juletradisjoner  
• Barna skal bli kjent med et utvalg av fortellinger og sanger  
• Skape en rolig og hyggelig førjulsstemning 

AKTIVITETER:  
• Juleverksted, adventsstund, adventskalender, vise omsorg  
og omtanke for andre, bake, lage julepynt/gaver
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TØMTEVEIEN BARNEHAGE MERKEDAGER I 2022

MÅNED: DATO: HVA SKJER:

JANUAR 3. Planleggingsdag

FEBRUAR UKE 5 ELLER 6 Vinteraktivitetsdag

17. Karneval

MARS 15. Barnehagedagen  
- Vennskap - du og jeg

APRIL 6. Påskelunsj

MAI UKE 18 Miljøuke

5. Rusken/Dugnad

27. Planleggingsdag

19. Besøksdag nye barn/foreldre

JUNI 2., 9., 16. OG 23. Besøksdag nye barn/foreldre

9. Sommerfest barn og foreldre

JULI UKE 28 OG 29 Sommerstengt

AUGUST 15. OG 16. Planleggingsdager

SEPTEMBER Bytur skolestartere

UKE 38 EL. 39 Foreldremøte

UKE 38 Brannvernuke

OKTOBER 24. FN-dagen

NOVEMBER 16. Planleggingsdag

DESEMBER Juleverksted

8. Julebord for barna

13. Lucia

15. Nissefest
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Tømteveien Barnehage   
Tømteveien 25  
1412 Sofiemyr

E-post: randi.tobiassen@nordrefollo.kommune.no /
brit.hellwig@nordrefollo.kommune.no

Telefonnummer
Kontoret:  477 85 262
Tiuren:  404 02 514
Ugla:  476 97 516
Hakkespetten:  404 03 226
Spurven:  404 02 522
   


