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KNERTEN FAMILIEBARNEHAGE 2019 / 2020 
 
Knerten familiebarnehage er en privat barnehage, som åpnet 1. august 1997. 
 
Barnehagen har 10 hele plasser for barn fra 0-6 år. 
 
 
 
Åpningstiden er fra 07:30 til 16:30, mandag til fredag. 
 
Det er sommerferie  4 uker i juli, det er også stengt juleaften, romjulen og påskeuken. 
 
Det er mulighet for 5 planleggingsdager pr. å 
 
 
Eier og leder er: 
  
Bente C. W. Strøm   leder  95892360 
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GENERELL INFORMASJON 
 

FORMÅL 
 
Barnehageloven  - lov av 24. juni 2011 
 
I §1 står det at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjoner, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som 
er ankret i menneskerettighetene.  
 
Det ble i august 2017 vedtatt en ny rammeplan for barnehager som vi forplikter å forholde oss 
til. 
 
Målet med rammeplanen er å gi personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til 
foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 
 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 
arbeid. Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas 
utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta 
barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.  
 
 
 

MÅL OG VISJON 
 
 
«Alle i Knerten familiebarnehage skal oppleve følelsen av trygghet og utvikle ett positivt selvbilde» 
 
Trygghet er grunnleggende for all utvikling. Når barn føler seg trygge, tør de utforske og prøve nye 
ting. Og når de samtidig føler at de mestrer det de gjør, vil de utvikle et positivt selvbilde.  
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MENNESKELIGE FORUTSETNINGER 
 

Overgang fra hjem til barnehage. 
Det tas individuelle hensyn i forhold til innkjøring i barnehagen. 
Foreldre må ofte regne med tre dager før barnet er innkjørt i barnehagen. 
Det kan ta kortere tid eller lenger tid avhengig av barnet. 
Første dag er barnet i barnehagen 2 timer. 
De to påfølgende dagene tilpasses etter barnas behov. 

 

Barnas forutsetninger og behov: 
 

 Barna har spesielle forutsetninger og behov i forhold til alder. 

 Barna må føle seg trygge i barnehagen og få føle fellesskap og tilhørighet i gruppa. 

 Behov for opplevelse av å være viktig, for seg selv og for de andre. 

 Behov for individuell omsorg og støtte. 

 Behov for et allsidig lekemiljø hvor alle felt i barnets utvikling tas vare på. 
 

Foreldresamarbeid 
 

 Jeg er av den mening at dersom barna skal bli trygge i barnehagen, må foreldrene være 
sikre på at barna har det bra. Det er derfor viktig med en åpen tone, dialog og samarbeid 
mellom foreldre/foresatte og personalet. 

 Dere foreldre kjenner barnet deres best, og personalet vet best hvordan barnet fungerer i 
barnehagen som enkeltindivid og som gruppemedlem. 

 Ved å fortelle hverandre det vi vet, vil vi lettere kunne gi barnet det han/hun trenger for å 
få en god utvikling. I den daglige kontakten ønsker personalet å bli bedre kjent med dere 
foreldre. 

 

Samarbeidsutvalget 
 

 Samarbeidende organ for foreldre, personal og eier. 

 Styret består av en representant fra eier/personal og foreldrerepresentant. 

Foreldrerådet 
 

 Består av alle foreldre i barnehagen. Det skal fremme samarbeid mellom barnehage og 
hjemmet. 

 Foreldrerådet har også anledning til å arrangere møte med eller uten personalet til stedet. 

 Foreldrerådet ledes av foreldrerepresentanten som i 2018/2019 er Lise Solum, hun nås på  
mobil 93682176 

 
  



Årsplan 2019-2020  Knerten Familiebarnehage 

    6 

DAGSRYTME 
  
  

 07.30     Barnehagen åpner 
  
 07.30 – 09:00    Frokost 
  
 10.00 – 11:00    Læringsaktiviteter 
  
 11.00 – 11:30 Samling for alle 
  
 11.30 – 12:30 Lunsj 
  
 12.30 – 14:00 Små hviler / Store går ut 
  
 14.00 – 14:30 Frukt 
  
 16.30     Barnehagen stenger 
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BARNEHAGEUKA 
 

Mandag 
Det er  ”ha med dag”  hver mandag. Barna kan ha med seg inntil to ting hver for å vise frem til de 
andre. Barna kan selv bestemme hva de vil ha med seg og vise frem til de andre. 
 

Tirsdag 
Fysisk aktivitet i Vålehallen, vi går fra barnehagen kl 10.30. I hallen vil vi være sammen med Ole 
Brumm familiebarnehage. 
 

Onsdag 
Hver onsdag vil vi gå på tur, vi vil gå på tur i nærmiljøet, turene vil være sammen med Ole Brumm 
familiebarnehage.  
 

Torsdag 
Det er aktivitetsgrupper på torsdager.  
 
Vi deler barna inn i aldersbestemte grupper.  

 

Fredager. 
Fredag er det fredagsboksen. Barnet som er ordensbarn denne dagen er med å styrer 
samlingsstunden  sammen med en voksen. Hva er det i boksen denne dagen? 
 
 
 

 
 

TILVENNING TIL BARNEHAGEN. 
 

Fredagsboksen 
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For nye barn i barnehagen skal føle seg trygge er det viktig at barnet får en trygg tilknytning. 
Det er ”kjente voksne” som møter barnet. Vi vil også kommuniserer godt med barnas foreldre, 
slik at de er trygge på at barnet deres blir tatt godt vare på. Er foreldrene trygge vil dette 
gjenspeiles i barna deres. 
 
De første dagene i barnehagen har barna korte dager. Tilvenning i barnehagen kan variere, 
men de fleste barn bruker 3 dager. Er det spesielle hensyn som må tas avtales det med 
foreldrene til barnet. 
 
Det er viktig at det er forutsigbart for barna.  Det vil si at barna vet at mamma og pappa drar, 
og når de kommer tilbake. 
 
Det er viktig at barna har gode opplevelser etter å  ha startet i barnehagen. 
 
Det er viktig at barna bygger gode relasjoner og får en trygg tilknytning til barnehagen. 
 
Det er viktig at alle barn opplever å være en del av fellesskapet i barnehagen. Er man trygge 
og føler tilhørighet har barna et godt utgangspunkt for god utvikling og læring. 
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SPRÅK OG KOMMUNIKASJON  
 

Hvordan skal vi arbeide med dette i barnehagen: 
 
I den nye rammeplanen står det:  
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og  skape mening. 
 
Vi arbeider med at alle barna skal få en positiv opplevelse ved bruk av språket. Både non verbalt 
og verbalt språk blir vedsatt 
 
Vi vil dette året jobbe med dramatisering. Her vil barna bruke både språket verbalt og forsøke å 
vise via handlinger hva de vil formidle. 
  
Vi vil dette året også jobbe med at barna blir flinkere til å kommunisere med hverandre. Hva de 
skal si og gjøre om de er uenige, og hvordan de kan løse denne konflikten. 
 
Hver mandag er det” ha med dag”, da forteller alle barna høyt for de andre barna hva de har med 
seg. De øver på å snakke høyt for de andre barna og de voksne som er i barnehagen. Barna øver 
på å si noe hyggelig til hverandre, og man lærer å ta i mot ros. I samlingen må alle barna snakke 
høyt for hverandre, dette gir læring både i form av fortellerevne og lytteevne. Språk og 
kommunikasjon brukes hele tiden i barnehagen. 
 
De barna som bare har non verbalt språk, får hjelp av de voksne, om de har behov for å fortelle 
om sine ting. De små barna får også være i fokus, og se gleden av å kommunisere med de andre 
barna. 
 
Språk og kommunikasjon blir brukt i alle situasjoner gjennom dagen. Vi kan arbeide med ord og 
lyder eller ulike former for begrepsforståelse.  

Tiltak: 
 

 Utvikle språk og begreper via dramatisering. 

 Oppfordre barna til å kommunisere med hverandre.  

 Være bevist på eget bruk av språk, være tydelig på hva man vil formidle. 

 Lytte til barna og deres kommunikasjon. støtte dem og stimulere til bruk av språket. 
 

Målet er oppnådd når: 
 

 Barna vil kommunisere med hverandre og løse konflikter 

 Når barna bruker dramatiserer som et middel. 

 Når barna utvikler ordforrådet, og setter sammen setninger ved bruk av flere og flere ord. 
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TRAFIKK OG TRAFIKKREGLER   
 

Mål: 
 
Vi vil har laget skilt og kjøpt trafikklys i barnehagen. Vi vil dette året snakke om hvorfor vi har 
trafikk regler og hvorfor det er viktig at vi følger dem. 
 
 
 

Tiltak: 
 
 Vi vil snakke om ulike skilt og skiltgrupper med fokus på betydning, form og eventuelt tall. 
 Vi vil snakke om hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. 
 Vi vil snakke om hva som kan skje om vi ikke følger reglene i trafikken 

 

Målet er oppnådd når: 
 
 Når barna husker kjenner igjen ett eller flere av skiltene. 
 Når barna selv kan forklare hva som gjør at vi må være forsiktig i tafikken 
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DRAMATISERING 
 
Dette året vil vi jobbe med dramatisering. Barna skal da få være med på å bestemme hva vi skal 
jobbe med.  
 

Mål: 
 

 At barn alle barna blir med på skuespillet. 

 At barna alle barna viser gled når vi jobber med skuespillet. 

 At barna tar initiativ til å bruke det i lek selv. 
 

Målet er oppnådd når: 
 

 Når barn alle barn er med og viser interesse  

 Når barna viser glede over det vi holder på med. 

 Når barna bruker dramatisering under lek. 
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PLANETENE VÅRE 
 
Vi vil i år jobbe med hva planetene våre heter 

Mål: 
 

 At barna lærer sang med planetene. 

 At barna husker navnet på noen av planetene. 

 At barna tar initiativ til å bruke det i lek selv. 
 

Målet er oppnådd når: 
 

 Når barn er med og viser interesse  

 Når barna kan synge noe av sangen. 

 Når barna husker navnet på noen av planetene. 
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OMSORG OG DANNING 
 

Danning gjennom omsorg, lek og læring. 
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning er en livslang prosess 
som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger. Danning skjer i 
samspill med omgivelsene. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn oppdragelse og 
mer enn omsorg, samtidig som danning inneholder alt dette. 
 
Omsorg, danning, lek og læring former barnas holdninger, verdier og tillit til seg selv. I barnehagen 
skal barna få oppleve lek som egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling og læring. Barna skal 
få være aktive på alle områder. 
 
Læring skal tilpasses barnets alders- og utviklingsnivå, omsorgen skal gjenspeile barnets behov og 
vår faglige og menneskelige kompetanse. Vi skal til enhver tid være årvåkne for barnets ve og vel, 
vi skal være barnets talsperson når det er behov for det. 
 
I danning inngår oppdragelse som en prosess der de voksne både leder og veilede. Vi ønsker å 
formidle samfunnets verdier og normer til barna. Alle barn skal ha like muligheter og 
forutsetninger for en god hverdag i vår barnehage. Vi ønsker et godt samarbeid med hjemmet. Vi 
vil høre på foresatte og ta hensyn til dette i vår hverdag. 

Mål: 
 
Få barna / voksne til å ta omsorg for hverandre og miljøet i barnehagen. Vise interesse og ansvar 
for hverandre.  
Med omsorgsbegrepet tenker vi mest på det å vise at vi bryr oss om hverandre. Sette oss inn i 
barnas situasjon er viktig for å vite hvilke omsorg barn trenger. 

Tiltak: 
 

 Si hyggelige ting til hverandre. 

 Lære barna og ta vare på hverandre. 

 Gi barna en klem om de er lei seg. 

Målet er oppnådd når: 
 

 Barnet tar kontakt med andre i lek.  

 Barn søker fysisk kontakt, setter seg på fanget eller vil ha en klem. 

 Barn og voksne snakker hyggelig til hverandre. 
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SOSIAL OG PERSONLIG UTVIKLING 
 

Mål: 
 

 Barna skal utvikle selvstendighet, selvtillit og opplevelse av egen verdi. 

 Barna skal føle seg betydningsfulle. 

 Barnas selvfølelse skal styrkes. 

 Barnet skal utvikle respekt og toleranse for hverandre. 

 Barnet skal behandles likt uavhengig av kjønn, men ut fra personlighet. 

Tiltak: 
 

 Tilrettelegge for samarbeid, fellesskap, ansvar og deltakelse. 

 Barna skal lære å gi uttrykk for glede og kunne vise omsorg. 

 Hjelpe barna til å lære å ta vare på hverandre og være til hjelp for hverandre. 

 Gi barna mulighet til hjelpe hverandre når de ser at det trengs. 

 Barna får mulighet til å utvikle nærhet og vennskap. 

 Få forståelse og aksept for generelle normer og verdier. 

 Gi positiv respons. 

 Gi barna følelse av egenverdi, bli tatt på alvor av voksene. 

 Lære barna å utvikle gruppefølelse og følelse av tilhørighet i barnegruppen. 
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BARNS MEDVIRKNING 
 
Barnehageloven §3 Barn har rett il medvirkning 
 
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn 
skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” 
 
Vi er opptatt av at barna skal være med å bestemme hva vi skal arbeide med. Vi tror det gir større 
interesse for læring.  
Dette året vil vi jobbe med dramatisering, her skal barna få være med å bestemme hva vi skal 
jobbe med, 

Dokumentasjon. 
Det vil bli hengt opp ting som barna har arbeidet med. Er det noen som har lyst til å se, er det bare 
å komme inn. Det vil bli hengt opp bilder som kan vise noe om alle barna. 
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SAMARBEID BARNEHAGE – SKOLE 
 
I Re kommune er det utarbeidet retningslinjer i forbindelse med overgang fra barnehage til 
skole. Det er satt mål for retningslinjene og rutinene som skal følges av alle skoler, offentlige 
og private barnehager.  
Det står at vi skal gjøre barna trygge i møte med skolen. 
I Knerten familiebarnehage er vi på skolen område en gang i uken, da vi bruker hallen til 
fysiskaktivitet. Her møter vi skolen og barna og blir kjent med området. 
Gi barna faglige og sosiale ferdigheter som gir grunnlag for skolestart. 
Sosiale ferdigheter jobber vi med fra barna begynner i barnehagen, dette gir ett godt grunnlag 
for å kunne fungere sammen med andre barna og voksne. 
 
 
Retningslinjene og rutinene i sin helhet ligger på Re kommune sin hjemme side. 
 
 
 

Knerten Familiebarnehage – Bente Strøms Familiebarnehage 
Org. nr: 978 616 054 
Brekkeåsveien 28 
3178 Våle 
 
Kontaktperson / Eier: 
Bente C. W. Strøm 
Mob:95892360 
e.post: bente@knertenbarnehage.com 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
    
 


