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Heller ikke i år blir årsplanen endret stort. Noen nye temaer og nye planer er det, men mye 

vil vi jobbe videre med og fortsette slik vi har gjort tidligere. Ikke fordi vi er lite kreative, 

men fordi det er viktig og vi ønsker å fortsette med arbeid vi veit virker og som er nyttig 

hvert år. Håper dere ønsker å lese igjennom og ta del i vårt tankesett for hvordan vi jobber 

og hvorfor vi gjør det vi gjør 

 

Barnehagelovens paragraf 1 Formål. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 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 forankret i 

menneskerettighetene. 

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering. 

 

Barnehagens historikk 

Barnehagen startet august 1997 og er nå i gang med sitt 23. år. Vi har lange og solide 

tradisjoner, vi har mange års erfaring, men vi føler oss ikke gamle. Huset er fra 1923 og 

gården står beskrevet i «Den raue boka», og Bygdeborgen vår ble bygget på Børjern før 

Granene inntok landet og noen av oss som jobber her har mange smilerynker, men dog… 

Barnehagen har tidligere vært 2 avdelinger med opptil 45 barn, men er nå de 5 siste årene 

blitt en 1 avdelings barnehage igjen med 20 barn, slik vi startet opp i -97. 

Ansatte; assistenter er Siv, Wilma og Solvår. Pedagogiske ledere er Ingunn og Rannveig. 

 

Vår visjon «FULLE SEKKER TIL SKOLESTART» 

Vi ser for oss en gammel tursekk med mange små og store lommer, en sånn sekk vi bruker 

på turene våre, sånn som Ludvig i Flåklypa har. Vi har laget vår egen visjon for vår 

barnehage. En visjon som er vårt mål for alle barna som går i vår barnehage. Barnas tid her i 

barnehagen ønsker vi å fylle med mye kunnskap og kompetanse på ulike plan. Slik at det 

visuelt sett blir litt i alle lommene på sekken. Sånn som; Lekeferdigheter, sosiale ferdigheter, 

språklige ferdigheter, ulike fagkunnskaper, kultur, natur, fysiske ferdigheter, humor, god 



selvfølelse og mye mer. Fagområdene er videre beskrevet i rammeplanen som er vår 

fagplan. Vi vil at barna skal ha mange ferdigheter og mye kunnskap med seg fra barnehagen. 

Derfor «sekkene fulle til skolestart»! Kompetanse som de skal ha med seg videre til 

skolestart og deretter bygge videre på.  Vi ønsker at grunnlaget for det å ønske/ hige etter å 

lære mer skal være på plass når de går ut av porten her før skolestart. Hva som er i lommene 

til den enkelte, når de går ut porten, er forskjellig. Alle er og skal være forskjellige, om vi er 

barn eller voksne, det er det som er så fint. 

 

Vårt pedagogiske grunnsyn 

Vårt pedagogiske grunnsyn er basert på humanisme, et grunnsyn som setter mennesket i 

fokus. Vi ser hvert barn som unikt, født aktivt og forskende. I et godt samspill med andre 

barn og voksne, vil barnet lære grunnleggende ferdigheter til seg selv og andre. 

Vi ønsker å skape et miljø hvor det er lyttende og engasjerte voksne. Et miljø med stort rom 

for; humor, trygghet, anerkjennelse, raushet og omsorg i god balanse med klare grenser og 

passende utfordringer til den enkelte. Vi ønsker å skape et oppvekstmiljø der barn får være 

barn, og et sted der de kan bygge vennskap i trygge omgivelser. 

 

 

Læring 

Vi er opptatt av læring i vår barnehage! Ved å gi de utfordringer som er tilpasset det enkelte 

barnet til enhver tid, slik at de kan utvikle alle sine ferdigheter og sin kunnskap og kjenne 

mestring i hverdagen. Gi de støtte i å lære nye ting, utfordre de slik at de selv lærer nye og 

spennende ting som gir stor mestringsfølelse og god selvfølelse. 

 

Barnehagebarnet 

Det er en stor forskjell på det å være hjemme med mor og far til det å begynne i barnehage. 

Hjemme får barnet tettere kontakt med omsorgspersonene, noe som er helt riktig når 

barnet er 1-2 år. Når et barn begynner i barnehage er det mange flere å dele 

oppmerksomheten med og det kan ofte være sunt, selv om det høres litt brutalt ut. De 

yngste barna får tettest oppfølging av de voksne, som er helt nødvendig. De trenger mest 

hjelp og mer tid med en voksen alene. Det blir riktig å gi de mer krav og ansvar når de blir 

eldre. Forvente at de klarer nye ting som er riktig for hvert barns utvikling. Det å måtte øve 

seg på nye ting, plundre og slite litt for å lære seg nye ferdigheter er bra for alle barn. Det å 

kreve mer av de ved å pushe de på ting de ikke tror de klarer selv enda. Alle barn lærer seg 

nye ting på den måten. Dette gjerder ikke bare barn, men oss alle.  Da er det viktig å kunne 

gi de den muligheten, selv om de synes det er litt vanskelig. Det kan komme en tåre og de 

kan bli sinte, men mestring kommer ikke av seg selv. Barnehagens oppgave er å gjøre de litt 

mer robuste, litt mer tålmodige og klare for nye utfordringer. Da er det også viktig at dere 



som foreldre krever mer av deres barn for at dagene hjemme og i barnehagen er mest mulig 

like med hensyn til krav og forventninger. Spør oss gjerne om hva vi synes er riktig å forvente 

av deres barn og hva vi forventer av de i barnehagen. Å ha forventninger til egne barn, stille 

krav, lage avtaler og gjennomføre disse er en tjeneste dere gjør barna. De liker å bli sett på 

som store jenter og store gutter, så da er det vår oppgave å hjelpe de med det. 

 

Evaluering av barnehageåret 2018/19 

Søppel; vi har plukka søppel, snakket om det å kaste søppel. Satt opp plakater for å spre vårt 

budskap. Barna har forstått at det er nyttig for jorda at all søppel de ser blir ryddet opp og 

sortert der det skal. De er mer opptatt av søppel enn tidligere og har fortalt at de plukker 

søppel utenfor barnehagen også. Vi har sett videoer av søppel og at det nytter å plukke. Vi 

har snakket mye om hva det gjør med dyrelivet, fisk og miljøet for øvrig, om vi bare kaster 

søppel i naturen. Gjenbruk har blitt et begrep og det å ta vare på ting, slik at det produseres 

mindre søppel. Vi hører daglig at dette har satt spor. Bia Grethe og innsektenes viktige rolle i 

naturen har de lært mye om og det har vært spennende å formidle.  Så vi fortsetter…… 

Språk og språkutvikling; det er vanskelig å vurdere og evaluere dette temaet konkret. Vi har 

vært bevisste på språk og kommunikasjon. Lytte til hverandre, vente på tur og utvide 

ordforrådet til den enkelte. Vi har mange samtaler i samlingsstund og ved måltidene som er 

med på å utvide og legge grunnlag for nye ord og forståelse.  

Leken; Vi har fortsatt med leken. De er blitt bedre til å komme i gang med dypere lek, holde 

på leken og inkludere hverandre. Vi har vært mer bevisste på å skape lekearenaer for alle 

med å dele inn i grupper og lage lekerom i rommene, ute og inne. Det lekes mere rollelek og 

finere lek, og flere fikser det enn tidligere. 

 

 

 

ÅRETS TEMAER  «Fulle sekker til skolestart» vil fortsette fordi det er så viktig. 

Vi ser at unges oppvekst er spennende og krevende. Det er mange utfordringer hvert enkelt 

barn står ovenfor gjennom barn- og ungdomstid. Mange valg og mange veier. Mulig smalere 

«ramme» å passe inn i enn tidligere. Med det mener vi krav fra sosiale medier, «venner» og 

samfunnet for øvrig. Mange faller utenfor og mye psykiske utfordringer for den enkelte som 

får store konsekvenser. 

Vi ser for oss en tursekk med mange lommer, en sekk de skal ha med videre. I den sekken 

skal vi hjelpe dem å fylle med ferdigheter og erfaringer. I det store rommet ser vi for oss 

sosial kompetanse. Det tar tid å lære, mulig et helt liv.  

Vi vil i kommende barnehageår jobbe hardere med vår visjon. Ved å regulere, støtte og lage 

gode løsninger der de enda ikke er modne nok til å se de andre rundt seg. Vi må starte med 

oss selv for å kunne være gode rollemodeller for barna.  



Tilbake til bekreftelse og rosing. Vi vil fortsette å utdype hvorfor vi roser, bekrefter og gir 

ulike tilbakemeldinger. La de få kjenne på og uttrykke hvordan det kjennes å bli bekreftet 

kontra avvist, og selv gi ros kontra og avvise andre. Hjelpe de med å ta empati for andre og 

forstå hvordan andre reagerer på deres handlinger fysisk og verbalt (mentalisering). Vi vil 

plukke fra hverandre det som skal til for å fylle «det store rommet i sekken». Eksempler på 

dette er; inkludering, omsorg, empati, mot, toleranse, rettferdighet, mentalisering, 

engasjement, tilstedeværelse og følelser m.m 

 

Nye temaer dette året vil bli: 

Musikk og drama; Ingunn, vår nye pedagogiske leder er veldig dyktig på musikk som fag. Hun 

spiller gitar og er svært glad i sang. Hun kan utallige barnehager og er flink til å engasjere 

barn med musikk. Hun er også god på dramatisering. Så det gleder vi oss til. I Rammeplanens 

fagområder står det om kunst, kultur og kreativitet. På side 52 står bl.a. –motivere barna til å 

uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem 

mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.   

 

Søppel og da med mer vekt på vannet vårt. Vi vil fortsette med søppel som vi ser og jobbe 

med børekraftig utvikling slik som i fjor. I tillegg vil vi legge mer vekt på hva som skjer med 

vannet vårt. Vannets kretsløp og værfenomen, hva som skjer med vann i årstidene, og 

forurensning. Rammeplanen gir oss retningslinjer for hva vi skal legge vekt på. Natur, miljø 

og teknologi- få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Og selvsagt vil vi 

jobbe videre med de nyttige innsektene. Bia Grethe vil alltid vøre en del av gruppa 

 

Smart Oppvekst; Vi skal fra 2020 slås sammen med Re kommune, og i Re har de lenge jobbet 

med Smart Oppvekst. Vi vet at dette er noe de vil møte i skolen og ønsker å lukte litt på det 

her i barnehagen. Det er nytt for oss, men vi skal starte med noen av begrepene de bruker 

og gjøre oss kjent med de. Vi tar dette som ukesprosjekt med et kort med nytt begrep for 

hver uke. Tenker oss at februar er en fin tid for å begynne, da gruppen er godt etablert og fin 

tid på året til et slikt prosjekt. 

 

Årets temaer i kalenderåret. 

August- oppstart og nye barn blir kjent 

September og oktober - søppel og bærekraftig utvikling, hva vi kan bidra med 

November – vannet vårt, og vannets kretsløp i sammenheng med bærekraftig utvikling. 

Vann og forurensning. 

Desember – Jul og julekos 



Januar og februar – vi starter med «Smart oppvekst» begrepene og innholdet. 

Mars og april – vinter blir til vår og påske 

Mai og juni – insekter og spirende liv. 

 

 

Aktivitetsgrupper 

Vi har aldersinndelte grupper hver dag fra 9.15 til 10.30, noe vi er veldig fornøyd med. Her 

lekes, formes, spilles og tilrettelegges det for aldersinndelte grupper, som får tilpasset 

opplegg i små planlagte aktiviteter. De små dypdykktemaene våre får også plass i gruppene. 

De minste barna er ute, så langt været tillater det på formiddagen. Fysiske aktiviteter og 

grovmotorisk trening er viktigere for de små, enn fine produkter å henge på veggene. 

 

 

Mat og kosthold 

Vi vet at barn har små mager som må fylles ofte nok. De spiser små mengder av gangen og 

må ha tette måltider. Frokost frem til 08.30 hver dag. Grønnsaksmåltid og drikke kl. 09.00 

Stor lunch med høye, varme rundstykker kl. 11.00 Brød og frukt kl. 14.45. Vi har sett at dette 

er løsningen for å holde konsentrasjon og glede oppe gjennom en krevende 

barnehagehverdag. Vi har et sunt og variert kosthold med hjemmelaget mat som alle setter 

stor pris på. Vi har barn som liker paprika og neper, fisk og Brie, salater, avokado og ikke er 

redd for å smake nye ting. Vi jobber også for å få til rolige og trivelige måltider med god 

bordskikk. De smører maten selv når de får til det, de sender mat til hverandre, spør pent og 

takker for maten, samt sitter rolig ved bordet og tar del i samtalene som utvikler seg rundt 

bordet. Måltidene er veldig koselige her i barnehagen og barna sitter lenge og koser seg ved 

bordet. 

 

Bursdagsfeiring 

Foresatte tar gjerne med kake/ gele/ is eller det barnet måtte ønske. Vi er 20 barn og 5 

voksne. Det flagges ute på veggen. Vi lager krone og synger bursdagssang, samt kaster 

barnet opp i været etter hvor mange år de er. Bursdagsbarnet sitter i bursdagshuska i 

samlingen denne dagen og er ellers den som velger sanger og er hovedpersonen på sin dag 

m.m.  

 

 

 



De minste barna i barnehagen 

Med de minste barna i vår barnehage jobber vi aktivt for å utvikle språklig og sosiale 

ferdigheter. Det å være i gruppe med andre barn, jevngamle og større, og å kunne fungere 

sosialt godt i samhandling. Fra å være et barn som har vært hjemme i en liten familie til å bli 

en del av en stor gruppe kreves det litt mere av hvert barn. De leker i små grupper og har 

tett voksenkontakt. De sitter ved siden av en voksen alle måltidene. Vi er språklig aktive med 

og rundt disse små, slik at de skal forstås og bli forstått, samt kunne gjøre seg forstått. Deres 

evner til å se andres perspektiv er ofte mindre når de er små enn senere i livet. Det er noe vi 

jobber hardt med de første årene i barnehagen. Det å utvikle empati for andre og kunne 

samhandle er hovedfokus. Lærer de å løse utfordringer, det å vente på tur, løse 

lekekonflikter og sette grenser for seg selv, samt forstå når andre setter grenser for dem. De 

minste barna sover ofte i utetiden, så vi legger til rette for fysisk aktivitet andre deler av 

dagen. 

 

Syke barn 

Syke barn skal holdes hjemme. Det er ikke bare feber og omgangssyke som er sykdom, men 

om allmenntilstanden er svekket en del, er det god grunn til å la de få fri til å bli friske. Små 

barn er oftere syke og da blir det litt sykefravær første 2 årene av barnehagetiden. Syke barn 

som holdes hjemme smitter mindre, og vi klarer å holde flere barn friske gjennom året. 

Vi som jobber her er takknemlig for at syke barn holdes hjemme, da vi også har lett for å bli 

smittet av barn som vil ha nær omsorg når de er syke her i barnehagen. Vi ringer når vi har 

vurdert at deres barn er for sykt til å være i barnehagen. 

 

Skolegruppa 

Vi har skolegruppe en gang pr. uke hele siste året, med oppgaver og skoleforberedende 

oppgaver og spill. Vi har faste turdager. Vi har ikke som mål å trene på bokstaver og tall som 

symboler, men å gi de forståelse av mengde, form, størrelse og språket som et sterkt 

virkemiddel i videre læring. Vi vil at de skal lære rett blyantgrep, og bli glad i tegning som 

uttrykksform. 

Overgangen til skolen er myk når vi har 4 treff med de andre skolestarterne på våren, samt 

besøksdager på skolen. Lærerne kommer også ofte på besøk hit på våren.  

Turer. 

Vi prøver så langt vi klarer å ha faste turdager hver uke. De to minste aldersgruppene får 

kortere turer rundt gården og til hestene, mens de eldste går vi lange turer med for å bruke 

kroppen, trene fysiske ferdigheter og lære om det vi finner i skogen. Men det aller viktigste 

er at de blir glad i å gå på tur, leke ute i skogen med det de måtte finne og kose seg mest 

mulig sammen/gode fornemmelser. Vi går ofte til gapahuken som ligger på en høyde midt 

inne i skogen vår. PS. Fint mål for en søndagstur for dere som måtte ønske det. 



Dagsplan 

07.15 Vi åpner/ frokost 

09.00 Vil vi at alle barna skal være her 

09.15 Rydder og spiser grønnsaker 

09.30 Grupper etter alder 

10.30 Samlingsstund 

11.00 Lunch 

12.00 Vi går alltid ut 

14.30 Rydder, går inn og spiser 

16.30 Stengt 

 

Faste turdager for de ulike gruppene, kommer i september 

Middag og teater hver fredag, som vi har kosa oss med i 22 år  

Festdager; vi setter opp lapper på plassen og på døra når det innbys til fest. 

Foreldreutvalgets oppgaver: godkjenne årsplan 

Være foreldrenes samarbeidsorgan i barnehagen, arrangere for eksempel; Juletrefest, 

skidager, turer eller sammentreff. 

Foreldresamarbeid utover det hverdagslige og uformelle er; foreldremøter høst  

Og vår, samt to foreldresamtaler ( mer ved behov). 

Plandager; vi har en felles plandag med kommunens bhg. Men tidspunktet kommer senere. 

Vi ønsker tilbakemeldinger og et godt samarbeid med dere for at vi felles skal nå målene 

våre for deres barn. Så ta kontakt for konstruktiv ris og ros. 

 

Vedtekter for Rannveigs Gårdsbarnehage as. 

1. Eierforhold. Privat barnehage med as som eierform.  

2. Lov om barnehager. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode 

utviklingsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. 

3. Livssyn. Rannveigs Gårdsbarnehage er en livssynsnøytral barnehage. 

4. Formål. Gi mulighet for et spesielt barnehagetilbud. En gårdsbarnehage med dyr og natur 

som en ramme rundt den pedagogiske virksomheten. 



5. Opptaksmyndighet. Barnehagens eier har samordnet opptak med kommunen. 

6. Opptakskriterier.  Barn mellom 1 og 3 år bosatt i Tønsberg kommune. 

1.    Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om 

barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 13)  

2.    Barn som kommer fra familier som har store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming                                                                  

3.    Barnegruppens sammensetning mht. alder / kjønn for å ha balanse i gruppen.                            

4.    Søsken av barn i barnehagen det søkes til 

5.    Øvrige barn på søkerliste etter alder (eldste barn først) 

7. Opptaksperiode. Barnehageplass kan søkes hele året, men hovedopptaket har SØKNADSFRIST 

1.FEBRUAR. Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i supplerende 

opptak når det er ledige barnehageplasser. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle 

barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og 

søknad om overflytting. Tønsbergbarnehagene er delt inn i 4 geografiske opptaksområder. Søkere som ønsker 

hjelp til å søke eller som ikke har personnummer kan henvende seg i servicesenteret i rådhuset for å få hjelp. 

8. Oppsigelsesfrist. Skriftlig oppsigelse må leveres innen 1. i mnd. Før barnet slutter. 

Oppsigelse av plassen må skje før 1.mars, ellers må det betales for resten av barnehageåret. 

9. Foreldrebetaling. Vi følger statens makspriser. Kostpenger kommer i tillegg på kr. 400,- pr. 

mnd. Full plass. Betalingen skjer forskuddsvis hver mnd. Det betales for 11 mnd. 

10. Depositum. Det betales inn depositum tilsvarende 2 mnd. Plass. Depositumet 

tilbakebetales ved barnehageslutt. 

11. Leke og oppholdsareal. Norm for oppholdsareal er 4m2 for barn over 3 år, 5,3m2 for 

barn under 3 år. Lekearealet inne er på 120m2 og er godkjent for 25 plasser. Lekearealet ute 

er om lag 500m2 inngjerdet, men betydelig større utenfor gjerdet. 

12. Barnehagens åpningstid.  Fra 07.15 til 16.30 5 dager i uker, 11 mnd i året. 

13. Ferier. Barnehagen er stengt hele juli, jul- og påskeuka. 

14. Styringsverket. Samarbeidsutvalget i barnehagen består av; 1 repr. Eier, 2 repr. 

Personalet, 2 repr. Foresatte, Styret har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

Møter etter behov. Foreldrerådet består av alle foreldrene. 

15. Internkontroll. Vi har utarbeidet et hensiktsmessig kontrollsystem som ivaretar driftens 

mange områder. Vår HMS blir jevnlig gjennomgått og kontrolleres av de ulike fagfeltene med 

gitte mellomrom. 

16. Innberetning for foreldrebetaling. Den av foresatte som betaler barnehageplassen for 

barnet, må fylle ut sitt personnummer på søknadspapirene, da innberetningsprosedyren 

krever det. 

17. Barnehagen har 3 plandager i løpet av barnehageåret. 

 

Oppdatert 1. januar 2014. 

Rannveig Grorud, eier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


