Årsplan 2016-2017
Fastsatt i SU 25.10.2016
Alle barnehager skal ha en årsplan som har flere funksjoner. Årsplanen skal
være et arbeidsredskap for personalet og et utgangspunkt for foreldres
mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. Denne årsplanen blir en enkel
oversikt over året og må sees i sammenheng med strategiplanen som er mye
mer utfyllende.
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Vår visjon, hvordan vi jobber med medvirkning, omsorg, leik, læring, danning, fagområder,
vurderingsarbeid og dokumentasjon er nærmere beskrevet i strategiplanen. Den er
helelektronisk og lastes ned som app til mobil og nettbrett med søkeord: reinsholm
Satsningsområdene våre er musikk, uteliv, ungt entreprenørskap og i år har vi også en stor
satsning på språk. Satsningen heter språkløyper og er en nasjonal strategi for språk, lesing
og skriving. Vi bruker de utrolige årene (DUÅ) som verktøy i vår praksis og dette er godt
innarbeidet i personalgruppa.
Vi jobber med alle fagområdene i rammeplanen, men i perioder vil et fagområde bli mer
vektlagt enn andre fagområder. På månedsplanene vil det informeres om hva den enkelte
avdeling jobber med og dette vil bli ulikt ettersom vi har avdelinger med ulike
aldersgrupper. Det som er fellestema for alle avdelingene er årstider, advent og jul og de
ukene vi har felles opplegg gjennom året. Vi syns det er viktig å ta utgangspunkt i det barna er
opptatt av så derfor har vi ikke angitt når vi skal jobbe spesifikt med hva. Det tar vi ut fra barnas
interesser og vi er fleksible i forhold til planer og tema.
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å 1-årsavdelingen vil det aller viktigste for oss være at barn og foreldre opplever trygghet. Trygge
barn gir glade barn og glade barn står bedre rustet for både læring og utfordringer. Vi skal bruke vår
tid på primær behovene som mat, søvn og nærhet, og så vil vi ha små drypp fra barnehagens
satsningsområder når det passer barnegruppa.
På to-års avdelingen kommer vi til å jobbe med temaet «Meg selv». Her ser vi på hvem er jeg og
hvem bor jeg sammen med. Fokus blir på familie, venner og hva barnet liker å holde på med.
Musikk skal være en del av hverdagen vår på 3-årsgruppa. Vi vil ha daglig utetid i barnehagen og
turdager, først og fremst i nærområdet rundt barnehagen. Gjennom å søke informasjon både hos
foreldre og andre utenfor barnehagen, skal vi lære litt om noen ulike yrker.
På 4-årsavdelinga skal vi jobbe med følgende tema/områder gjennom dette året: familien min,
synliggjøre mangfold, farger, tall/mengde og leik med bokstaver og dyra i naturen

5-åringene skal ha Dino skole, skrivedans, leke oss og vekke nysgjerrigheten for tall og
bokstaver, øve oss på selvstendighet. 5 års gruppa har tema yrkesliv, og vi gjennomfører
Våre familier, som er et program utviklet av Ungt Entreprenørskap.

2

Årsplan 2016-2017


August og september

oktober
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Juli

Tilvenningsperiode, bli kjent
med nye avdelinger, barn,
foreldre og ansatte. Bli kjent og
trygg
Brannvernuke i uke 38
Flerkulturell uke i uke 43
Advent og jul
Undringsuke i uke 3
Karneval
Vinterfestival uke 10

Samarbeidsutvalget 20162017


Foreldrerepresentant:
Ola Derås
Foreldrerepresentant:

Musikkfestival uke 23
Sommeravslutning
Avslutningstur for
skolestartere
sommerbarnehage

Margit Strand
Vararepresentanter:
Line Bjørgvik og
Camilla Berg
Eiers representant:
Marit Anna Morken
Ansattes
representanter: Mona
Veium
Ansattes
representanter: Eva
Høyen
Vararepresentant:
Monica Hynne og
Evy Støfringshaug
Barnehagens styrer
Lisbeth Storholmen
er sekretær og har
møte- og forslagsrett.
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