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Innledning: 

Takk til alle som har bidratt i arbeidet med utarbeidelse av denne planen. Årsplanen 

skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen 

skal fungere som et verktøy i forhold til det pedagogiske arbeidet i barnehagen og gi 

foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet. 

Videre skal planen gi informasjon til eier, politikere og samarbeidspartnere, og gi 

grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

Årsplanen bygger på nasjonale og kommunale planer: 

• Lov om barnehager 

• Rammeplanen for barnehager og fagområdene 

• Ullensaker kommunes: 

o Virksomhetsplan for enhet kommunale barnehager 

o Pedagogisk styringsdokument for de kommunale barnehagene  

o Temaplan for skolestartere 

o Handlingsplan for språkstimulering (det er nå en revidert utgave 

ute på høring) 

o Handlingsplan for matematisk kompetanse for barnehage og skole i 

Ullensaker kommune. 

Les mer om våre kommunale planer på: 

https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-

ullensaker/tiurkroken-barnehage/ 

https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-ullensaker/tiurkroken-barnehage/
https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-ullensaker/tiurkroken-barnehage/
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Årsplanen ble godkjent i barnehagens SU januar 2018 og prolongeres ut 

barnehageåret 2018/2019. 

 

Situasjonsbeskrivelse: 

Felles satsingsområder for kommunale barnehager 2014-2017; 

Medvirkning – Inkluderende læringsmiljø – Dokumentasjon = 

MILD  

• Arbeidet med barns medvirkning skal videreutvikles til å gjelde alle sider av 

barnehagehverdagen.  

• Alle barn skal ha et likeverdig og utviklende barnehagetilbud uavhengig av 

funksjonsevne, kjønn, morsmål eller sosial- og kulturell bakgrunn. 

• Vi skal videreutvikle våre metoder og rutiner for dokumentasjon, som grunnlag 

for refleksjon og synliggjøring av barnehagens innhold og kvalitet. 

 

Vi har valgt ut egne satsingsområder for barnehagen, men kommer til å ha fokus 

på MILD gjennom alle disse. 

 

 

Med utgangspunkt i barns interesser og behov har Tiurkroken barnehage gjennom 

flere år jobbet med prosessorientert prosjektarbeid for og med barn. Denne metoden 

bruker vi for å øke barns medvirkning i forhold til barnehagens pedagogiske innhold 

og barnas reelle påvirkning av egen hverdag. Personalet kan også legge ut «spor» for 

å engasjere barna og skape nysgjerrighet og et ønske om å finne ut mer. 
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Eksempel på prosjektarbeid.  

Hva skjer når vi fyller vann i en ballong og setter den ut i kulden?  

Barna følger prosessen gjennom undring, filosofering og utforskning. Kanskje dukker 

det opp flere relevante spørsmål som må testes ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har hatt fokus på LØFT som er en løsningsfokusert arbeidsmetode. LØFT handler 

om å flytte oppmerksomheten fra korreksjon til bekreftelser og synliggjøring av det 

som er bra.  Vi ser at denne metoden er med på å styrke barnas positive atferd og vil 

fortsette å ha dette i fokus framover. 
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Implementering av ny rammeplan:  

I 2017 trådte en ny rammeplan for barnehager i kraft. Vi 

kommer til å bruke fagmøter, personalmøter og 

planleggingsdager til å skape en felles forståelse for 

innholdet i planen, og jobbe med implementeringen av 

denne. Vi skal se alle våre satsingsområder opp mot den nye 

rammeplanen og hver avdeling skal lage sine individuelle 

planer som er tilpasset barnas alder og utvikling. 

Vi vil i tillegg til våre satsingsområder dette året også ha fokus på god tilvenning og 

gode overganger for barna. Rammeplanen krever tydelige planer både for overgang 

mellom avdelingene og overgang barnehage – skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FcK9gVDk&id=F9F9E56906AB7E3AEA6124E976749F1243E86F29&thid=OIP.FcK9gVDko4FhEC0xZ-AkyQDiEU&q=rammeplan+for+barnehager&simid=608054538051718415&selectedIndex=1
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Vår pedagogiske profil: 

«LÆRING I ALT FOR ALLE» 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor læring er nært 

knyttet til lek og omsorg. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt de sju 

fagområder, viktige deler av barnehagens læringsmiljø (Rammeplanen 2017). 

De sju fagområdene er; 

1. kommunikasjon, språk og tekst 

2. kropp, bevegelse, mat og helse 

3. kunst, kultur og kreativitet 

4. Natur, miljø og teknologi 

5. antall, rom og form 

6. etikk, religion og filosofi 

7. nærmiljø og samfunn 

 

Vår pedagogiske profil «Læring i alt for alle» betyr at barna er innom alle 

fagområdene i Rammeplanen i løpet av en dag. Alle steder man oppholder seg i løpet 

av en dag ansees som læringsarenaer, og barna lærer om seg selv og andre, om regler 

og rutiner, om verdier og vår kultur, uavhengig om det er planlagt eller ikke. 

Det tilbudet barnehagen gir gjennom hele barnehagekarrieren er også med på å danne 

grunnlaget for en god skolestart og livslang læring. Det vil si at våre 

skoleforberedende aktiviteter starter allerede fra den dagen barnet begynner i 

barnehagen. Våre målsettinger er nærmere beskrevet i temaplanen for skolestartere. 

https://www.ullensaker.kommune.no/no/Miniportal/Velkommen-til-barnehagene-i-Ullensaker-kommune/Skoleside124331/Pedagogiske-planer/
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Satsingsområde 1 – Språk 

Gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen 

bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et 

mangfold av kommunikasjonsformer (RPL 2017, s. 47).  

Med et stadig økende antall flerspråklige barn ønsker vi å ha et større fokus på 

begreper og språkforståelse. Kommunens egen språk og leseplan bygger på 

rammeplanen og vi vil derfor ta utgangspunkt i denne i vårt språkarbeid. 

Vi har et tett samarbeid med kommunens språkveileder og har bygget opp en god del 

kompetanse og verktøy som vi benytter oss av i dette arbeidet. 

Mål: 

Alle barn skal ha god progresjon i forhold til begrepslæring og 

språkforståelse. 

 

Tiltak: 

1) Vi skal skape gode rutiner på å benevne alt vi sier og gjør i hverdagen 

- Fokusord på de ulike arenaene 

- Fokus på matematiske begreper 

 

 

«Geitekillingen som 

kunne telle til 10» 
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2) Vi skal bruke konkreter og tankekart for å utvide begrepene og øke 

språkforståelsen. Personalet får opplæring i «grep om begreper», som er et 

verktøy i dette språkarbeidet. 

3) Vi skal forberede barna på ting som skjer i «året rundt» (faste tradisjoner).  

Vi skaffer de flerspråklige barna en førforståelse av temaet før vi gjennomfører 

selve aktiviteten i fellesskap. 

4) Vi skal bruke tegn til tale som støtte i den daglige kommunikasjonen. 

Ordene og tegnene plasseres på arenaene der de hører hjemme  

(eks: spise/drikke plasseres ved matbordet). 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Vi skal lage en progresjonsplan for hvert enkelt barn. Disse skal evalueres 4 

ganger i året. 

- Observere alle barns språknivå ut fra språkplanen             

- Lage tiltak for å oppnå ønsket progresjon                                                                 

 

 



 

 

10 

 

Satsingsområde 2 -Lek og vennskap 

I følge rammeplanen er det å få delta i lek og få venner grunnlaget for barns 

trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges 

grunnlaget for læring og sosial kompetanse. 

Barn lærer mye gjennom frilek, og den har stor betydning for utviklingen av barnets 

personlige og kulturelle identitet. 

Sosial lek og rollelek inneholder 

kommunikasjon og samhandling, 

og det krever samarbeid og 

konsentrasjon for å få til en god 

lek. Leken stimulerer 

kreativiteten og utvikler 

fantasien, og med en god fantasi 

kan barnet lettere finne på ting 

selv, noe som styrker både 

identiteten og selvfølelsen gjennom mestringene. 

Lek er ikke bare viktig, det er helt nødvendig. 

Mål: 

Alle barn skal få gode opplevelser gjennom lek og vennskap. 

 

Tiltak: 

1) De voksne skal være aktive deltakere i leken. 

 

2) Vi skal skape gode lekemiljø som innbyr til samspill og utvikling. 
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3) Vi skal legge til rette for at alle barn har noen og leke med i barnehagen. 

- FAU tar initiativ til ulike arrangement for å skape felles treffpunkt for barna 

utenom barnehagen. 

 

4) Vi skal ha fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse slik at vi øker deres 

forutsetninger for å kunne delta i samspill og lek med andre  
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Satsingsområde 3 – Brukermedvirkning 

 

Vi har de siste årene hatt større fokus på foreldresamarbeid. Resultatet av 

brukerundersøkelsen viser at foreldrene ønsker større mulighet for innflytelse  

Det er viktig å ha fokus på tett samarbeid og vi har derfor valgt å fortsatt ha dette som 

et av barnehagens satsingsområder.  

 

Mål:  

Vi skal øke foreldrenes mulighet for innflytelse gjennom et enda 

tettere samarbeid. 

 

Tiltak: 

1) Foreldremøte i etterkant av brukerundersøkelsen. Resultatet av arbeidet skal 

jobbes med i foreldregruppa og skal være med på å sette mål i barnehagens 

årsplan. 

2) Vi skal involvere FAU i større grad til samarbeid om ulike arrangement i 

barnehagen. Styrer deltar på disse møtene. 

3) Foreldrene er med på å bestemme tema til foreldremøte på våren. 

. 

 

 



 

 

13 

 

  

•Tilvenning

•Vennskaps-ukeAugust 

•Brannvern-uke

•ForeldremøteSeptember 

•HøstfestOktober 

•Håndvask-uke

•JuletrefestNovember
• Juleverksted

• Nissefest

• Julebord
Desember

•Barnehagen bursdag

•AktivitetsdagJanuar

•Samefolkets dagFebruar

•Pysjfest

•Nasjonal barnehage dagMars

•Påskeverksted

•Påskelunsj for barna

•Foto-dag
April

•Rusken 

•Megakorkonsert

•17. mai frokost

•17 mai-forberedelser

Mai

• SommerfestJuni

• Sommeråpent

• FerieavviklingJuli

Årshjul 


