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LilleFot barnehage



Du sitter nå og leser årsplan for LilleFot barnehage.
Den er gjeldende fra 01.08.2022 etter at SU 
godkjente årsplanen 14.06.2021. 
 
Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehagen fra 2017. 
 
Mange av fjorårets mål og tiltak tar vi med oss inn i ny plan.
Vi har gjort noen justeringer og vi har trukket ut satsingsområdet 
«Kommunikasjon, språk og tekst». Vi vil likevel understreke at
vi hver dag jobber med kommunikasjon og språk i LilleFot barnehage.
 
Vi henviser til vår nye Pedagogiske plan som kommer i løpet av høsten 
2022.  Der kan dere lese om hvorfor språk og språkutvikling er så viktig 
– og hvorfor dette ligger som en grunnmur for alt vi gjør i barnehagen.

LilleFot barnehage har 74 barn i løpet av 2022 & 2023.
Disse barna er fordelt på 5 team:

Sokkelesten:   1-3 åringer
Go’foten:   1-3 åringer
Langbein:   3-5 åringer
Tusenbein:   3-5 åringer
Stankelbein:   5-6 åringene (skolestartere)
 
Vi har laget en årsplan for LilleFot barnehage med felles mål og tiltak for 
alle barna. Samtidig har vi fokus på at mål og tiltak er vide – og at de gir 
spillerom og muligheter for delmål og ulik tilnærming. 
 

 
 
 

 
 

Vår årsplan skal gi mulighet for variasjon i innhold og arbeidsmåter. 

Aldersspennet i barnehagen strekker seg fra barn som ikke er fylt 
ett år til barn som snart skal begynne på skolen. I disse årene er 
barna i stor utvikling på alle områder. Innholdet i barnehagen må 
derfor være tilpasset det enkelte barn i sin utviklingsspiral.

Vi vil hele tiden- ut fra barnets forutsetning- evaluere hvilke mål, innhold 
og arbeidsmåter som fører til at barna har noe å strekke seg etter og 
lærer noe nytt. Vi skal gi rom for barnets medvirkning inn i sin hverdag. 
Se mer om dette i Pedagogisk plan.

Vi har i Pedagogiske plan 2022 – 2028 et stort fokus på kapittel 8 
i barnehageloven: Dette speiles i vår årsplan. 
Vi skal forebygge og sikre et godt og trygt barnehagemiljø i 
LilleFot barnehage. Personalet skal, ved sin aktivitetsplikt, 
følge med – melde fra og undersøke om det skulle være 
mistanke om at barn blir krenket i barnehagen.
Vi er opptatt av å fortsatt bygge en kultur preget av godt samspill mellom 
barn og voksne. 
 
Vår visjon:
EN LITEN FOT HAR BEGYNT SIN LIVSVANDRING 
OG VI VIL FYLLE PÅ MED GODE OPPLEVELSER.

For å se årsplanen i hverdagen, henviser vi foreldrene til å følge 
med på vår informasjonsportal: MyKid (krever innlogging).

Vi gleder oss til et nytt barnehageår i LilleFot barnehage.

Signe Berit Seland Lunde 
styrer

ÅRSPLAN 2022 & 2023 I LILLEFOT BARNEHAGE



ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Rammeplanen sier:
Barnehagen skal la barna få 
kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 
verdier og høytider i ulike religioner 
og livssyn og erfaringer med at 
kulturelle uttrykk har egenverdi. 
Barnehagen skal bidra til at barna 
utvikler interesse og respekt for 
hverandre og forstår verdien av 
likheter og ulikheter i et fellesskap.

I LilleFot barnehage
vektlegger vi de kristne høytidene. 
Vår barnehage har utvidet 
kristen formålsparagraf.
Vi ønsker å formidle bibelens 
fortellinger og budskap til barna:
Jesus vil være vår venn og han 
vil at vi skal være venner.

• Barna skal bli kjent med 
bibelboka vår og sammen 
reflektere over det vi leser / 
hører 

• Vi har fokus på «respekt for 
skaperverket» 

• Ha samlinger på tvers av team 

• Barna skal bli kjent med kirken 
vår. Barnehagen skal bruke 
kirkerommet med respekt.Barna 
skal få opplevelser i kirkerommet 
gjennom musikk, kunst og annen 
formidling 

• Barna skal bli kjent med arbeidet 
som Mama Maggie driver i Egypt

• Vi har bibelfortellinger minst 
én gang pr. uke. Vi bruker ulike 
kreative uttrykk for å formidle 
det kristne budskapet 

• Vi deltar på ulike arrangement: 
-«Sprell levende»-gudstjeneste i 
Gulset kirke 
- Luciaspill  
- Påskespill 

• Vi går på besøk i kirken og 
inviterer de ulike ansatte på 
besøk til oss og har samlinger 
sammen med dem 

• Vi støtter Mamma Maggies 
arbeid ved å samle inn penger 
på ulike måter 

• Vi har fokus på gjenbruk 
av søppel. «Søppel er 
ikke bare søppel»

SATSNINGSOMRÅDE ÅRSMÅL FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:

Dette sier rammeplanen: Årsmål for 2022 - 2023 Tiltak:



KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

I barnehagen skal barna få estetiske 
erfaringer med kunst og kultur i ulike 
former og organisert på måter som 
gir barna anledning til utforsking, 
fordyping og progresjon.

Barnehagen skal legge til rette for 
samhørighet og kreativitet ved å bidra til 
at barna får være sammen om å oppleve 
og skape kunstneriske og kulturelle 
uttrykk. 

Barnehagen skal bidra til at barna 
har tilgang til ting, rom og materialer 
som støtter opp om deres lekende og 
estetiske uttrykksformer. 

Personalet skal være lyttende og 
oppmerksomme på barnas ulike 
kulturelle uttrykk, vise respekt for 
deres uttrykksformer og fremme 
lyst til å gå videre i utforsking 
av de estetiske områdene.

I LilleFot barnehage
vil vi vektlegge både musikk, 
drama og forming.
Gjenbruk er et tema vi tar med 
oss inn i dette fagområdet.

MUSIKK:
• Musikk skal skape glede

DRAMA:
• Vi skal lære barna teaterlek så 

som rollelek og drama 

• Barna skal lære å 
«late som om»...

FORMING:
• Skape kunstuttrykk der 

«gjenbruk får nytt uttrykk»

• Bli kjent med ulike 
formingsmateriell & teknikker 

• Lage landart ute i naturen

• Ha jevnlige musikksamlinger 

• Jevnlige besøk på Gulset sykehjem 

• Bruke instrumenter som vi har i 
barnehagen 

• Lage rytmeinstrumenter – av 
gjenbruksmateriell 

• Barna får delta i drama om 
ulike bibelfortellinger og andre 
fortellinger gjennom ulike 
rekvisitter, dokker, egne ord… 

• Skape egne rekvisitter 

• Vi bruker naturmateriell 

• Vi bruker gjenbruksmateriell

SATSNINGSOMRÅDE ÅRSMÅL FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:

Dette sier rammeplanen: Årsmål for 2022 - 2023 Tiltak:



SOSIAL KOMPETANSE

Barnehagen skal fremme 
vennskap og fellesskap:

Sosial kompetanse er en forutsetning 
for å fungere godt sammen med 
andre og omfatter ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som 
utvikles gjennom sosialt samspill. 

Barnehagen skal aktivt legge til 
rette for utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse 
skal støttes, samtidig som de 
skal få hjelp til å mestre balansen 
mellom å ivareta egne behov og 
det å ta hensyn til andres behov.

I LilleFot barnehage
vektlegger vi reflekterte voksne 
som hele tiden er aktive og hjelper 
barn inn i lek og inn i fellesskapet.
I den gode samtalen snakker vi 
om FØLELSER og om verdiene 
respekt og inkludering.
Vi vil forsterke prososiale ferdigheter.

• Barna skal få tilhøre et fellesskap 
der vennskap inngås og utvikles 

• Barna skal få mulighet til å bli 
kjent med egne grenser og andres 
grenser 

• Vi vil utvide barnas lekekompetanse 

• Barn skal lære å si «Hei», «Ha det» 
og «Takk» 

• Vi skal ha fokus på prososiale* 
ferdigheter 
 
*Udir: Prososial atferd: å ha positive, 
sosiale holdninger og å kunne utføre 
handlinger som å oppmuntre, bry 
seg om, vise omsorg, hjelpe til og 
dele med andre 

• Vi skal ha temaet FØLELSER: sinna – 
glad- lei seg - redd 

• Vi skal tilrettelegge for et trygt og 
godt psykososialt barnehagemiljø. 
(Se mer utfyllende i pedagogisk plan)

• Vi leser bøker om vennskap og 
reflekterer over «vennskap»  

• Vi har små lekegrupper og setter av 
tid og rom til lek  

• Voksne skal gi barna bekreftelse på 
at de bestemmer over egen kropp, 
og at de skal ha respekt for andres 
grenser 

• Vi lærer å leke sammen – det skaper 
tilhørighet, læring og fellesskap 

• Voksne som er delaktige og 
støttende i barnas lek 

• Bruke hverdagssituasjoner til å øve 
på sosiale ferdigheter 

• Stille åpne spørsmål til barna og 
hjelpe de med å reflektere over 
hverdagssituasjoner 

• Vi bruker ulik litteratur så som bl.a. 
Albert Åberg 

• Bruke programmet «Steg for Steg» 
med 3 deler: Empati - Mestring av 
sinne - Evne til problemløsning 

• Reflekterte voksne er tilstede i lek 
og opptrer som rollemodell for et 
godt psykososialt læringsmiljø   

• Aktive voksne som kjenner og 
er bevisste på aktivitetsplikten

SATSNINGSOMRÅDE ÅRSMÅL FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Opplevelser og erfaringer i naturen 
kan fremme forståelse for naturens 
egenart og barnas vilje til å verne om 
naturressursene, bevare biologisk 
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

Barnehagen skal bidra til at barna 
blir glade i naturen og får erfaringer 
med naturen som fremmer evne 
til å orientere seg og oppholde 
seg i naturen til ulike årstider.

Barnehagen skal legge til rette 
for at barna får et mangfold av 
naturopplevelser og få oppleve 
naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal legge til rette for 
at barna kan forbli nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener, oppleve 
tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 
med bruk av teknologi og redskaper.

I LilleFot barnehage
vil vi ha fokus på naturen som et godt 
leke- og læringssted. Vi vil bevisstgjøre 
barna på naturvern og jobbe for gjenbruk.
Barna skal bli kjent med ulike verktøy 
og tradisjoner. Vi skal lære om 
teknologi og sammen finne teknologi 
som vi bruker i vår hverdag.

• Tur skal være en del av det 
planlagte pedagogiske arbeidet  

• Naturen som leke- og 
læringsarena 

• Barna skal lære om ulike dyr, 
vekster gjennom årstidene 

• Barna skal få gode opplevelser 
ute i all slags vær 

• Vi skal ha fokus på gjenbruk 

• Lære begynnende kunnskap om 
økosystemet 

• Barna skal lære om teknologi 
Fra manuelt arbeid til teknologi 

• Barna skal få kjennskap til 
og erfare ulike redskap som 
spikkekniv, sag, hammer & spiker

• Vi skal synliggjøre mål for turen 

• Miljølæring: Vi skal rydde etter oss i 
skogen 

• Ta vare på naturen og være 
miljøbevisste 

• Ha fokus på å sortere søppel for både 
voksne og barn 

• Motorisk trening i naturen 

• Vi skal ha faste utedager/ turdager og 
utelek hver dag 

• De voksne skal formidle glede 
over å være ute i ulikt vær. Sjekk: 
Forskerfabrikken.no 

• Tenke oss om før vi handler 

• Vi skal bruke det vi har – kanskje på en 
ny måte? 

• Vi skal redusere papir- og plastbruken i 
LilleFot barnehage 

• Barn og voksne «går på jakt» etter 
teknologi i barnehagen  

• Vi skal ha fysikkeksperimenter. Sjekk: 
Nysgjerrigper.no 

• Barnehagen skal ha utstyr 
tilgjengelig. Den voksne er nær og 
gir opplæring og veiledning.

SATSNINGSOMRÅDE ÅRSMÅL FOR Å NÅ MÅLENE GJØR VI DETTE:
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AUGUST 2022

OKTOBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

Velkommen til nytt barnehageår

Vi har plandager 1. og 2. august
Barnehagen er stengt.

FN-måned i hele oktober

12. - 15. september

13. november

25. november

Vi støtter Mama Maggies arbeid på 
ulike måter. Følg med på månedsplan.

Foreldremøter (dato for ditt barns team kommer)

Vi deltar på Sprell levende 
gudstjeneste i Gulset kirke

PLANDAG I BARNEHAGEN
Barnehagen er stengt

Høstens dugnad utgår

«ÅRET RUNDT» I LILLEFOT BARNEHAGE 2022 & 2023



DESEMBER

JANUAR 2023

MARS

FEBRUAR

13. desember

2. januar

Dato kommer

29. mars

30. mars

15. og 16. februar

17. februar

PLANDAG I BARNEHAGEN 
Barnehagen er stengt

Påskespill for barnehager, 
1. klassinger og sykehjemmet

Påskespill for foreldre og familie
På ettermiddagen kl. 15:45 
Aktører: Stankelbein, Langbein og Tusenbein

Foreldredugnad
Nedvask av barnehagen

Karneval i barnehagen
(På dagtid: bare for barna og personalet)

Vinteraktivitetsdag
(På dagtid: bare for barna og personalet)

15. desember

Luciaspill i Gulset kirke
hele storfamilien er velkommen (på ettermiddagen)

Grøtfest
(På dagtid: bare for barna og personalet)

«ÅRET RUNDT» I LILLEFOT BARNEHAGE 2022 & 2023



MAI

JUNI

JULI

3. og 4. mai

1. juni

11. mai

1. - 2. juni

16. mai

8. juni

Dugnad ute i barnehagen

Fotografering

Besøksdag for nye barn og foreldre

Overnatting i barnehagen for Stankelbein

Vi deltar i 16. mai tog på Gulset 
Vi er sammen med sykehjemmet

Sommerfest med teaterfestival

Sommer i LilleFot barnehage: Vi har sommerstengt uke 28 & 29

APRIL 27. april Foreldremøte for nye foreldre






