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Revungene 

 Presentasjon av ansatte på avdelingen og oppmøtte foreldre 

o Se årsplanen for bilder og informasjon om ansatte på de forskjellige 

avdelingene. I henting vil dere oppleve å møte ansatte fra alle avdelinger i 

barnehagen. Vi er mye sammen på uteområdet, og alle ansatte blir kjent med 

alle barn.  

 Presentasjon av barnehagen og årsplanen v/Ane Cecilie 

o Gårdsliv, natur og friluftsliv står sentralt her i Livenseveen. Vi legger til rette 

for progresjon i tilbudet tilpasset barnas alder og modning.  

o Fjorårets årsplan er i stor grad videreført med noen små endringer. Temaet er 

Hakkebakkeskogen. Allikevel vil ikke året se likt ut som i fjor. Vi opplevde at 

temaet har stort potensial og vi har mange nye ideer om hva vil ta for oss og 

hvordan vi vil jobbe med det. Barns medvirkning står sentralt for oss i 

årsplanarbeidet og vi vil aktivt følge opp barnas interesser og initiativ omkring 

årsplanarbeidet. Vi på småbarn vil tilpasse arbeidet for å nå 1,- og 2-åringene, 

hver måned vil vi blant annet ha «månedens dyr» som vi synger om og blir 

kjent med. Arbeidet med årsplanen vil dokumenteres gjennom månedsplan, 

månedsskriv og bilder på facebook og hjemmeside. Vi har også en bildeskjerm 

i gangen som vi vil ta i bruk.  

 Brukerundersøkelse v/Ane Cecilie 

o Kort informasjon om fjorårets brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen viste 

i stor grad fornøyde brukere. Vi i personalet jobber allikevel aktivt med å bli 

bedre på flere av områdene og setter stor pris på tilbakemeldinger fra dere. 

Det er viktig med en god dialog mellom barnehage og foresatte, og vi håper 

inderlig at dere tar en prat med oss om det er ting dere er misfornøyd med, 

eller bekymret over. Vi er genuint interessert i å gi barna deres en god 

hverdag. Prat med oss! 

o Valg av ny SU- representant. Benedichte Svevad (mor Eva Johanne) tok på seg 

ansvaret.  



 

 Toddleren v/Maren 

o   Vi er en småbarnsavdeling med 12 barn (13 fra november) Det er 8 barn som 

er født i 2019, og 5 barn som er født i 2020. fokuset vårt er at barna skal være 

trygge i barnehagen. Tilvenningen har hittil gått veldig bra. Foreldre er barnas 

viktigste hovedforsørgere og vi i barnehagen kan aldri erstatte den tryggheten 

dere foreldre gir, men vi ønsker å være en god nummer to.  

o   Toddlere – «de som stabber og går» (0-3 år). Bruker kroppen til å utrykke 

seg, vil helst ikke sitte rolig å se og lytte. De vil ta på, gripe, stryke, klatre, 

smake på og utforske det som er rundt seg. Dem er glad i gjentakelser og det 

kjente og forutsigbare er både trygt og morsomt. De er mer opptatt av å rive 

ned enn å bygge opp. Det er sikkert noen som vil oppleve at barnet kommer 

hjem og har blitt bitt, slått eller dyttet. Barnet vil bli mindre fysisk etter hvert 

som det verbale språket utvikler seg.  

o Frustrasjon er helt normalt hos små barn. Barnet har verbale ferdigheter, men 

ikke alltid evne til å kommunisere sine ønsker. De har også fysiske ferdigheter, 

men klarer ikke alt det har lyst til. De klarer heller ikke alltid å håndtere sine 

følelser. Hjelp barnet og finne riktig ord for å utrykke seg og anerkjenn deres 

følelser. «jeg ser at du blir sint», «jeg skjønner at du er lei deg».  

o De fleste er opptatt av at barna får venner i barnehagen, og blir kanskje 

skuffet hvis de ser at barnet stadig vekk leker alene. Toddleren observerer, 

hermer og iakttar andre barn. De kan leke ved siden av hverandre, men vil 

aldri ha et samspill over tid. Dette kan vi ikke forvente før fra 3-årsalderen. 

Barn lærer av hverandre og kan invitere til små samspill (felles 

oppmerksomhet) og dette er en viktig del av sosialiseringsprosessen. Når en 

slår med henda i bordet, så starter de andre eller når en begynner å løpe inne 

– så følger de andre med. Barna vil helst bruke kroppen, så rom å bevege seg i 

er bedre enn gjenstander og leker. De minste barna er egosentriske og er ikke 

alltid villig til å dele.  

o Det kan være utfordrende med små barn, samtidig er det viktig å gå noen 

runder med seg selv om hvilke «kamper» man skal ta i hverdagen. For den 



krever mye av oss alle. Grenser er viktig – grenser skaper trygghet. Det er du 

som er voksen som bestemmer. Små barn er ikke mentalt i stand til å ta 

mange valg, det gjør dem slitne. Hvis du gir dem valg, gi dem få og med to 

klare alternativer.  

o Vi har fokus på å oppmuntre barna på å bli selvstendige. Det å klare ting selv 

gir barn en stor mestringsfølelse. Å la barna få føle mestring på det de gjør er 

kjempeviktig! Gi mest oppmerksomhet på ønsket adferd enn uønsket adferd.  

o Ting vi ønsker litt hjelp til fra dere.  

- Det er mange som er på vei til å utvikle verbalt språk – veiled på å 

bruke ord istedenfor lyder.  

- At barna kan få gå selv. Gi barnet en trygg hånd.  

- Ta del i avkledning/påkledning. 

- Drikke av kopp, vi prøver også å la dem få prøve å smøre på mat.  

 Hverdagen v/Karen  

o De første ukene har vi brukt til å bli kjent, skape trygghet og finne fram til 

gode rutiner for barnegruppa. Dyrestell og lek på lekeplassen har vært 

hovedaktivitetene. Denne uka har vi også begynt med turer i skogen. Vi ser at 

dette er noe vi vil fortsette med framover. Vi har i utgangspunktet en fast 

turdag i uka, men ser at dette er noe barnegruppa har stort utbytte av og vil 

kanskje benytte flere dager ute på tur i tiden som kommer.  

o Spising, soving, lek – vi tilpasser dagene etter barnas behov. Dagsrytmen er 

ikke rigid, og dersom noen av barna trenger mer søvn, eller hvile/mat til andre 

tidspunkter enn tenkt, er det selvfølgelig rom for det.  

o Presentasjon av dagsrytme. Den henger på tavla i gangen på avdelingen. 

Denne er ment veiledende, barnas behov er viktigere enn klokkeslett.  

o Matpakker – tenk enkelt, ikke legg prestisje i det. En hovednæringskilde (for 

eksempel grovt brød med pålegg), og litt frukt hvis ønskelig. Det er ikke 

nødvendig med smoothie, yoghurt, kjeks osv. Onsdag er turdag – fint med litt 

ekstra å kose seg med (for eksempel varm kakao etc.). 

o Planer – på hjemmesiden finner dere en månedsplan som forteller noe om 

hvilke aktiviteter vi planlegger de forskjellige dagene. Viktig for oss å 

poengtere at disse planene kun er veiledende. Dere trenger ikke å forberede 



barna på aktiviteter som skal skje i barnehage, det tar vi oss av. Ofte endres 

planer ut fra vær, barnas behov og initiativ.  

o Sykdom – Foreløpig dette barnehageåret har vi opplevd mye sykdom i 

barnegruppa. Begrepet sykdom blir kanskje litt villedende, ettersom det stort 

sett har vært snakk om lett forkjølelse, men for noen også litt mer. Men det 

har resultert i mange dager med få barn tilstede på avdelingen. Vi håper å se 

flere av dere igjen snart. Dersom dere er usikre på hvilke retningslinjer som 

gjelder for barnehager kan dere hente informasjon om korona-restriksjoner 

på kommunens hjemmeside/FHI sine sider. Restriksjonene forutsetter av 

både vi som jobber i barnehager, og dere som foresatte foretar personlige 

vurderinger. Personlige vurderinger vil alltid være litt ulike, det ønsker vi 

forståelse for. Dersom dere har barn med nyoppståtte symptomer skal de 

holdes hjemme for å se an om symptomene utvikler seg.  

o Allmentilstand – vi som er sammen med barna deres i barnehagen vurderer 

ofte allmenntilstanden. Dere har kanskje allerede opplevd, eller vil oppleve å 

få telefon fra barnehagen fordi barnet er i dårlig form, og når dere kommer 

hjem ser barnet ut til å være i toppform. Det er viktig å huske at det er mye 

mer krevende for et barn å være i barnehagen enn hjemme. Her er det en 

helt annen grad av utfordringer, høyere lydnivå, mange andre barn og voksne 

og forholde seg til og aktiviteter som gjennomføres. Hjemme er det vante 

omgivelser, forutsigbarhet og de aller tryggeste menneskene i livet deres. 

Derfor kan det noen ganger være slik at vi vurderer at «i dag har dette barnet 

det best hjemme», selv om det ikke er helt konkrete sykdom-symptomer som 

feber eller oppkast. Vi tenker alltid på barnas beste. Derfor vil dere noen 

ganger oppleve at barnet fungerer godt hjemme selv om det ikke gjør det i 

barnehagen. Det er også slik at det er helt vanlig at barna opplever litt 

hyppigere runder med sykdom de første årene i barnehagen, dette er en del 

av utviklingen og bidrar til å bygge opp et sterkt immunforsvar. Helt normalt.  

 Vi avslutter møtet med en gåtur til de forskjellige turplassene våre i skogen. Takk for 

oppmøte, engasjement og innspill.  

Hanne G, Hanne MK, Maren og Karen 


