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VIRKSOMHETSLEDER HAR ORDET  

 

Årsplanen er et dokument for barnehagevirksomheten og skal være et arbeidsredskap for barnehagens personalet for å sikre kvaliteten på tilbudet 

og utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Planen skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet som gjøres i våre barnehager, blant annet 

hvordan vi legger vekt på å arbeide med omsorg, lek, danning og læring. Barnehagen må forholde seg til en rekke styringsdokumenter blant 

annet; barnehageloven, rammeplanen for barnehager og kommunens vedtekter for å nevne noen. I tillegg til denne årsplanen utarbeider den 

enkelte barnehage mer detaljerte planer.  

 

Barnehagelivet er også en forberedelse på at alle etter hvert skal ta del i fellessamfunnet. Barns medvirkning skal  derfor ha en sentral plass i den 

daglige virksomheten. Innenfor rammene som vi skal forholde oss til er det viktig at det finnes rom for spontanitet og kreativitet. Lek, trivsel og 

vennskap er noe vi har stort fokus på, slik at barna kan få utvikle seg i et felles- og inkluderende barnehagemiljø. 

 

Det er viktig å ha en åpen og god kommunikasjon, der fokuset er barnets beste.  Et godt samarbeid med dere foresatte er helt avgjørende for at vi 

sammen kan legge til rette best mulig for deres barn.  

I denne planen sier vi noe om det faglige fokuset barnehagene jobber med, vårt grunnleggende syn på barns utvikling og personalets holdninger. 

 

Vi ser fram til gode opplevelser sammen med barna deres, og god dialog med dere som foreldre. Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret 

for alle barnehagene i kommunen. Ved spørsmål knyttet til barnehagens innhold og organisering er det ønskelig at dere tar kontakt med styrer i 

den enkelte barnehage. Kontaktinformasjon om hvem dette er finner dere i denne årsplanen. Har dere andre generelle saker som angår  

barnehagene kan dere ta direkte kontakt med meg på tlf. 61359193 eller sende e-post: pernille.froysaker@nord-aurdal.kommune.no 

Jeg håper dere leser årsplanen godt og kommer med tilbakemeldinger til oss. Dere har sikkert mange forventninger til barnehageåret, og det er 

viktig at vi får innspill fra dere.  

 

Vi ser fram til å samarbeide med dere!            

 

For barnehagene                                                                                                                                   

 

Pernille Frøysaker, Virksomhetsleder    
 

 

mailto:pernille.froysaker@nord-aurdal.kommune.no
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BARNEHAGENE I NORD-AURDAL 

Fagernes barnehage – Kilden til gode barndomsminner! 

Fagernes barnehage er en sentrumsnær barnehage med 72 plasser fordelt på de fire avdelingene, 

Myggen, Marihøna, Larva og Maurtua. Barnehagen ligger i gangavstand til kommunens barneskole 

og ungdomsskole. Barnehagens beliggenhet gjør det mulig med ulike aktiviteter. Vi kan gå til 

bibliotek, museum og har flotte tur muligheter i skog og mark. Glede, humor, sang, lek og læring 

preger barnas hverdag. 

Styrer: Inger Marie Gigstad Bergene, tlf. 90 23 00 20, e-post: inger.marie.gigstad.bergene@nord-

aurdal.kommune.no 

Leira barnehage - Hverdagsgleder og gylne barndomsminner 

Leira barnehage har 36 plasser fordelt på to aldersblanda avdelinger, og ligger sentralt med 
umiddelbar nærhet til by og natur. Hos oss får barna varierte utfordringer i, og utenfor barnehagens 
område. Vi har fokus på å skape et godt og inkluderende barnehagemiljø, hvor trygghet og tilhørighet 
er sentralt.

I denne sammenheng er det spesielt viktig for oss at vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid, 
dette er avgjørende for å skape god kvalitet i det utøvende arbeidet med barna. Dagene hos oss er 
preget av høy grad av tilstedeværelse, hvor vi legger til rette for barnets mestring inn og ut av 
motgang og medgang.

Vår visjon er hverdagsgleder og gyldne barndomsminner. Denne visjonen er vår rettsnor i arbeidet 
med å ruste barna til å møte livet, med alt det innebærer. 

mailto:inger.marie.gigstad.bergene@nord-aurdal.kommune.no
mailto:inger.marie.gigstad.bergene@nord-aurdal.kommune.no
mailto:tone.hilmen.sorbraten@nord-aurdal.kommune.no
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Skrautvål barnehage – Med naturen på trammen 

Skrautvål barnehage ligger idyllisk og fredelig til med naturen tett innpå seg, ca. 7 km fra Fagernes sentrum. 

Barnehagen har 90 plasser fordelt på fem avdelinger, Knerten og Svingen for de minste og Spretten og 

Raketten er aldersblandede avdelinger. Gårdsdrift i nærområdet og et levende nærmiljø er med på å gi oss 

mange fine naturopplevelser. I tillegg er vi så heldige at skisenteret ligger like i nærheten av barnehagen. Vi 

legger spesielt på det gode mottak av barn og voksne.  

Styrer: Kristin Solly, tlf: 90 47 22 90, e-post: kristin.solly@nord-aurdal.kommune.no 

Ulnes barnehage – Hos oss blir små hendelser til store opplevelser 

Ulnes barnehage har 54 plasser fordelt i 3 grupper; Kosekroken, Såpebobla og Raketten. Vi ligger naturskjønt 

til og er samlokalisert med Ulnes Montessoriskule. Barnehagen har muligheter for fine turmål tilpasset barnas 

behov og mestring. Vi har fokus på at alle barn skal føle seg betydningsfulle i et trygt og inkluderende 

fellesskap. Dette stimulerer til god selvfølelse, samt respekt og toleranse for medmennesket. Å gi hvert barn en 

opplevelse tilhørighet, og av å være enestående, er en avgjørende faktor for å skape et trygt utviklingsmiljø. 

Styrer: Nina Tobru Bromseth, tlf: 90 15 94 50 e-post: nina.tobru.bromseth@nord-aurdal.kommune.no 

mailto:kristin.solly@nord-aurdal.kommune.no
mailto:nina.tobru.bromseth@nord-aurdal.kommune.no
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Vestringsbygda barnehage – Alle skal bli sett:  Gjennom gode relasjoner og godt samspill får vi trygge barn 

Vestringsbygda barnehage har 90 plasser fordelt på 4 avdelinger. 

Bjørnebo, Harestogo, Revehiet er aldersblanda avdelinger og Nøtteliten er avdeling for 1 åringene. Barnehagen 

har et stort og flott uteområde med lavo og grillhytte. Utenfor gjerde finner vi idrettsbane og skogen hvor vi har 

gapahuk. Vi jobber aktivt for at barna skal få en god og trygg barndom, med fokus på lek og medvirkning.  

Styrer: Monika Lyshaugen, tlf. 90 12 59 20, e-post: monika.lyshaugen@nord-aurdal.kommune.no 

mailto:monika.lyshaugen@nord-aurdal.kommune.no
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INKLUDERENDE BARNEHAGEMILJØ 

Barnehagen forholder seg til mange overordnede planer som alle sier noe om at barn skal føle seg trygge og inkludert i 

fellesskapet. Personalet i barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge krenkelser og mobbing. Kvaliteten på samspillet mellom barna og 

personalet er avgjørende for barnas utbytte og opplevelse av barnehagen. Et aktivt og tydelig personale er derfor en viktig forutsetning for å 

skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. 

Aktive voksne betyr å være tilstede og delaktige i spesielt lek med barna; ute, inne, på gulvet, i dukkekroken eller i konsentrert konstruksjonslek. 

Dette gjelder både i den frie leken og i den mer strukturerte voksenstyrte leken.   

Lek skal være noe morsomt som gir gode sosiale og emosjonelle opplevelser. I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe enkelte barn til 

å komme med i leken eller påvirke barnegruppen slik at leken blir inkluderende og byr på gode opplevelser for alle barna. Det krever voksne som 

hele tiden er aktivt til stede, voksne som ser barna i lek og som kan vurdere hvordan en kan komme med nye innspill på en naturlig måte. 

For noen barn kan det også være viktig å bli motivert til å utvide lekerepertoaret slik at de kan utforske og få flere erfaringer. 

Det er viktig at personalet i barnehagen er oppmerksomme på det enkeltes barns interesser og prøver å finne områder som fenger dem.  De skal 

være lydhøre og følsomme for barnas egne innspill, og de skal undre seg sammen med barnet. Å oppleve at andre mennesker, ikke minst de 

voksne, ser hva man er opptatt av, gir en god start på identitetsutviklingen.  

Når barna kommer til barnehagen om morgenen er det spesielt viktig å bli møtt og sett av en av personalet. Barn er ulike for hvordan de trenger å 

bli ønsket velkommen om morgenen. Noen trenger ei hånd å holde i for å bruke den andre til å vinke til foresatte, andre trenger et godt fang å få 

sitte litt på og andre ønsker bare en liten prat før de vil inn å leke. Foreldre/foresatte er viktige samarbeidspartnere her. 
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FORELDRESAMARBEID 

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. (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd) 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og 

samarbeidsutvalg). Betegnelsen hjemmet betyr her både foreldre og eventuelt andre foresatte. 

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse og danning. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven 8. april 

1981 nr. 7. Barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet. Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.  

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for 

barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både 

skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal 

barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, 

trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. 

Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg 

til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke 

kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen (Rammeplan for barnehagen, 2017). 

Et av barnehagens særpreg er den 

daglige kontakten og kommunikasjonen 

med foreldre. Hensikten er at 

samarbeidet skal være til det beste for 

barnet og bidra til å skape helhet og 

sammenheng i barns liv. 
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For å ivareta et godt foreldresamarbeid har vi:                                                

 

 

Uformell kontakt – dette er gjerne den viktigste delen i et godt foreldresamarbeid. Dette skjer ved levering og henting i barnehagen. Det er også 

veldig ønskelig at foreldrene her kommer med innspill på hva de kunne tenke seg at barnehagen skal jobbe med. Vi har som mål at alle foreldre 

skal få en tilbakemelding på hvordan dagen til barnet har vært, og at alle skal bli møtt av en voksen om morgenen når dere kommer. 

 

Visma Flyt Barnehage – Barnehagene i kommunen bruker en digital kommunikasjonsplattform som heter Visma Flyt Barnehage (VFB), 

utviklet for barnehage. Hensikten er å forenkle informasjonsflyt mellom barnehage og hjemmet. Mer informasjon fås i den enkelte barnehage.  

 

 

Foreldresamtaler - det holdes inntil to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, en sent på høsten og en på våren, eller ved behov. Vi ønsker at 

foreldrene skal ha to samtaler i året, personalet og foreldre er avhengig av hverandres kompetanse. 

 

 

Foreldremøter - det holdes vanligvis to foreldremøter i året. Et møte om høsten og et på våren. Tema blir valgt ut fra aktuelle saker, og ønsker 

fra dere foreldre. 

 

 

Foreldrerepresentant i Samarbeidsutvalget (SU) -  skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget 

består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens styrer og en politiker representerer eier. 

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

 

 

Foreldrerådet – består av alle foreldrene i barnehagen. Har ett til to møter pr år eller ved behov. Disse møtene gjennomføres i forbindelse med 

foreldremøtene. Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med 

barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

 

 



10 
 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN 

1.august 2017 fikk barnehagene ny rammeplan som blant annet er blitt tydeligere på barnehagens forpliktelser. Rammeplanen gir styrer, 

pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Link til planen finner du her: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/  

Barns medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og 3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art 12, nr 1. Barna skal jevnlig få 

mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som 

skjer i barnehagen. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har 

rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas 

synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet (Rammeplanen, 2017) 

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring        

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å 

utvikle tillitt til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og 

mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 

omsorgshandlinger. 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas 

egen kultur. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere og gi rom 

for uliketyper lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek- alene 

og sammen med andre. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal 

introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, vitebegjær 

skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. 

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og 

vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold). 

 

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. I barnehagen skal alle barn kunne 

erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. 

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 
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RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst  

 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og 

samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk 

og kommunikasjonsuttrykk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 

fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas 

samiskspråklige kompetanse. 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold 

av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster 

fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og 

utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, 

kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlig språk og skriftspråk. 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse                               

 

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge 

til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal 

inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet 

skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og 

måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 
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Kunst, kultur og kreativitet 

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget 

skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 

organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordyping og progresjon. Barna skal støttes i å 

være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 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. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 

dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.  

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig 

samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, 

utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelse, utprøving og eksperimentering. Barnehagen må 

legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.  

Natur, miljø og teknologi 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om natur ressursene, 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 

evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrig på 

naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper 

Antall, rom og form 

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelpe barn til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, 

kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barns undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsning. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, 

former, mønster, tall, telling og måling. Det handler om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 
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Etikk, religion og filosofi 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet 

retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.  

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 skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. 

Gjennom å samtale og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til 

andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.  

 

 

 

Nærmiljø og samfunn 

 

Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaringer 

med deltagelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen 

skal bidra til kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at 

barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familie 

former er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å 

lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet 

skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale 

minoriteter. Grupper med langvarig tilknyting til landet defineres som nasjonale minoriteter. I 

Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere. 
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PLANVERK 

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE OG SKOLE       

Dette er planen som danner grunnlag for daglig drift og fremtidig utvikling for områdene barnehage og skole.  Denne planen ligger på Nord-

Aurdal kommune sine hjemmesider: 

 

Hovedplan: 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i3879c0eb-9114-42f8-bb76-86831ef77da5/vedtatt-kommunedelplan-for-barnehage-og-skole-

hoveddel-2018-2029.pdf 

 

 

Handlingsdel: 
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i515e021e-e8e3-4d43-9b54-37eda8560b83/handlingsdel-til-kommunedelplan-for-barnehage-og-
skole_rullert_ks_230519.pdf 

 

 

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ADFERD I BARNEHAGENE   

Med utgangspunkt i barnehageloven og rammeplan for barnehage, retter denne planen sitt hovedfokus mot at barnehagene i samarbeid med 

foreldre og foresatte, skal styrke barnas sosial kompetanse slik at man ruster det enkelte barnet å forebygge krenkende adferd. Planen bevisstgjør 

ansatte og foreldre på viktigheten av å skape gode holdninger for å støtte opp rundt utviklingen av barnas grunnleggende verdier og sosiale 

ferdigheter. Denne planen ligger på Nord-Aurdal kommune sine hjemmesider:   

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/iae96f8b2-51d2-4e88-a787-70b26c71cf79/handlingsplan-mot-krenkende-atferd-i-barnehagen-2018-

2021.pdf 

  

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN I KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER  

Nord - Aurdal kommune har en visjon om ingen skadde eller drepte i trafikken. Denne planen gir retningslinjer for trafikkopplæring i barnehage 

og skole. Det er et ønske om å jobbe holdningsforebyggende og praktisk /fysisk tilknytta tiltak i barnehager og skole.  Denne planen ligger på 

Nord-Aurdal kommune sine hjemmesider: 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planer/overordnede-planer-og-temaplaner/kommunedelplaner/ 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i3879c0eb-9114-42f8-bb76-86831ef77da5/vedtatt-kommunedelplan-for-barnehage-og-skole-hoveddel-2018-2029.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i3879c0eb-9114-42f8-bb76-86831ef77da5/vedtatt-kommunedelplan-for-barnehage-og-skole-hoveddel-2018-2029.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i515e021e-e8e3-4d43-9b54-37eda8560b83/handlingsdel-til-kommunedelplan-for-barnehage-og-skole_rullert_ks_230519.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/i515e021e-e8e3-4d43-9b54-37eda8560b83/handlingsdel-til-kommunedelplan-for-barnehage-og-skole_rullert_ks_230519.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/iae96f8b2-51d2-4e88-a787-70b26c71cf79/handlingsplan-mot-krenkende-atferd-i-barnehagen-2018-2021.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/iae96f8b2-51d2-4e88-a787-70b26c71cf79/handlingsplan-mot-krenkende-atferd-i-barnehagen-2018-2021.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planer/overordnede-planer-og-temaplaner/kommunedelplaner/
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PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 2022-2023 

DATO HVA HVOR 

Høsten 2022 Foreldremøte.  Felles informasjon og forventningsavklaringer.     I hver enkelt barnehage 

Oktober/november Foreldremøte for alle skoleklubbforeldre.  

Presentasjon av barnehage- og skoleledelse. Dialog og informasjon om 

skolestart. Omvisning på skolen og SFO. Praktiske avklaringer. Spørsmål. 

Nord-Aurdal barneskole (NABS) 

November Skoleklubbene besøker skolen. Se på skolen, bussplassen, uteområdet. NABS 

Januar/februar  Innskriving på NABS. Invitasjon kommer. NABS 

Mars Skoleklubbene besøker 1. klasse og SFOForeldre til barn som ikke skal gå på 

NABS, må avtale med privatskolen om eget opplegg 

NABS 

1. april 2023 SFO søknadsfrist 

 

Foreldrene søker via Nord-Aurdal 

kommune sin hjemmeside/ 

foreldreportal 

Mai Skoleklubbarna besøker 5.klasse som blir faddere for 1.klasse. Foreldre til 

barn som ikke skal gå på NABS, avtaler med privatskolen selv om besøk. 

NABS 

Før skolestart Informasjon om skolestart, skoleskyss osv blir sendt ut.  

 

SKOLERUTE OG BARNEHAGERUTE NORD-AURDAL KOMMUNE, 2022 / 2023 

 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/if4bfeaac-45c8-4ae2-847b-af0361950293/skole-og-barnehageruta-nord-aurdal-2022-2023.pdf 
 
 
 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/if4bfeaac-45c8-4ae2-847b-af0361950293/skole-og-barnehageruta-nord-aurdal-2022-2023.pdf
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LOVVERK 

 

BARNEHAGELOVEN  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

 

Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter. Alle barnehager er pålagt å følge barnehageloven. 

Loven gjelder uavhengig av hvem som eier den enkelte barnehage, og uavhengig av barnehagens struktur eller størrelse.  

 

AKTIVITETSPLIKT 

Fra 01.01.21 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god 

barnehagehverdag. Https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/ 

Dette arbeide krever et godt og nært samarbeid mellom barnehagen og hjemmet, vi er her for hverandre, med barnets beste i fokus. Terskelen for 

å ta kontakt direkte med barnehagen må være lav, det er viktig at vi får satt i gang tiltak tidlig. 

 

FNs BARNEKONVENSJON  

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/ 

Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor har de sine egne rettigheter uttrykt i barnekonvensjonen. Den gir barna de samme grunnleggende 

rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig 

av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion, kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle 

situasjoner, over alt. 

I artikkel 12, nr. 1 står det: Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten 

til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets 

synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

På bakgrunn av dette står barns medvirkning og fokus på dette svært sentralt.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/
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GRUNNLOVEN §104 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17?q=GRUNNLOVEN  

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i 

overensstemmelse med deres alder og utvikling. 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at 

barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie. 

 

FORVALTNINGSLOVEN  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven 

 

Denne loven regulerer i første rekke saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning, og særlig partens rettigheter under 

saksbehandlingen. I tillegg inneholder loven en bestemmelse om generell veiledningsplikt i forvaltningen, og bestemmelser om taushetsplikt for 

offentlige tjenestemenn på vegne av stat og kommune. Generell. Forvaltningsloven gjelder, når ikke annet er bestemt, for all virksomhet som 

drives av organer for stat eller kommune. Dessuten gjelder den når private utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune. 

 

 

FOLKEHELSELOVEN  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 

 

Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i 

folkehelsearbeidet. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

Folkehelseloven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå 

samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. 

 

 

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NORD-AURDAL PR. 08.11.2018 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/ib44ff2ad-02ba-4f4c-a024-b40a4025d194/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-nord-aurdal-

kommunne-08112018.pdf 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17?q=GRUNNLOVEN
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/ib44ff2ad-02ba-4f4c-a024-b40a4025d194/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-nord-aurdal-kommunne-08112018.pdf
https://www.nord-aurdal.kommune.no/_f/p1/ib44ff2ad-02ba-4f4c-a024-b40a4025d194/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-nord-aurdal-kommunne-08112018.pdf
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GRUNNLAGSDOKUMENTER 

 

 Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/  

 

Barns trivsel – voksnes ansvar 

            https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/ 

 

Til barnas beste 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1.html?id=669113 

 

Språk – mye mer enn prat 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/  

 

Kvalitet i barnehagen 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-41-2008-2009-.html?id=563868  

 

Framtidens barnehage 

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-24-20122013/id720200/  

 

 

 

 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1.html?id=669113
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-41-2008-2009-.html?id=563868
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-24-20122013/id720200/

