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Barnehagen Andersrød er en privat barnehage på Jeløya i Moss. Vi har  56 
plasser for barn fra 1 år og til skolestart.
Barnehagens åpningstid: (6.45) 7.15-17.00.
Vi holder stengt romjulen og påskens tre ”stille dager”, og 5 planleggings -
dager i året.
Avdelinger: Margitstua: 1 og 2 åringene. 
Rolfen: De eldste 2 åringene og 3 og 4 åringene. 
Siritunet : 5 åringene.

Ny rammeplan 
Rammeplanen er en forskrift til Barnehageloven.  Ny Rammeplan ble 
fastsatt av Stortinget og trådde i kraft 1. august 2017. Denne gir utfyllende 
bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 
Den nye rammeplanen blir tydeligere på barnehagens forpliktelser, bla hva 
personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det 
lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke 
krav de kan stille.
Rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der 
leken har en sentral plass.
Det er et nytt avsnitt om overganger, der hensynet til oppstart for de 
yngste blir vektlagt, og også overgangen mellom barnehage og skole.
Den bringer inn et bredere perspektiv på helse, der livsmestring kommer 
inn som et nytt begrep, og der barnehagen skal bidra til barns egne grenser 
i forhold til egen kropp, og respekt for andres grenser.
Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere 
rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige 
rollemodeller.
Vi i Andersrød har startet arbeidet med å bli kjent med den nye 
Rammeplanen, og med å implementere denne i vårt daglige arbeid og i 
årsplanen.

Årsplan
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på Barnehage-
loven og Rammeplanen for barnehager
Årsplanen brukes i det daglige arbeidet i barnehagen, og er også 
utgangspunkt for å vurdere virksomheten vår og om vi når de oppsatte 
målene.

Årsplanen er laget med utgangspunkt i lover og forskrifter, med grunnlag i 
våre verdier og pedagogikk, og som resultat av møter og samarbeid i

personalgruppa. Alle har deltatt og bidratt.
Vi ønsker også at dere foreldre skal bruke årsplanen aktivt. Sammen med 
månedsplanene vil dere da få en god oversikt over hva barnehagen setter fokus 
på. Vi er også åpne for forslag og innspill!
Årsplanen vår består av denne kalenderdelen, og av en generell del.

Årets plan
Vi har i år valgt 2 hovedtema.

- Språk. tekst og kommunikasjon.
- Kropp, bevegelse, mat og helse

Dette er to sentrale fagområder i Rammeplanen. De er sterkt knyttet til 
hverandre som viktige utviklingsområder i barnas liv.
Det vil variere fra avdeling til avdeling hvordan man velger å bearbeide 
emnene, ettersom hva slags aldre man har og hva barna er interessert i.

Språk, tekst og kommunikasjon: (Fra Rammeplanen)
Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barna skal møte 
ulike språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster 
fra samtid og fortid. Barna skal møte ulike formidlingsmåter som kilde til 
estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: (Fra Rammeplanen)
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet 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.
Barnehagen skal legge til rette for glede over bevegelse, mestring og 
mat, noe som også legger grunnlag for gode vaner og god fysisk og 
psykisk helse. Vi skal også bidra til at barna blir kjent med kroppen sin, 
og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.



Mål for årets temaer:

Våre kjerneverdier
Kjærlig omsorg, ansvarlighet og glede. Dette ønsker vi skal gjelde mellom alle 
de ulike menneskene som er her, og overfor omgivelsene vi skal forvalte. Se 
mer i  generell del.

Husmannspedagogikk.
Barn og voksne samarbeider om konkrete gjøremål. Barna er verdifulle 
deltagere i hverdagslivet, med meningsfulle oppgaver og aktiviteter rundt f 
eks, dyra, matlaging, grønnsakshagen mm. Se også generell del.

Vennskap og lek  jobber vi med kontinuerlig, og vil fortsette å ha et tydelig 
fokus på dette. Leken er barns naturlige og grunnleggende aktivitet. Det er 
her de lærer og bearbeider det de møter i livet. De trener på alle 
grunnleggende sosiale ferdigheter de trenger for resten av livet. 
Trygghet er grunnleggende for at barna kan leke godt, og foreldre og

personale trenger å samarbeide for å støtte barna i denne viktige aktiviteten
Hovedmål for leken: 
Personalet legger til rette for at alle barna skal 
- ha noen å leke og være venner med
- oppleve glede, mestring og utvikling i leken. 
- vite hvordan de kommer inn i en lek, opprettholder den, kunne samarbeide, 
og bruke fantasi i forhold til sitt modenhetsnivå.
Dette gjør vi gjennom å være voksne  som er deltagende, støttende og 
observerende, og som setter av tid til og engasjerer seg i barnas lek.

Grunnleggende begreper.
Hovedmål for temaet:
Personalet skal legge til rette for at barna blir kjent med 
grunnleggende begreper. 
Vi må gripe for å begripe. Sansene gir oss direkte erfaringer i omverdenen. Vi 
søker å sette presist navn på disse, slik at de lagres riktig. Dette kan og skal 
også gjøres i uformelle sammenhenger, hvor barna gis anledning til å gjøre seg 
erfaringer basert på hva de faktisk opplever og sanser.
For de eldste snakker vi også om hva ting er like og ulike i. Vi klassifiserer, 
sorterer og grupperer. 
Vi legger vekt på at dette skal være lystbetont , lekende og tett knyttet opp 
mot barnas opplevelse. Tydelig språk i hverdagen gjelder generelt for all 
språkstimulering.

Vurdering:
Personalet evaluerer og vurderer eget arbeid på avdelingsmøter og 
personalmøter. Vi vurderer arbeidet vårt i forhold til om vi har nådd målet om 
å legge til rette for barna, og om arbeidet er preget av både voksenstyrt og 
barneinitiert innhold i hverdagen. Se ellers generell del for vurdering.

Barns medvirkning:
Å være bevisste på barnas medvirkning er en naturlig arbeidsform for oss. 
Barna kommuniserer med hele seg, og det er viktig å legge merke til hva de 
uttrykker av behov og interesser. Dette går hånd i hånd med personalets 
planer.  I praksis betyr dette at planer kan endres fortløpende, og at 
prosjekter vi ikke har planlagt på forhånd, kan utvikles sammen med barna. 
Dette vil dokumenteres i form av tekst og bilder på referatene, og vil også 
være med i vurderingsarbeidet.

Språk, tekst og 
kommunikasjon

Mål:
Barna skal få møte et 
mangfold av eventyr, 

fortellinger, sanger, rim 
og regler. De skal få 

rikelig muligheter til å 
bruke språket 

Personalet skal skape et 
variert språkmiljø, der 

systematisk arbeid 
legger til rette for at  

hvert barn kan oppleve 
glede, spenning og 
mestring, alene og i 

relasjoner.

Kropp, bevegelse, mat og 
helse.
Mål:

Barna skal få støtte til å bli 
kjent med egne behov, få 

kjennskap til menneskekroppen 
og få varierte 

bevegelsesaktiviteter. De skal få 
støtte til en positiv oppfatning 

av seg selv og kunne sette 
grenser for seg selv og 

respektere andres.

Personalet skal legge til rette for  
varierte kroppslige aktiviteter og 

til kunnskap og bevissthet om 
kroppen. Vi skal støtte barna i å 

kunne sette gode grenser, bli 
trygge på seg selv, og å 

anerkjenne og uttrykke følelser. 



Høst- oktober og november 2017

Språk, tekst og kommunikasjon

Forslag til metoder:

Bokbad (vi finner frem masse bøker), 
og/eller vi tar ut et utvalg av bøker 

barna fokuserer på.
Dialekter og språk -f eks Bø og bæ.  
Fargene og dyrenavn på engelsk.

Måltid og mat- vi jobber med 
ordforrådet rundt mat og måltid. Vi 
fokuserer på gode samtaler rundt 

bordet.
Aktuelt: Torbjørn Egner.

Barneleksikon.

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Forslag til metoder:
Bilder og bøker med kroppen, samtaler, 

samlinger og aktiviteter.
Bruk av materialer og verktøy, spikke og 

snekre.
Turer i ulendt terreng, naturlige 

hinderløyper.
Marius mus-bilder, følelser og samspill.

Tema: Luft og vind- hvordan vi påvirkes av 
det, kan vi påvirke luften, lage vind?

Løpe, danse, turne, ball-lek.
Drage, vindmøller.

Lunger, pust og promp.

Grunnleggende begreper:

Temperatur, farge, form og 
forandring

Hva er de like og ulike i? (form)



Oktober 2017

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

39 1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12
Åpen høst- og 
jubileumsfest

13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31



Høst- Oktober og november 2017

Sanger
- Fingrene våre
- Vi sitter her og ror
- Er du veldig glad 

og vet det

Lek og vennskap- vi 
fokuserer på å bli 

enda bedre kjent og å 
samarbeide godt.

Vi bruker språket vårt

Husmannspedagogikk  og mat, hvor 
kommer maten fra, hva kan vi spise 
av det vi finner i skogen og hagen.

Forskning viser at kontakt med dyr 
er bra for menneskers fysiske og 
psykiske helse. Å ha et forhold til  
dyr som barn, kan være med å 
utvikle større empati for mennesker 
og for andre dyr (KD, 2006).



November 2017

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10
Planleggingsdag-
barnehagen 
stengt

11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30



Vinter- desember 2017, januar og februar 2018

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Forslag til metoder:
Julebakst og matlaging.

Vi fortsetter å jobbe med kroppen vår, 
tenner mat og munn.

Sanger om kropp, bevegelsessanger.

Vinter-OL- grovmotoriske utfordringer. 
Lek og glede ute. For eksempel yoga, 

aerobic, klatre, løpe, hinke, ski og aking.
Vi besøker biblioteket.
Karneval og utkledning. 

Følelser, redd, spent, glad (Marius mus).

Grunnleggende begreper: 
temperatur, smak, plass 
(preposisjoner, sortering), 
og vekt ( f.eks i matlaging)

Språk, tekst og kommunikasjon

Forslag til metoder:
Jul: Julebøker, julesanger, 

juleverksted og
Juleaktiviteter. 

Aktuell litteratur: Torbjørn Egner, Alf 
Prøysen, Tor Åge Bringsværd, Anne 

Cath Vestli, Olof Landstrøm, Eva 
Eriksson m fl.

Rim og regler- tøysevers og 
tøysesanger.

Lage fortellinger.
Måltidet og garderoben er 

språkgruppe.
Hvilke redskaper trenger vi for å bake 

og lage mat. Ordforråd og presist 
språk.

Vi måler og veie, mengder.

Vi knytter former og farge til OL-
ringer.

Vi snakker om temperatur og klær, vi 
eksperimenterer med snø, vann og 

frost.
Vi bruker språket til å uttrykke 

følelser.



Desember 2017
Vi legger til rette for en rolig 
førjulstid, der vi vektlegger 
tradisjoner, innsikt i 
julebudskapet, fellesskap ,glede 
og hyggelige julesamlinger.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

48 1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13
Lucia-feiring
Kl. 15.30-16.30

14 15 16 17

51 18 19
Julebord for 
barna

20 21
Nissefest

22 23 24

52 25 26 27
Barnehagen 
stengt

28
Barnehagen 
stengt

29
Barnehagen 
stengt

30 31



Vinter- Desember 2017, januar og februar 2018

Sanger
- Du har to 

øyne
- Boogie, 

boogie
- Hode, skulder

Klapp i hendene så fort du kan.
Bak på ryggen og så fort fram.
Fort på magen og så på 
knærne.
Kos på kinnet ditt mer enn 
gjerne.



Januar 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

1 1 2
Planleggingsdag, 
barnehagen 
stengt

3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31



Vinter- Desember 17, januar og februar 18

Lek og vennskap-
glede, mestring og 

utvikling i leken

Snøkrystaller, snø som faller
Snø på trærne, snø på 
klærne
Snø på bakken
Og en snøball midt i nakken



Februar 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

5 1 2 3 4

6 5 6 7 8
Karneval

9 10 11

7 12 13 14 15 16 17 18

8 19 20 21 22 23 24 25

9 26 27 28



Vår- mars, april og mai 2018
Vi feirer påske der vi 

vektlegger tradisjoner, 
påskeverksted, innsikt i 

påskebudskapet, 
fellesskap og glede.

Språk, tekst og kommunikasjon

Forslag til metoder:
Prosjekt: Trafikk.

Prosjekt: Skulpturer i Moss.
Torbjørn Egner.
Barneleksikon.

Barns medvirkning- hva er barna 
interessert i?

Bøker som viser uttrykk for følelser, 
snakke om egne og andres.

Rim, regler og sanger.
Sanger om kropp, og sanger om bruk 

av kropp.
Vi drar til biblioteket og leter etter ny 

litteratur.

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Forslag til metoder:
Kroppen vår- sansene.

Kims lek.
Sanseløype.

Regelleker og bevegelsesleker.
Hinderløype.

Bevege oss fra A til B, hvor mange ulike 
måter kan vi bevege oss på? Rulle, gå 

baklengs, stupe kråke osv.
Bruk av materialer og verktøy, spikke og 

snekre.
Vi sår og ordner i grønnsakshagen.

Gjett smaken, lyden, hvem er her? (med 
bind for øynene).

Ansiktsuttrykk og følelser.
Inni oss og utenpå.

Følelser vi skaper hos andre- hvem kan vi 
glede? Hva blir vi glade og sinte og lei oss 

for?  
Vi snakker om å bestemme over sin egen 

kropp. 



Mars 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

9 1 2 3 4

10 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 18

12 19 20
Gul fest

21 22 23 24 25

13 26
Barnehagen 
stengt

27
Barnehagen 
stengt

28
Barnehagen 
stengt

29 30 31



Vår- mars, april og mai 2018

Lek og vennskap-
Å sette i gang og å 
komme inn i lek. Å 
oppleve glede i lek 
med hverandre.



April 2018

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13 1

14 2 3
Første dag etter 
påskeferien

4 5 6 7 8

15 9 10 11 12 13 14 15

16 16 17 18 19 20 21 22

17 23 24 25 26
Dugnad Rolfen

27 28 29

18 30



Vår- mars, april og mai 2018

17.mai:

Norges fødselsdag.

Vi snakker om hvorfor vi feirer 

dagen. Vi synger 17. mai sanger 

og har 16. mai tog.

Sanger
- Gubben og gamla
- Seks små ender
- 5 små apekatter
- Hokus og pokus
- Nå skinner sola i 

vinduskarmen



Mai 2018

uke mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

18 1 2 3 4 5 6

19 7 8 9 10 11
Planleggingsdag, 
barnehagen stengt

12 13

20 14 15 16
Vi feirer barnehagens 
17.mai! Tog kl. 15.00

17 18 19 20

21 21 22 23 24 25 26 27

22 28 29 30



Sommer- juni, juli og august 2018

Språk, tekst og kommunikasjon

Forslag til metoder
Trafikk

Litteratur
Naturlotto

Bøker og regler på nynorsk
Eventyr, og dramalek

Vi forbereder sommerfest
Avslutningsturer

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Forslag til metoder:
Idrettsdag

Vi fortsetter med kroppen vår
Ball-lek
Vannlek

Dans og musikk
Brytelek med regler

Arbeid i hagen, vi luker og vanner



Juni 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

22 1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14
Sommerfest for
Hele Andersrød-
familien kl. 16.00

15 16 17

25 18 19 20 21 22
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

23 24

26 25 26 27 28 29 30



Sommer- juni, juli, august 2018

Lek og vennskap
Kreativitet og fantasi-
vi utveksler ideer og lytter til 
hverandre.



Juli 2018

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

26 1

27 2 3 4 5 6 7 8

28 9 10 11 12 13 14 15

29 16
Barnehagen 
stengt uke 29-31

17 18 19 20 21 22

30 23
Barnehagen 
stengt uke 29-31

24 25 26 27 28 29

31 30
Barnehagen 
stengt uke 29-31

31



Sommer- juni, juli, august 2018

Sanger:
- Boogie, boogie
- Hode, skulder
- Per sjuspring



August 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

31 Barnehagen 
stengt uke 29-31

1 2 3 4 5

32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt

15
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt

16 17 18 19

34 20 21 22 23 24 25 26

35 27 28 29 30 31



Høst- september 2018
Tema:

Språk, tekst og kommunikasjon

Forslag til metoder
Eventyr og dramalek.

Tema: «Hvem er jeg»- navn, familie, 
kropp,

følelser mm.
Navnesanger og navneleker.

Vers og regler.
Bukkene bruse.

Tema:
Kropp, bevegelse, mat og helse.

Forslag til metoder:
Vi jobber i hagen, har omsorg for dyra.

Redskaper og verktøy.
Bevegelsesleker og sangleker, både på tur 
og i barnehagen. Vi samarbeider på tvers 

av avdelinger.
Vi utforsker turområdene i nærmiljøet.

Grunnleggende 
begreper. 
Temperatur, farge , 
form og forandring
Hva er de like og 
ulike i? (form)



September 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

35 1 2

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27
Foreldremøte 
kl. 18.00

28 29 30

Sanger:
- Vi har ei tulle
- Du har to øyne
- Når jeg er trett av å ligge



personalet

Tonje Helene
Olsen, pedagogisk 
leder

Kristin G. 
Laumann
Assistent

Turid
Christoffersen
Assistent

Kari-Anne Sandvik Hansen
Barnehagelærer

Mariann C Økland
Pedagogisk leder

Tina Dyrop
Barne- og 
ungdomsarbeider

Anita Walstad                     Anne Berit Løvmo
Barnehagelærer                  Barnehagelærer

Charlotte Harridsleff
Assistent

Daniel Pedersen Cook
lærling

Bente Ruud Sollie
Pedagogisk leder

Line Selfors
Barne- og 
ungdomsarbeider

Anne Lien Simonsen
Daglig leder

Ellen Mølmen
Eier


