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Barnehagen Andersrød er en privat barnehage og  holder til på Jeløya i Moss. 
Vi har plass til 52 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.
Vi har organisert barnehagen etter alder: (endres ved behov).
Margitstua: 1 og 2 åringene. (1 år: Ekornbarna, 2 år: Reveungene)
Rolfen: 3 og 4 åringene. (3 år: Pinnsvin, 4 år: Grevlinger)
Siritunet : 5 åringene. (Skoleklubben).

Fotos i årsplanen: Personalet. En spesiell takk til Tina Dyrop!

Årsplan
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger på 
barnehageloven og Rammeplanen for barnehager i Norge. Personalet har 
utarbeidet årsplanen i fellesskap.
Årsplanen brukes i det daglige arbeidet i barnehagen, og er utgangspunkt for 
å vurdere virksomheten vår og om vi når de oppsatte målene.
Vi ønsker også at dere foreldre skal bruke årsplanen aktivt.
Årsplanen vår er delt i to, en generell og en kalenderdel.  I den generelle delen 
kan du lese om vår bakgrunn, og om sentrale elementer i barnehagen.
I alle planlagte aktiviteter  legger vi vekt på at det skal være lystbetont , 
lekende og tett knyttet opp mot barnas opplevelse. 

Våre kjerneverdier: Ansvarlighet, glede og kjærlig omsorg.

Rammeplan fastsatt 01. 08. 17 og vår pedagogiske profil Husmannspedagogikk, 
ligger til grunn for årsplanen. Disse går hånd i hånd.
Rammeplanen finnes på  www.regjeringen.no eller www.fylkesmannen.no. 
For mer utfyllende beskrivelse av vårt arbeid enn disse utvalgte punktene 
under, se generell del.

Overganger:
Rammeplanen beskriver tre spesielt: Å starte i barnehagen, overgang mellom 
avdelinger, og overgang til skole.
Dette er tre sentrale overganger der trygghet og tilknytning er nøkkelord. 
Kort om vår praksis: For helt nye barn åpner vi barnehagen en formiddag pr 
uke fra midten av mai til begynnelsen av juli. Da kan nye barn og foreldre 
komme og besøke oss og bli kjent, og vi har gode erfaringer! Hele våren 
jobber vi også med å skape trygghet i det fysiske miljøet og med tilknytning til

nye voksenpersoner for de barna som skal bytte avdeling. For skolestarterne 
følger vi kommunens årshjul, og har godt samarbeid med naboskolen.
I tillegg har vi alle hverdagens overganger, der det er viktig å ha respekt for og 
tilrettelegge for individuelle behov, f eks rundt måltid og i garderoben.

Barns medvirkning:
Å være bevisste på barnas ulike uttrykksformer og legge til rette for 
medvirkning er noe vi har stort fokus på. 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.  Det betyr at planer kan endres 
fortløpende, og at prosjekter vi ikke har planlagt på forhånd, kan utvikles 
sammen med barna. 

Progresjon
Progresjon i barnehagen innebærer bla at alle barn skal utvikle seg, lære og 
oppleve fremgang. Barnehagen skal oppdage, følge opp og utvide det barna 
allerede er opptatt av. Vi skal bidra til mestringsopplevelser og at barna har 
noe å strekke seg etter. 
Alle skal ikke ha alt, og gruppevis og individuelt trenger barn støtte og 
utfordringer etter sin modenhet og sitt behov. Gjennom sitt ”barnehageliv” i 
vår barnehage, vil alle få nye opplevelser og aktiviteter. Det er fint å ha noe å 
strekke seg etter og glede seg til, og fint og viktig å mestre her og nå.

Lek 
Leken er barnas viktigste aktivitet. Her er vårt hovedmål for leken, og du kan
lese mer om leken i den generelle delen.
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.

http://www.regjeringen.no/
http://www.fylkesmannen.no/


Livsmestring og helse
For oss handler ikke dette om noe som skal presteres. Det handler om å 
bidra til at barna utvikler robusthet og trygghet. Gi støtte til barna i å takle 
motgang, og skape trygghet for å tørre å gjøre nye ting, for eksempel hilse på 
barn som begynner, oppsøke nye steder ol. Barnehagen har en viktig 
forebyggende rolle, og vi har fokus på både psykisk og fysisk helse. Vi 
arbeider aktivt og tett på i barnegruppa for å fremme vennskap, og å 
forebygge krenkelser og mobbing. 
Vi søker en balanse i hverdagen, der det skal være rom for både aktivitet og 
hvile. Vi snakker om og bearbeider følelser, og har en anerkjennende 
holdning og respekt for ulike behov og uttrykk.

Grunnleggende begreper.
Vårt hovedmål for temaet er at 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. 
Ved å sette presist navn på disse erfaringene, og navn på alle ting,
opplevelser, følelser og beskrivelser av disse, kan språk og begreper lagres  
riktig. Da gir de god støtte til den kognitive utviklingen. Eksempler på 
grunnleggende begreper: Farge, form, størrelse, plass, forandring. Disse 
begrepene gjør det mulig å fortelle, stille spørsmål, svare og sette ord på det 
å sanse, erfare og undre seg. Vi klassifiserer, sorterer og grupperer. 

Husmannspedagogikk:
Vår pedagogikk handler om et sunt samspill med seg selv, de menneskene vi 
har ansvar for og omgås, og naturen. Gjøre praktiske ting sammen og ta tid 
til at barna får være med, og å støtte hverandre. Det handler om å ta vare 
på, oppleve, lære, leke og skape i alle hverdagens muligheter og aktiviteter.
Det handler om at alle  er et del av fellesskapet, at den enkeltes innsats gjør 
en forskjell. At alle kan bidra og oppleve meningsfullhet.  At noen er glad for 
å se akkurat meg. At vi kan gi og ta imot omsorg.
Det handler om tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet.
(Boka vår: «Hverdagsmagi» beskriver teori og praksis.)
Dyra våre:  Vi har minigris og høner. Dyra er viktige for vårt miljø, og de går 
mye fritt omkring. Barna kan klappe, mate og stelle for de. Dyra er et viktig 
bidrag til utvikling av empati, ansvarlighet og omsorg.

Årets tema er lekende hverdagsmagi
Temaet binder sammen husmannspedagogikken og kjerneaktiviteten lek 
med to utvalgte fagområder i Rammeplanen. Fagområdene er Kropp, 
bevegelse, mat og helse og Kunst, kultur og kreativitet.

Kunst, kultur og kreativitet
Vi har valgt å fokusere på musikk, naturmaterialer og gjenbruk. Vi kommer til å 
presentere ulike elementer for barna, og være tett på for å fange opp hva 
barna spesielt engasjerer seg i eller er nysgjerrige på. Det viktigste er prosessen, 
ikke nødvendigvis resultatet. 
Vi ønsker å gi barna tilgang til ulike typer musikk og bruke musikken bevisst for 
bla å støtte opp under glede, stemning, kreativitet og samspill. Vi ønsker å gi 
barna en bredere og dypere tilgang til musikk, og utvide vårt eget repertoar på 
hvordan musikk påvirker og hvordan den kan nytes og brukes.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Fire ord som henger tett sammen. Vi vet at riktig og nok næring er viktig for 
fysisk og kognitiv utvikling. Ut fra de rammebetingelser vi har, vil vi gi barna 
situasjoner rundt mat og måltid der de kan være delaktige og vi kan tilby god 
og ernæringsrik mat. Både forarbeid og selve måltidet er pedagogiske 
situasjoner der samspill, språk, begreper, selvstendighet og sosial kompetanse 
står sentralt. Å oppleve glede og trivsel rundt et måltid er viktig for utviklingen 
og grunnlag for gode vaner og handlingsmønstre.
Vi vet at det å være ute og bruke kroppen er et viktig grunnlag for utvikling og 
læring.  I skogen, på stranda og i hagen vår vil vi utnytte våre flotte omgivelser 
til lekebaserte aktiviteter der barna får utfordringer og mestringsglede.

Mål for Kunst, kultur og 
kreativitet

Barna skal få erfaringer med 
ulike typer musikk og å kunne 

ha sitt eget musikalske uttrykk. 
De skal få rom og støtte i sine 

kreative prosesser.
Personalet skal bidra til:

- at barna får tilgang til ulike 
musikksjangre. 

- at musikk bevisst brukes til 
ulike typer aktiviteter.

- At natur- og 
gjenbruksmaterialer er 

utgangspunkt for  kreative 
aktiviteter og prosesser.

Mål for Kropp, bevegelse, mat 
og helse

Barna skal få støtte i å utvikle et 
godt forhold til matopplevelser 

og til fysisk aktivitet.
Personalet skal bidra til:

- et variert og sunt kosthold der 
barna er delaktige. 

- å skape måltider der gode 
smaksopplevelser, samtaler og  
god atmosfære står sentralt.

- Skape variasjon, utfordringer, 
mestringsglede og fellesskap 

rundt  fysiske aktiviteter.



Høst- oktober og november 2018

Kropp, bevegelse, mat og helse

Forslag til metoder
- Barna er med i matlaging, skrelle, 
kutte osv.
- Kroppen vår og næring 
- Grønnsaker og frukt: navn, 
utseende, lukt, smak osv.
- Vi sanker og bruker solsikkefrø
- Sanke nøtter
- Vi rydder i kjøkkenhagen før 
vinteren. Luker og dekker til planter 
og blomster før vinteren
- Hinderløype
- Enkle hinderløyper og hermeleker 
på vei til…
- Turer i ulendt terreng og 
rappellering
- Lek med ball

Kunst, kultur og kreativitet

Forslag til metoder
- Presenterer musikk, hva er det ?
-Arbeid med instrumenter: 
utseende, navn og lyd
- Kan vi spille på ting rundt oss? 
F.eks. eggedeler, glass med vann
- Lage egne instrumenter og uroer 
som lager lyd
- Arbeid med lyder og stemmer
- Lytte til utvalg av musikk
- Bruke musikken i ulike aktiviteter, 
f eks musikk og mandala, måltid, 
forming 
- Musikklek
- Bli-med-dansen
- Sanke naturmaterialer
- Bakkekunst (landart)
- Samle og bruke gjenbruksting
- Bruke ulike materialer som 
utgangspunkt for barnas 
utforskning, eks stoff, garn og tre

Periodens leker og litteratur 
Bjørnen sover, Stiv heks, Alle mine duer,
Gubben og gamla.
Tambar, Albert Åberg, Karsten og Petra, Ingrid-bøker, 
Tassen og bildebøker, Ludde m fl.

Grunnleggende 
begreper: Lyd, form og 
farge



Oktober 2018

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

40 1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 Høstfest! 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

43 22 23 24 25 26 27 28

44 29 30 31



Høst- Oktober og november 2018



November 2018

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

44 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12
Planleggingsdag 
Bhg stengt

13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30



Vinter- desember 2018, januar og februar 2019

Kropp, bevegelse, mat og helse

Forslag til metoder
- Vi baker til jul
- Vi baker til hverdags
- Bevissthet rundt naturens gang og 
vekster. Nå kan ingenting sankes, 
hvorfor det?
- Vi lager fuglemat
- Lek i snø med akebrett og ski
- Forming i snø
- Danselek ute og inne
- Fellesleker med glede og samarbeid
- Vi fortsetter å jobbe med måltidet 
som en sosial arena
- Bevisst bruk av musikk og bøker for å 
skape god atmosfære under måltidene 
- Dyra rundt oss 
- Mønster og spor i snøen

Grunnleggende 
begreper: mønster, 
temperatur, funksjon

Kunst, kultur og kreativitet

Forslag til metoder:
- Julegaver og julepynt med natur –
gjenbruksmaterialer
- Formingsglede med natur og 
gjenbruksmaterialer. Eks melkekartonger, 
stoff, korker 
- Julemusikk – også noe vi ikke pleier å 
høre på
- Musikk som har vintertema
- Utforsking av snø og snøkrystaller
- Bakkekunst
- Male på snø
- Islykter og engler i snø
- Karnevalsmusikk - og instrumenter
- Lage musikk, sanger og fortellinger selv
- lyder og spor i naturen om vinteren
- Markering av samedagen

Litteratur:
Alf Prøysen, Astrid Lindgren, 
Den lille bygda som glemte det 
var jul, Frøken Solskinn og Herr 
Glemsk, fabler, Skinnvotten, 
Mamma Mø m. fl.



Desember 2018

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

48 1 2

49 3 4 5 6
Julebord for 
barna

7 8 9

50 10 11 12 13
Luciafeiring kl. 
16.00

14 15 16

51 17 18 19 20
Nissefest i 
barnehagen

21 22 23

52 24/31 25 26 27
Barnehagen 
stengt

28
Barnehagen 
stengt

29 30

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



Vinter- Desember 2018, januar og februar 2019

Periodens leker og litteratur
Bjørnen sover, Stiv heks, Alle mine duer
Gubben og gamla
Tambar, Albert Åberg, Karsten og Petra, 
Ingrid-bøker, Tassen og bildebøker, 
Ludde



Januar 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

1 1 2
Planleggingsdag
Bhg stengt

3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31



Vinter- Desember 18, januar og februar 19



Februar 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

5 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14
Karneval!

15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28



Vår- mars, april og mai 2019

Kunst, kultur og kreativitet

Forslag til metoder
- Påskeaktivteter med natur og gjenbruksmaterialer
- Ballonger blir påskeegg
- Formingsglede med natur og gjenbruksmaterialer. 
Eks egg, syltetøyglass, plastsøppel, tapetbøker, tre, 
stein og fjær
- Bakkekunst på stranda og i skogen
- Vi sanker søppel i nærområdet vårt 
- Musikk med vår som tema
- Sanger med vår som tema
- Spikking og snekring
- Vårlyder og språklyder
- Sang: Stopp, ikke mobb kameraten min, Skal vi 
være venner, Mai-sanger, Soltrall, Vårsanger

Kropp, bevegelse, mat og helse

Forslag til metoder
- Kroppen vår: kjenne navn på kroppsdeler. 
- Snakke om følelser, grenser og respekt
- Husmannspedagogikk: Våronn-seremoni. 
- Vi jobber i grønnsakshagen, forbereder, 
sår og planter
- Sanke spiselige ville planter
- Gå utenom stier
- Sansene våre: Smake og lukte
- Hinder- og sanseløyper
ball- lek

Grunnleggende begreper: Forandring, lukt, 
temperatur, overflate

Periodens leker og litteratur
Slik henger vi i hop, Hode, skulder, kne og tå, 

Booggie boogie, Sansene våre,
Kroppen vår (Trond Viggo), Oppslagsbøker, Tambar, 

Når to skal.., Hakkebakkeskogen, Den kvelden 
pappa lekte, Når mamma var indianer m. fl.



Mars 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

9 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31



Vår- mars, april og mai 2019



April 2019

uke man tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15
Barnehagen 
stengt

16
Barnehagen stengt

17
Barnehagen 
stengt

18 19 20 21

17 22 23 24 25
Dugnad Rolfen

26 27 28

18 29 30

Vi feirer påske der vi 
vektlegger tradisjoner, 

innsikt i 
påskebudskapet, 

fellesskap og glede.



Vår- mars, april og mai 2019



Mai 2019

uke mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

18 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16
Barnehagens 
feiring kl. 15.00

17
Grunnlovsdag

18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31
Planleggingsdag
Bhg stengt

17.mai:

Norges fødselsdag.

Vi snakker om 

hvorfor vi feirer 

dagen. Vi synger 17. 

mai sanger og har 

16. mai tog.



Sommer- juni, juli og august 2019

Kropp, bevegelse, mat og helse

Forslag til metoder
- strandturer, balanser og hoppe fra 

stein til stein, hoppe lengde i sanda
- Ha med tau på tur
- Utenom sti og i ulendt terreng
- Vannlek i hagen
- Barbent på ulikt underlag
- Regelleker
- Ball - lek
- Husmannspedagogikk: luke og vanne, 
reparere

Kunst, kultur og kreativitet

Forslag til metoder:
- Vi lytter til musikk i ulke sjangre
- Lyder fra hav og vann
- Vi lager rytmeorkester
- Sanger, rim og regler med sommertema
- Danselek
- Bakkekunst
- Formingsglede med natur og 
gjenbruksmaterialer. Eks pappesker, steiner, 
skjell
- Lage hånddokker og dokketeater
- Utkledning
- Vi lager egne eventyr og bruker 
naturmaterialer som rekvisitter
- Forming med vann, maling mm ute i 
hagen, skogen og på stranda
-Snekring

Periodens leker og litteratur
Ta den ring, 

Per sjuspring, ringdanser, gjemsel 
Fakta – og oppslagsbøker, Karsten og Petra, 

Albert Åberg, Tambar, Bø og bæ m. fl.

Grunnleggende begreper: fart, 
retning, 
antall, lukt



Juni 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30



Juli 2019



Sommer- juni, juli, august 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15
Barnehagen 
stengt uke 29, 
30, 31

16 17 18 19 20 21

30 22
Barnehagen 
stengt uke 29, 
30, 31

23 24 25 26 27 28

31 29
Barnehagen 
stengt uke 29, 
30, 31

30 31



Sommer- juni, juli, august 2019



August 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14
Planleggingsdag
Bhg stengt

15
1. dag i nytt bhg-
år!

16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30
Planleggingsdag
Bhg stengt

31



Høst- september 2019

Kunst, kultur og kreativitet

Forslag til metoder

- Vi synger og leker sammen
- Danse- og musikklek
- Bøker og sanger om vennskap
- Natur- og gjenbruksmaterialer i 
kreative prosesser
- Sanger: Skal vi være venner, Epler 
og pærer, Nå er det høsten skal du 
se, rim og regler, navnesanger
- Vi sanker fjær som hønene våre 
slipper og ser om vi kan lage noe av 
de
- Brannvernuke med lek og musikk

Kropp, bevegelse, mat og helse

Forslag til metoder

- Husmannspedagogikk: Vi sanker og 
bruker grønnsaker, bær og epler
- Dyra våre og hva de gir oss
- Sanseopplevelser
- Vi baker og lager mat
- Fellesleker
- Hinderløyper
- Turer i skog og strand
- Kart- og kompass-lek
- Ball-lek
- Hygiene og håndvask

Gruppene er nye igjen, og vi arbeider med 
vennskap og lek, trygghet og tilknytning. Vi 
arbeider for at barna blir trygge på rutinene 
våre. F. eks. Bli-kjent-sanger, turer og andre 
aktiviteter i smågrupper. 

Periodens leker og litteratur
Navneleker, Hvem er under teppet, Bind for 

øynene, gjett hvem du hører, Alle fugler ut og 
fly

Bøker om vennskap, dyr og naturen 



September 2019

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag

35 1

36 2 3 4 5
Dugnad
Siritunet og 
Margitstua

6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23/30 24 25
Foreldremøte kl. 
18.00

26 27 28 29



personalet

Kari-Anne Sandvik Hansen
Pedagogisk leder

Kristin Grøtan Laumann
assistent

Turid Christoffersen
assistent

Marina Perez Nielsen
Assistent/vikar

Tonje Helene 
Olsen
Pedagogisk leder

Tinda Dyrop
Barne- og 
ungdomsarb.

Anne Berit Løvmo
barnehagelærer

Charlotte 
Harridsleff
Assistent

Anita Marie 
Walstad
barnehagelærer

Line Selfors
Barne- og 
ungdomsarb.

Bente Ruud Sollie
Pedagogisk leder

Mariann C Økland
Pedagogisk leder 
(permisjon)

Daniel Pedersen Cook
lærling

Anne Lien Simonsen
Daglig leder

Ellen Margrethe 
Nordang Narten
eier


