
Årsplan for Tonstad barnehage 2019/2020

 

Velkommen til Tonstad barnehage. Vi er en kommunal barnehage, som ligger like ved 

Tonstad skule. Vi er en avdelingsbarnehage, men jobber mye på tvers av avdelingene, i 

mindre grupper og aldersdelte grupper hvor barna får tilpassede aktiviteter. 

Lekearealene for barna er store, gode og luftige. Vi har romslige avdelinger og et stort 

fellesrom som brukes til lek, fysisk aktivitet, ved felles arrangementer og av de enkelte 

avdelingene. 

Vi har et dyktig personal som består av assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere 

med lang og god erfaring. I tillegg har vi styrer, sekretær og kjøkkenassistent. 

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Planen inneholder oversikt 

over tema og planer for det kommende barnehageåret. Hver måned legger avdelingene 

ut månedsbrev og månedsplan på MyKid. Her står det mer om det daglige arbeidet med 

barna, og planer og innhold for den kommende måneden. Vi ønsker å ha planene 

romslige, fordi det gir barna mulighet for medvirkning og rom for individuelle behov.  

I tillegg til årsplanen har vi en virksomhetsplan som inneholder visjon, verdier, 

satsningsområder og rammebetingelser. 

Avdelingene: 

 Fuglereiret 0-3 år (grønne vester når de er ute)  Tlf: 414 03 923 

 Maurtua 0-3 år (rosa vester når de er ute)  Tlf: 945 21 369  

 Revehiet 3-4 år (røde vester når de er ute)  Tlf: 945 03 020 

 Vepsebolet 3-4 år (oransje vester når de er ute)  Tlf: 945 21 368 

  5 års gruppa (holder til på Monan og har gule vester) Tlf: 945 10 118 

 Styrer:       Tlf: 38379099 

 

 

 



Pedagogiske virkemidler: 

Pedagogiske virkemidler er tilrettelagte opplegg for barn i barnehagen. Disse er ment 

som inspirasjon som vi kan bygge videre på, konkretisere ytterliggere og tilpasse våre 

egne planer. Det er planer som vi kan ha i forhold til spesielle ting vi skal jobbe med i 

smågrupper eller på avdelingen f.eks om vi har tema om brann, kan vi bruke opplegget 

med Eldar og Vanja som vi kan gjøre om til vårt. 

I tillegg til egne pedagogiske opplegg har vi mulighet til å bruke: 

 Språkkista – (språkverktøy) 

 Snakkepakken – (språkverktøy) 

 Eldar og Vanja, Bjørnis – (Brannvern) 

 Nelly og Hamsa (bøker om forskjellige temaer) 

 InPed kort – (aktivitetskort med rammeplanenes fagområder) 

 Tarkus – (Barnas trafikkvenn) 

 Tras og Alle Med – (observasjons- og kartleggingsverktøy) 

Barna i vår barnehage får pedagogisk opplegg som gir dem læring ut i fra deres ståsted.  

 

Monan – 5 års gruppa: 

5- åringene er samlet på Monan og er sammen hver dag. Barna danner gode relasjoner 

seg imellom, skaper et godt inkluderingsmiljø og blir ei sammensveiset gruppe, som vi 

mener er bra med tanke på forebygging av mobbing og den kommende skolestarten. Når 

5-åringene er sammen med hverandre hver dag, vil de lettere tilegne seg og inspirere 

hverandre gjennom egne erfaringer og kunnskaper i lek og aktiviteter. 5- åringene drar 

på bussturer som f.eks til Liland på saueskilling, til Tveiten på jakt, til Øvre Sirdal 

barnehage på besøk og avslutningstur. De går på besøk til skolen og sfo for å gjøre 

overgangen til skolen god. 5-åringene er med på et opplegg med Sirdalsheimen som 

heter Livsglede og går ut på å gjøre noe sammen med de eldre. På slutten av 

barnehageåret blir det en avslutningsfest for barn og foreldre på Monan. 

 

 

 



Våre satsningsområder:   

Være Sammen:  

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre, og 

omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill» 

(Rammeplanen) 

Tonstad barnehage ble våren 2014 en «Løvebarnehage». Det innebærer at voksne og 

barn har blitt enige om å følge Løveloven. 

Regnbueløva er bærer av de grunnleggende verdiene i Være Sammen, ikke minst knyttet 

til Løveloven. Som bamse er han et viktig samtaleverktøy. Vi bruker også figurer, 

temabøker, fortellinger, samtalebilder og sanger fra Være Sammen som virkemidler i 

dette arbeidet. 

 

 

 

Språk: 

Språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er viktig for læring, sosiale 

relasjoner og vennskap, noe som vi vektlegger i Tonstad barnehagen. Språkutviklingen 

er både muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver. Vi voksne i Tonstad 

barnehage skal være tydelige språkmodeller som kommenterer og setter ord på det vi 

gjør og ser. I samtaler med barn har vi fokus på å være støttende og utvidende når barn 

kommer med sine ytringer. 
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Lek: 

Leken har egenverdi der barn har høy kompetanse og engasjement. Det beste barn vet 

er å leke. Gjennom leken legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Vi skal legge 

fysisk og organisatorisk til rette for variert lek og være et personal som er tilgjengelig 

for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil danne 

grunnlaget for gode erfaringer og opplevelser av å mestre samspill med andre barn i lek. 

 

Bursdagsfeiring: 

Blir feiret på hver avdeling samme dag barnet har bursdag eller den nærmeste dagen. Vi 

vektlegger gode opplevelser i lag, hvor det blir gjort heder og ære på bursdagsbarnet i 

samling.  

 

Samarbeid med ulike instanser: 

Barnehagen samarbeider blant annet med: PPT, helsestasjonen, barnevernet, logoped, 

ABUP og andre tjenester. Dette for at ansatte kan få tips, råd og veiledning til å gjøre en 

best mulig jobb med barn og barnegruppa.  

På hjemmesiden til kommunen ligger også handlingsveilederen til BTI (bedre, 

tverrfaglig innsats) som alle kan bruke får å sette en sak inn i et system. 

Barnehagen har også et pedagogisk team, som består av barnehagens pedagogiske 

ledere, styrer, barnehagemyndigheten og PPT. Ved behov kan også andre instanser 

delta, som f.eks barnevern, helsesøster. Dette er et faglig møte der det blir tatt opp caser, 

problemstillinger eller faglige temaer til diskusjon. 

 

Andre samarbeidspartnere: 

Kyrkjelydsenteret har vi også et samarbeid med spesielt til jul og påske. Da har de 

samlinger for oss enten ute i kirken eller i barnehagen. 

Sirdal musikk og kulturskole (Smok) kommer til barnehagen og har musikksamling med 

oss. Da er vi delt inn i grupper. Som regel er det avdelingsvis, men vi kan også organisere 

oss på tvers av avdelingene. 

 

 



Åpningstider og rutiner 

Dagsrytmen 

06.45:   Barnehagen åpner 

06.45-08.30:  Frokost (medbrakt niste) 

06.45-09.00:  Frilek 

09.00-ca 11.15: Pedagogisk opplegg/frilek ute/inne 

Ca. 11.15:  Lunsj 

Ca. 12.00:  Hviletid/frilek ute/inne 

Ca. 14.00.  Frukt ev medbrakt niste/yoghurt 

Ca. 14.15-16.15:  Frilek ute/inne 

16.15:   Barnehagen stenger. 

Barna skal være levert innen 09.00. Dersom barnet har fri, er syk eller kommer senere 

enn klokken 09.00, gi beskjed til avdelingen før klokken 08.45. Da har vi full oversikt 

over barnegruppene til morgenmøte og kan organisere dagen videre på en best mulig 

måte. Barnehagen stenger klokken 16.15 og vi håper dere respekterer åpningstiden. 

          

 

Sovevakt: 

Vi har en voksen som sitter ute på sovealtanen så lenge det er barn som sover. 

Sovevakta har ansvar for: 

- Ta runden rundt og sjekke alle vognene hvert 5. minutt.  

- Er det mye hosting eller andre urovekkende lyder, sjekker den voksne vogna og 

ser til at alt er bra. 

- Registrere når barnet sovner og våkner. 

- Triller inn/tar opp barna når de våkner/skal opp og leverer de til sin avdeling 

Det er de voksne på småbarnsavdelingene som roterer på å ha sovevakt. 



Kalender 2019/2020 

Måned Tema Aktiviteter Verd å vite. 
August Språk: 

Språkleker/rim, 
regler og sang 
 
Være Sammen: 
Vennskap 

 12. og 13.08: 
planleggingsdager – 
barnehagen er stengt. 
 
Foreldremøter 

September Språk: 
Språkleker/rim, 
regler og sang. 
 
Være Sammen: 
Vennskap 

Saueskilling (5 
åringene) 
 
Uke 38: Brannvernuke 

 

Oktober Språk: 
Eventyr/fortellinger
/bøker 
 
Være Sammen: 
Identitet 

Forutaksjonen Skolen høstferie uke 40 
18.10: planleggingsdag – 
barnehagen er stengt 

November Språk: 
Eventyr/fortellinger
/bøker 
 
Være Sammen: 
Identitet 

 Foreldresamtaler 
 
 

Desember Språk: 
Hverdagsbegreper 
 
Være Sammen: 
Omtanke 

Omvendt 
adventskalender 
 
Nissefest 
Lucia 
Kirkevandring 

Basismøte 
 
Barnehagen stengt: 24-
26.12, 31.12 

Januar Språk: 
Hverdagsbegreper 
 
Være Sammen: 
Omtanke 

 Barnehagen stengt 01.01. 
 

Februar Språk: IKT 
 
Være Sammen: 
Følelser 

Temafest 
Samenes dag 

Skolen vinterferie uke 8 

Mars Språk: IKT 
 
Være Sammen: 
Følelser 

Vinterdag 
 
12.03: 
Barnehagedagen 
 

 

April Språk: Skriftspråk 
 

Påskelunsj 
 

Barnehagen er stengt: 09.-
13.04 (påske) 



Være Sammen: 
Fellesskap 

Påskesamling 
 
Begynner å besøke 
nye avdelinger med 
tanker på overflytting 
til høsten 

Mai Språk: Skriftspråk 
 
Være Sammen: 
Fellesskap 

Aktivitetsdag 
 
Besøker nye 
avdelingene med 
tanke på høsten 
 
 

Foreldresamtaler 
 
Barnehagen er stengt: 
01.05. 
 
Planleggingsdag 22.05 – 
barnehagen er stengt 
 
Basismøte 

Juni Valgfritt Sommerkaffe 
 
Avslutning for 5 
åringene. 
 
Avslutningstur for 5 
åringene 

01.06 – 2. pinsedag, 
barnehagen er stengt. 
Oppstartsamtaler for nye 
barn. 
 

 


