
 

 

 

 

 

 

 

Årsplan 
Reinsholm barnehage 

2022-2023 
 



Hovedmålet vårt 
Reinsholm barnehage skal være et morsomt, trygt og spennende 

sted å være for barna. 

Å gi barna gode og varierte opplevelser med fokus på mestring 

er viktig for oss. 

Vår visjon: Kreativitet og mangfold 
Vi ønsker å bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske 

arbeidet. For oss betyr det at vi skal ha grunnleggende respekt 

for at mennesker er forskjellig og at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på.  

 

 

 

Kontaktopplysninger 
Telefon styrers kontor: 95 94 90 42 

Barnehagens kontor: 40 43 05 69 

E-post: reinsholm.barnehage@verdal.kommune.no 

Facebook: Reinsholm barnehage | Facebook 

Strategiplan: http://reinsholm.wowannonse.no/ 

Fastsett i SU:  

 

Barnehagens planer 
Ifølge rammeplan for barnehagen (2017) skal barnehagen 

utarbeide en årsplan som skal være et arbeidsredskap for 

personale. Denne gjelder for ett år, barnehageåret 2022/2023.  

I tillegg har vi en strategiplan som gjelder for flere år. Denne 

var ny i 2019 og varer til sommeren 2023. 

Denne årsplanen blir derfor en oversikt over dette året, mens 

strategiplanen vil inneholde progresjonsplaner, hvordan vi jobber 

med omsorg, leik, læring og danning, medvirkning og vurdering.  

Ut fra årsplanen vil hver avdeling lage sine planer. Alle 

avdelingene sender ut månedsplaner og rapporter i IST Home 

fra perioden som har gått.                          
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Satsingsområder 
I år har vi valgt å jobbe videre med satsingsområdene vi har 

hatt de siste årene: språk og leik.  

Disse to områdene satser vi ekstra på fordi vi tenker at språk 

og leik er grunnleggende for barns utvikling. Hver avdeling vil 

jobbe ulikt med satsingsområdene ut fra barnegruppas behov. 

Som med annet arbeid er vi opptatt av progresjon, slik at man 

jobber ulikt med tema på avdelingene ut fra barnas alder, 

forutsetning og behov.  

Hele personalgruppa skal jobbe med utvikling av språk og leik, så 

vi har de samme forutsetningene til å jobbe godt med dette. 

 

Leik er for oss: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Språk er for oss: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Det finnes mangfoldige måter å kommunisere på, og alle barn 

trenger språk for å kunne utvikle seg. For noen kan det være 

utfordrende å uttrykke seg gjennom talespråket. Da er ASK et 

godt alternativ for kommunikasjon. ASK er en samlebetegnelse 

for all alternativ og supplerende kommunikasjon. På Reinsholm 

benytter vi oss av tegn til tale, ASK-symboler, bilder, talemaskin 

og tematavler.  Vi samarbeider godt med Habiliteringstjenesten 

for barn og unge (HABU), hvor vi mottar jevnlig veiledning på 

bruken av ASK. Vårt mål er at alle barn skal kunne uttrykke seg 

og medvirke i egen hverdag.    

 

  



DUÅ  
DUÅ er et verktøy der voksenrollen er sentral. Vi jobber mye 

med relasjonsbygging, og at de voksne skal være gode 

rollemodeller. Ros og oppmuntring, proaktive voksne, coaching og 

problemløsning er de verktøyene vi benytter mest.  

 

Flerkulturelt mangfold 
På Reinsholm er vi heldige å ha et flerkulturelt mangfold 

representert i barne-, foreldre- og personalgruppa. Barnehagen 

markerer merkedager og høytider i samråd med foreldrene ut 

fra deres ønsker. 

Fast for dette året er at vi markerer jul, påske og EID.  

Land som er representert i år er:  

Syria, Sverige, Eritrea, Sudan, Thailand, Etiopia, Litauen, Latvia, 

Ukraina, Iran, Albania, Afghanistan, Sør-Sudan, Kroatia, Tyrkia, 

Bulgaria, Irak og Norge.  

 

Temauker for 2022/2023  
• Alarmuker i september med fokus på brann, førstehjelp 

og politi 

• Flerkulturell uke/forut i oktober. Fokus på det 

flerkulturelle mangfoldet i barnehagen 

• Advent/jul i desember 

• Forskeruke i januar 

• Eventyruke i januar 

• Karneval/karnevalsuke 16. februar 

• Samefolkets dag 6. februar 

• Vinterfestival i februar/mars 

• Påske i april 

• EID-markering i mai? 

• Sommerfest i juni  

Barnehagen er sommerstengt i uke 28, 29 og 30 

Vi markerer også andre høytider/merkedager som er aktuelle, 

ut fra barna og foreldrenes ønske. 

Alle avdelingene samarbeider mye gjennom barnehagedagen.  

Vi jobber for at barn og voksne skal bli godt kjent med 

hverandre på tvers av alle avdelinger.  

Vi jobber med VI-følelsen, og det å se barnehagen under ett: 

Alle barn er våre barn.  

 

 

 

 

 

 

  



Pluto og Neptun 
Pluto og Neptun vil ha et nært samarbeid dette barnehageåret.          

Vi legger stor vekt på foreldresamarbeidet i hverdagen. Sammen skal 

vi jobbe for at barn og foreldre skal oppleve trygghet og omsorg i 

barnehagehverdagen. 

 

Vi jobber for at barna skal bli godt kjent med personalet fra begge 

avdelinger. Vårt fokus er å skape en trygg tilknytning til alle barn, slik 

at de får et godt utgangspunkt for naturlig utforskning og utvikling. 

 

Gjennom våre satsningsområder vil vi bruke mye tid til sanger, 

rim/regler og bevegelsessanger og ukentlige språkløypesamlinger for å 

fremme barns språkutvikling. 

Frilek og organisert leik med voksne som gode språk- og rollemodeller 

vil også være en del av vårt pedagogiske arbeid på Pluto og Neptun. 

 

Gjennom inkluderingsarbeidet med PPT og HOPP-prosjektet vil vi jobbe 

med felles samlingsstunder for småbarnsavdelingene, og legge til rette 

for mye fysisk aktivitet både inne, ute og på tur. 

 

Uranus, Saturn og Jupiter 
Nytt i år er at vi har organisert storbarn i tre aldersblandede grupper.     

Her har vi barn på både 3, 4 og 5 år på alle gruppene. Vi tenker at det 

kan være fint for de minste å ha noen større og se opp til å lære av, og 

fint for de største å ta vare på og lære bort til de som er mindre.  

Alle avdelingene jobber etter et felles pedagogisk årshjul, dermed har 

vi samme månedsplan og felles tema/fokus. Vi markerer høytider og 

tilpasser aktiviteter til årstidene. 

Vi ønsker å skape gode relasjoner og vennskap gjennom lystbetonte 

aktiviteter. Alle barn på storbarnsavdelingene har turdag minst en dag 

i uken hvor vi utforsker nærmiljøets lekeplasser og naturens mangfold.  

Her på Reinsholm barnehage har vi valgt å gi avdelingene navn etter 

planeter, og derfor vil vi jobbe med verdensrommet som tema gjennom 

året. Vi verdsetter lekens egenverdi og er bevisst på at barna tilegner 

seg ny kunnskap, språk og god utvikling gjennom lek og samspill med 

andre barn og voksne.  

Vi jobber aktivt med ASK-symboler i språklæringen. Det vil si at vi 

bruker bilder og symboler som supplement til talespråk. Dette 

forsterker språkforståelsen og er til nytte for alle barn i barnehagen 

uansett morsmål og utviklingsnivå.  

Hver uke har vi «Stjerneklubb» (skolestarterklubb), hvor vi har fokus 

på skoleforberedende aktiviteter. Disse sees i sammenheng med 

avdelingenes tema, men tilpasses den eldste aldersgruppen for å gjøre 

barna godt rustet til skolestart både språklig og sosialt. Vi tilbyr 

vanntilvenning i svømmehallen annenhver uke gjennom hele året for 

skolestartergruppa. Dette er veldig populært for barna, og en god 

arena for å øve på selvstendighet. I tillegg til at barna blir trygge i 

vann og vant til å være i basseng til de starter på skolen. 

På dager med stjerneklubb er også 3 og 4-åringene delt i 

aldersgrupper med lekegrupper ute/inne. Gruppene bytter på å ha 

«Barnas restaurant». Her lærer barna om hva maten er laget av, og er 

med på å lage mat selv. Vi varierer med å lage varmmat eller bakst som 

de serverer til alle de andre barna på storbarnsgruppene. 

 

  



Foreldresamarbeid 
Daglige samtaler, samme fokus på barnets beste og 

foreldresamtaler.  

Foreldrearrangement før jul, rundt påske og sommerfest. 

Besteforeldrekaffe på 1-årsavdelingen. Besteforeldre er også 

velkommen på sommerfest.  

Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere foreldre. Deres stemme 

betyr mye for oss, så vi setter pris på at dere gir oss 

tilbakemeldinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere 
Barnehagen samarbeider med Nord universitet og Verdal vgs. Vi 

har gjennom barnehageåret elever/studenter fra disse skolene. 

Barnehagen jobber med et utviklingsarbeid gjennom REKOM – 

Regional kompetanseutvikling. Vi har en veileder fra Dronning 

Mauds minne i Trondheim som skal veilede oss gjennom en 

barnehagebasert utviklingsprosess for å heve kompetansen i 

barnehagen til å jobbe med utviklingsarbeid. Ledergruppa får 

kompetanseheving i ledelse av utviklingsarbeid som de skal bruke 

på egen avdeling. Målet er at denne prosessen skal være med på 

å øke kvaliteten i barnehagen.  

Helsesykepleier Margrethe Sandbakk er på barnehagen 

annenhver onsdag. Hun gjennomfører 4-årskontrollen på alle 4-

åringene ved barnehagen. Dette startet som et prøveprosjekt 

som vi håper vil fortsette. Vi ser stor nytte av dette både for 

4-åringene som får bli kjent med helsesykepleier, og får 

gjennomført 4-årskontrollen i kjente omgivelser. Det er en stor 

ressurs å ha helsesykepleier på huset fordi personal og foreldre 

da lettere kan ta kontakt. Vi kan bruke henne både til 

observasjon og veiledning med foreldres samtykke på alle 

avdelinger.  

Andre samarbeids- og hjelpeinstanser vi samarbeider jevnlig 

med er helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

barnevern, skole, habiliteringstjenesten (HAB) og barne- og 

ungdomspsykiatri (BUP). 



Årets samarbeidsutvalg (SU)  
Foreldrenes to representanter velges på første møte i oktober 

blant året medlemmer i FAU. 

Elisabeth Fagerli Olofsson, ansattes representant 

Eva Høknes Høyen, ansattes representant 

Mats Bjugan, kommunal representant (SP) 

Synnøve Stegali, sekretær og barnehagens styrer 

 

Årets FAU 
Pluto – Elisabeth Vandvik og Elise Tromsdal Johansen 

Neptun – Jannicke Slørdahl (Jupiter) og Aref Mazraeh (Jupiter) 

Uranus - Katrine Iversen (Neptun) 

Saturn – Hilde Kristine Aurstad Rennan og Kristine Molde 

Jupiter – Anja Lein Fisknes 

 

 

 


