
 

 

 

 

 

 
ETTÅRIG PEDAGOGISK ÅRSPLAN 

ULSÅK BARNEHAGE 

 

2021-2022 
Denne planen gjelder for barnehageåret 2021-2022, og beskriver våre pedagogiske 

satsingsområder. 

 

Litt om Ulsåk barnehage: 

 
Vi har totalt seks avdelinger. Veslehødn og Totten er avdelinger for opptil 12 barn i alderen 0-

2 år. Nibbi, Krikken og Geiteberget er avdelinger for inntil 18 barn. Dette året er 

aldersgruppen på disse avdelingene slik: Nibbi har 5-åringene, Krikken har 3- og 4-åringer, 

Geiteberget har 2-åringer og på Storehødn er det 3- og 4-åringer.  

 

Planleggingsdager kommende barnehageår; 

Høst:  16. og 17. august, 22. november 

Vinter:  3. januar       

Vår:  27. mai 

Veslehødn

Storehødn

Totten

Nibbi

Krikken

Geiteberget



Satsingsområde 2021-2022: 
Ulsåk barnehage fortsetter enda med prosjekt «Være sammen» og et inkluderende 

barnehagemiljø. Personalet har vært gjennom teori, og programmet er introdusert for barn og 

foreldre. Vi har jobbet oss systematisk gjennom stoffet, og starta mer med å veilede 

hverandre, for så å øve på gode handlinger. Tuv og Ulsåk barnehage jobber felles med faglig 

utvikling.  

 

Her er vår pedagogiske plattform: 

Sosial kompetanse 
I vår barnehage har vi et inkluderende miljø der barna tar hensyn til hverandre, skaper gode 

vennskap, utvikler sunn og god selvfølelse. Vi har null toleranse for utestengelse og krenking! 

 

Felles pedagogisk plattform: 
Personalet reflekterer over egne holdninger og handlinger; der det skal være rom for ulikhet, 

utvikling, kreativitet, variasjon og utfordringer. 

 

Godt miljø for alle: 
Miljøet i barnehagen skal være preget av gode relasjoner. 

 

 

Gode rammer og rutiner: 
Gjennom gode rammer og rutiner, er det rom i hverdagen til lek og interesser som gir barna 

varierte kunnskapar og erfaringer, og gode samtaler om ulike temaer. 

 

 

Autoritative voksne: 
Barn har lyst til å være i Ulsåk barnehage, fordi vi skapar fellesskap gjennom varme, trygghet 

og voksne som er tilstede. 
 

 
 
 
 
 
 



Barnehagens jobbing med fagområdene 2021-2022: 
 

Dette barnehageåret skal vi jobbe med fagområdene:  

 Natur, miljø, teknikk 

 Kropp, bevegelse, helse og mat 

Barnehagen utarbeider i fellesskap hovedmål for 

fagområdet, som danner grunnlaget for de ulike 

avdelingene sin videre fordypning. Dette vil bli 

beskrevet mer i månedsbrev. Når vi jobber med 

fagområdet blir de andre fagområdene flettet naturlig 

inn, men fokuset vårt er på fordypningen. Barns 

medvirkning er i fokus hele tiden. 

 

 

Språkmål Ulsåk barnehage 
 

1. Vi voksne leser bøker for barna hver dag; 

- Ved måltider 

- I samlingsstund 

- I ventesituasjoner 

- Ved barns initiativ/ønsker. 

 Dette gjør vi for å øke språkforståelsen, ordforrådet og begrepsforståelse. Gi barna tid 

til å snakke om bøkenes innhold og reflektere rundt det de ser på bildene. 

2. Personalet er deltakende – observerende i barnas lek, og jobber aktivt med at barna 

skal inkludere andre barn i leken. 

3. Vi skal jobbe aktivt med små lekegrupper for å støtte barns språkutvikling gjennom at 

personalet er tett på barna. 

4. Vi vil på noen avdelinger ha «ukens ord» for å repetere enkelte ord, og lære begreper. 

(Ordene vil være på de ulike språkene som er representert i barnehagen 

 

 
 

 

Rammeplan for barnehage: 
Vi jobber i tråd med Rammeplan for barnehage (17). Dette er en forskrift til barnehageloven. 

Ulsåk barnehage bruker tid på å få den under huden, og jobber systematisk med innholdet. 

Man ser det i det daglige arbeidet med barna, og vi har det og som jevnlige temer på 

personalmøter.  

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

 

 

 

 

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


Samarbeid mellom hjemmet og barnehagen:  

Barnehagen og foreldre må arbeide sammen for å oppnå et inkluderende og godt psykososialt 

miljø som forebygger mistrivsel, utrygghet og krenkinger. Foreldre er en ressurs og deres 

bidrag er viktig for at barna skal trives. 

Det er foreldre-/utviklingssamtale 1-2 ganger per år – eller ved behov, i tillegg er det 1-2 

foreldremøter. Det er noe usikkert hvordan dette blir gjennomført i forhold til covid-19. 

Foreldre vil få informasjon underveis.  

Her er gode innspill fra tidligere foreldremøte for å skape et inkluderende miljø: 

 Prate med hverandre 

 Si hei, hilse på hverandre i garderoben 

 Møte opp på møter 

 Tydeligere informasjon om møter 

 Delta på arrangement 

 Temakvelder 

 Arrangere treff for barn og foreldre sammen, samling på avdeling 

 Invitere barn hjem, med foreldre 

 Gå på lekeplass sammen 

 Aktiviteter sammen med andre familier – fjelltur 

 Rullere mellom barn hvis en inviterer hjem 

 Invitere foreldre også i bursdager 

 

Foreldrene sine forventninger til barnehagen, for at familier kan bli kjent med hverandre: 

 Passe på inkludering i bursdager hjemme 

 Foreldre sine navn på barna sin plass 

 Ny form for foreldremøte – mere snakk, sosiale møter 

 Temadager/kvelder 

 Møtepunkt der foreldre kan være sammen på slutten av dagen 

 Åpen lavvo på gitt dag/kveld 

 Samle foreldre i samme kull 

 Åpen barnehage 

FAU 21-22: 

Styret: 

 Veslehødn: Birgit Solbakken og Camilla Berggren  

 Totten: Katja Brøndbo og Frode Dokk  

 Geiteberget: Asbjørn Hølto   

 Krikken: Øyvind Eek 

 Storehødn: Daniel Lidberg og Lina Seligman  

 Nibbi: Jenny Andersson og Guro Wright Lunde (leder) 

 

FAU: 

 kan bidra og støtte foreldre ved å fremme saker, til f.eks. styrer/barnehage/eier 

 har egne vedtekter, som kan leses på www.hemsedal.kommune.no 

 referat blir lagt inn på kommunen sin hjemmeside 

 sjekk ut www.fubhg.no  

http://www.hemsedal.kommune.no/
http://www.fubhg.no/

