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Hva er en årsplan?
Årsplanen er et viktig bindeledd mellom barnehagen og foreldre. Årsplanen skal beskrive hva man
vil oppnå og hva virksomheten skal inneholde i perioden.
Den skal være et arbeidsdokument for personalgruppa og et utgangspunkt for samarbeid med
foreldre. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen. Den skal gi en
konkret og profesjonell informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.
Stavsberg barnehage er underlagt «Lov om barnehager» og «Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver», som er en forskrift til loven. Fra 1.august 2017 ble det innført ny Rammeplan med
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehageloven §1 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, for åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal selv få oppleve skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De har
rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
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Rammeplan
Rammeplanen er et viktig arbeidsdokument for oss som jobber i barnehagen, samtidig som den gir
viktig informasjon til barnehages omgivelser om hva barnehagen skal inneholde.
Rammeplanen omtaler følgende:
• Barnehagens verdigrunnlag. Grunnleggende områder er barn og barndom, demokrati,
mangfold og gjensidig respekt, likestilling, likeverd og bærekraftig utvikling. Livsmestring og
helse, samt barnehager med særlige formål.
• Ansvar og roller vedrørende barnehageeier, styrer og pedagogisk leder.
• Barnehagens formål og innhold. Herunder omsorg, lek, danning, læring, vennskap og
fellesskap, kommunikasjon og språk, samt samiske barnehager og andre barnehager med
samiske barn.
• Barns medvirkning og hvordan barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets
modenhet og alder.
• Samarbeid mellom barnehage og hjem.
• Overganger innad i barnehagen, samt overgang barnehage-skole.
• Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Planlegging, vurdering og dokumentasjon, samt
arbeid med årsplan og tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som
trenger ekstra støtte.
• Barnehagens arbeidsmåter og digitale praksis.
• Barnehagens 7 fagområder:

KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

NÆRMILJØ OG
SAMFUNN

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI

LES MER PÅ
WWW.UDIR.NO

KROPP, BEVEGELSE, MAT
OG HELSE

ANTALL, ROM OG FORM

NATUR, MILJØ OG
TEKNOLOGI

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET
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Vår barnehage
Stavsberg barnehage ble åpnet 28.12.1995.

Barnehagen ligger på Stavsberg i Ringsaker kommune,
nær Frøbergsberget, hvor vi har vår egen gapahuk.

Barnehagen har romslige og trivelige lokaler, i et bygg
som er godt tilpasset både barn og voksnes behov.

Barnehagen har også ca. 3 mål tomt som uteareal.

Barnehagen drives som en andelsbarnehage der
foreldrene kjøper andeler og blir andelshavere og eiere
av barnehagen. En andel i barnehagen er på kr. 5.000, pr barn, og denne tilbakebetales når barnet ikke lenger
benytter seg av barnehageplassen.

Våre åpningstider er 07.00 – 16.30, og barnehagen er
fra august fylt opp med 50 unike barn.
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Vi har barnehageplass – hva bør vi vite?
✓ Sørg for å ha kontakt med en av de ansatte før dere forlater barnehagen ved levering og ved
henting.
✓ Gi beskjed før kl. 09.30 dersom dere vet at dere kommer etter kl. 09.30 eller skal hente
barnet før kl. 14.00. Dette er barnehagens kjernetid og de fleste aktivtiter foregår i dette
tidsrommet.
✓ Leker hjemmefra skal ikke tas med til barnehagen.
✓ Barnets bursdag markeres med bursdagskrone og en hilsen, samt. servering av smoothie, is
eller muffins.
✓ Ferie: Ifølge barnehageloven og barnehagens vedtekter skal hvert barn ha minst 4 uker ferie
i løpet av barnehageåret (fra 15.08 – 31.07). 3 av disse ukene BØR være sammenhengende.
I uke 28, 29 og 30 er barnehagens åpningstid fra kl. 08.00-16.00.
✓ Barnehagen er åpen på vanlige virkedager, med unntak av juleaften og nyttårsaften.
Barnehagen stenges ved barneantall på 4 barn eller færre.
✓ Hjertestarter: Barnehagen har hjertestarter tilgjengelig og de ansatte er kurset i bruken av
denne.
✓ Kidplan: Stavsberg barnehage bruker kommunikasjonsløsningen Kidplan (s.7).
✓ Vi er ute i allslags vær. Sørg for å ha rikelig med egnet tøy på garderobeplassen til gjeldende
årstid. Alt tøy MÅ merkes med navn. Barnehagen er ikke ansvarlig for bortkomne klær, sko
eller personlige gjenstander.
✓ Barnevogn: Det er foreldrenes ansvar å sørge for at vogn og medfølgende utstyr er i orden.
Sjekk luft i dekkene, samt seler, vognpose og nett. Viktig at vognpose passer til årstiden. Av
hensyn til barnas sikkerhet må vi opplyse om at kattenett OG insektsnett er påbudt!
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Kidplan
I Stavsberg barnehage bruker vi kommunikasjonsløsningen Kidplan. Denne kan lastes ned som app
i App Store eller på Google play

Barnehagen sender påloggingsinformasjon på e-post. Foreldrene trykker på linken, oppretter et
passord og vipps – så er dere inne.
I foreldreappen vil det være enkelt for dere foreldre å følge med på det som skjer i barnehagen.
Ulike funksjoner kan tas i bruk, blant annet:
Lese dagsrapport om barnet
I dagsrapporten får dere oversikt over levering og henting av barnet, og sovetid/bleieskift dersom
dette er aktuelt.
Samtykke
Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å innhente samtykke digitalt. Foreldrene huker av
for å godkjenne eller ikke godkjenne samtykkene.
Foreldreliste
Foreldrelisten gir dere oversikt over de andre barna som går i barnehagen og kontaktinformasjon til
barnas foreldre. På denne måten blir det enklere å sende ut f.eks. bursdagsinvitasjoner.
Ukeplan/månedsplan
Kalenderfunksjonen viser barnehagens og avdelingens planlagte aktiviteter denne uken/måneden.
Der vil dere kunne lese hva barnehagen har planlagt i morgen, og dere kan forberede barnet samt
sende med nødvendig utstyr.
Bilder
Barnehagen oppretter album og legger ut bilder fra aktiviteter, turer eller hverdagsøyeblikk fra
barnehagen. Dette gir et godt innblikk i barnets hverdag.
Tavle
Gjennom tavleposter kan barnehagen legge ut korte beskjeder til alle foreldre, eller legge ut korte
dagsrapporter om dagen som har vært.
Meldinger
Gjennom meldingsfunksjonen kan barnehagen og foreldrene utveksle viktig informasjon om
barnet, som f.eks. at barnet er tom for bleier. Foreldrene mottar et push-varsel når barnehagen
har sendt en melding.
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Vår visjon – Den gode barndom
En visjon skal si noe om hva en bruker har krav på og kan forvente, i møte med vår barnehage.

Vår visjon skal:

Beskrive vårt
arbeid med
barn

Si noe om
atmosfæren i
barnehagen

Bidra til at
personalet har
et eierforhold
til barnehagens
visjon

Være et mål å
strekke seg
mot i det
daglige
arbeidet

I Stavsberg barnehage legger vi stor vekt på vår
evne til å inngå i positive og sensitive samspill med
barna. Vi ønsker å se og forstå barnet innenfra. Vi
skal vise trygghet, ømhet og glede og på denne
måten legge til rette for

DEN GODE BARNDOM
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Overgang barnehage – skole
Det er vårt ansvar å gjøre overgangen fra barnehage til skole så positiv som mulig for barnet det
gjelder. Barnehagen deltar på møter med den aktuelle skolen hvor barnehagen presenterer
innholdet i sin virksomhet og skolen presenterer sin fagplan.
Ringsaker kommune har utarbeidet «Årshjul for overgang barnehage – skole» som begge parter
forholder seg til.

Superklubben
Superklubben er en klubb for barna som går siste året i barnehagen.
Superklubben skal gi barna trening i:
•
•
•
•

Sosiale og faglige ferdigheter
Språk
Selvstendighet
Orden

I tillegg til turer i nærmiljøet og fysisk og allsidig utfoldelse vil
barna i Superklubben også bli brukt som «Superhjelpere» i
forbindelse med ulike arrangementer i barnehagen.
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Årets tema
Årets tema i Stavsberg barnehage er «Vennebyen».

Bjørnen Ted i ambulansetjenesten, apen Apa som
politibetjent og elefanten Elfie i brannvesenet

Vennebyen er en norsk animasjonsserie for barna, skapt av Carl Christian Hamre. Historiene fra
Vennebyen setter søkelys på grunnleggende verdier som f.eks. samarbeid, vennskap og toleranse.
Her vil man også kunne arbeide med barnas fasinasjon av nød- og utrykningsetatene.
Hver avdeling kommer til å ha sin egen tilnærming til temaet og legge til rette for at innhold og
aktiviteter er tilpasset barnas forutsetninger og modenhet.
Temaet kan kobles opp til ulike årstider og barnehagens faste tradisjoner og arrangementer.
Informasjon og plan for temaarbeidet legges ut på avdelingenes månedsplaner. Videre vil arbeidet
med temaet, samt barnehagehverdagen ellers, dokumenteres bl.a. ved bilder som legges ut via
Kidplan.
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Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alt personell tilknyttet barnehagen er underlagt taushetsplikt. Barnehagepersonalet har også
opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Opplysninger skal normalt gis av
styrer.
(Jf. Lov om barnehager)

§20 Taushetsplikt
For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om taushetsplikt
jf. forvaltningsloven §13-13f tilsvarende.

§21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten
Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker.
De skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som bør føre til tiltak
fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger.
Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten,
eller så langt opplysningen ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt.
Opplysninger skal normalt gis av styrer.

§22 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre
til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal
barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten,
når det er grunn til å tro at et barn bli mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre
former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Lov om barneverntjenester §4-10, §4-11, §4-12,
eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. Samme lov §4-24.
Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om
barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.
Opplysninger skal normalt gis av styrer.
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Viktige datoer

Planleggingsdager:
Fredag 14. august 2020
Fredag 27. november 2020
Mandag 4. januar 2021
Tirsdag 6. april 2021
Fredag 14. mai 2021

Foreldremøter:
Tirsdag 22. september 2020
Tirsdag 20. april 2021
Arrangementer:
Informasjon om ulike
arrangementer kommer på
avdelingenes månedsplaner.
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Barnehagens organisering
Barnehagen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Stavsberg barnehage SA.
Samvirkeforetakets formål er å eie og drive barnehagen til det beste for medlemmene og deres
barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i
virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket.
Stavsberg barnehage SA har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Eventuelt årsoverskudd skal
godskrives egenkapitalen i foretaket.

Eierstyret
Eierstyret har ansvar for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Eierstyret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Barnehagens
daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen. Personalet er representert med 1
medlem i eierstyret. Styrets sammensetning blir valgt på generalforsamlingen.

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) er et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar
for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens leder og eier. Det skal være et
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal ta opp/uttale seg om ulike forhold
knyttet til driften av barnehagen. Inn under dette ligger også planlegging av dugnader og andre
trivselsfremmende tiltak og aktiviteter. Representanter til SU blir valgt på generalforsamlingen og
utvalget konstituerer seg selv.

Eierstyret 2020/2021:
Leder: Sofie Johansson
Nesteleder: Fredrik Lerbakken
Styremedlem: Kristine Hagen Ilseth
Styremedlem: Randi Deglum-Wiik
Vara: Monika Lauritsen
Ansattes rep.: Line Østerhagen
Ansattes vara: Kine Beathe Larsen
Daglig leder: Raymond Lundquist

Samarbeidsutvalget 2020/2021:
Foreldrerep.: Sofie Johansson
Barnehagens rep.: Line Østerhagen
Dugnadskomiteen:
Samuel Brunsgaard og Kristian Sørum
Arrangementskomiteen:
Katarzyna Wlodkowska og Anneli Katevoll
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Kontakt oss
Adresse
Stavsberg barnehage SA
Stensvevegen 15
2320 FURNES
Hovednummer: 62 35 00 94
Lillebjørn
Telefon: 974 83 406
E-post: lillebjorn@stavsberg.no
Storebjørn
Telefon: 974 83 299
E-post: storebjorn@stavsberg.no
Bjørnehiet
Telefon: 974 83 542
E-post: bjornehiet@stavsberg.no
Daglig leder
Raymond Lundquist
Telefon: 904 78 573
E-post: barnehage@stavsberg.no
Hjemmeside
www.barnehage.stavsberg.no
Følg oss på
Facebook → Stavsberg barnehage
Instagram → @stavsbergbarnehagesa

