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Åpningstid: 
Aastahagen har åpningstid fra 07.15-16.30

Klær og utstyr
Barna må ha ekstra klær etter årstiden 
liggende i barnehagen.
Klærne merkes med navn. Skotøy til 
innebruk er viktig. Bleier, salver og solkrem 
medbringes etter behov.

Meldeboka:
I Meldeboka skal foresatte melde inn fravær 
for barnet, gi ulike samtykker som 
barnehagen etterspør, legge inn meldinger 
og motta informasjon sendt fra barnehagen. 

Sykdom/medisin:
Er barnet ditt syk, og kan det gå i 
barnehagen i dag? Se kommunens nettsider 
for informasjon: 
www.trondheim.kommune.no/forholdsreglers
ykdom 
Viser spesielt til 48 timers regelen ved 
omgangssyken, samt at barnet skal ha en 
feberfri dag før det kommer i barnehagen.
Hvis barnet ditt trenger medisin, så har 
barnehagen skjema dere foreldre må fylle ut

Bursdager:
Barnet står i fokus på sin egen dag. Vi feirer  
i barnehagen med sang, flagg og krone. 
Barnehagen har i samråd med foreldrene 
blitt enige om at vi ikke ønsker private 
bursdagsinvitasjoner i hyllene. Det kan være 
sårt for de som ikke har fått invitasjon.Send 
invitasjonene via epost til andre foreldre, 
eller levere dem hjemme. Oversikt over 
epost-adressene finner dere i meldeboka, og 
oversikt over gruppene henger i garderoben.

Turer:
På Fargeklatten har hver fargegruppe sin egen 
turdag. Atelieet og Malerskrinet har 
tur/ryggsekkdag for toåringene, en dag i uken i 
nærmiljøet. Turene planlegges ut i fra alder og 
modning i den enkelte gruppe. Målet for turene 
er å skape gode opplevelser i natur/nærmiljø, 
og å skape rom for undring og utforsking av det 
vi møter på turen. Oversikt over de enkelte 
dagene får dere informasjon om på basen. 
 
Arrangement
Barnehagen har ulike tilstelninger som 
karneval, foreldrekaffe, Lucia- og nissefest i 
løpet av året. FN dagen og Samenes 
nasjonaldag blir også markert. FAU arrangerer 
juletrefest en av de første søndagene i januar. 
Her er barna med sin familie invitert. I tillegg 
samarbeider FAU og barnehagen om 
sommerfesten.

Soving:
Småbarnsbasene har hver sin sovebod, hvor 
barna sover i egen vogn under konstant tilsyn 
av en sovevakt. De barna på storbarn som 
ønsker hvile kan ta med egen vogn. Foreldre 
har ansvar for å tilpasse seler, samt å ta med 
poser/dyner etter temperatur. Vi anbefaler 
varmeflaske til kalde dager. Vognene kan stå 
igjen igjen i barnehagen etter stenging. 

Månedsbrev:
Etter endt måned sender basene ut et 
månedsbrev. Dette er en dokumentasjon laget 
for barna, dere foreldre og personalet hvor 
barnehagens innhold synliggjøres, i barnas 
eget leke- og læringsmiljø. Ulike prosesser av 
barn i samskaping dokumenteres, og vårt syn 
på det kompetente barnet løftes frem. Her 
finner vi igjen Rammeplanen i praksis…... 

LITT OM OSS:
I første etasje har vi to småbarnsbaser: Malerskrinet og Atelieet. Malerskrinet har 21 småbarn 
fordelt på gruppe Rød (1 åringene) og Blå (2 åringene), og Atelieet har 21 småbarn fordelt på 
Rosa (1 åringene) og Turkis (2 åringene). 
I andre etasje ligger Fargeklatten, med plass til 42 storbarn aldersinndelt på gruppene Lilla (3 
åringene), Orange (4 åringene) og førskolegruppa Grønn. 
Barna tilhører en primærgruppe med sine faste voksne, og i løpet av dagen er barn og voksne 
delt inn i aldersinndelte grupper. Hver gruppe har daglige barnemøter, samt egne turdager.  
Barna leker og utforsker på tvers av aldersgruppene, og ut fra interesser og vennerelasjoner. 
Aastahagen vil gradvis utvide når barnetilveksten øker i Trondheim. 
For tiden leier vi ut en fløy i andre etasje til “Kråkeslottet”, en underavdeling til Barne - og 
familietjenesten (BFT). 

Måltid:
Barna har med egen matpakke til frokost. Vi avslutter frokosten 08.30 slik at vi kan starte med 
planene for dagen. Til lunsj er det smøremåltid som består av brød, variert pålegg og 
grønnsaker. Hver base har sin egen varmmat eller bakedag i uka. På ettermiddagen serveres 
det brød/knekkebrød og frukt. Hvis barnet skal ha tilrettelegging jf allergi/intoleranse må det ha 
legeerklæring:https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/om-barnehagene/forholdsre
glersykdom-i-barnehage-skole-og-sfo/prinsipper-for-tilrettelegging-for-barn-med-allergi-og-overfo
lsomhetsreaksjoner/ 

Ferie
Aastahagen har etter vedtak i Brukerråd, stengt to uker i fellesferien; Informasjon om hvilke uker 
dette gjelder finner du på våre nettsider  https://www.trondheim.kommune.no/aastahagen-bhg 
Bhg holder stengt jul-og nyttårsaften, samt onsdag i påskeuken.
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Årsplan er en informasjonskilde til 
foreldre og andre samarbeidspartnere om 
hvordan vi jobber ved Aastahagen 
barnehage.
Årsplanen bygger på Rammeplan og Lov 
om barnehager som legger føringer for vårt 
arbeid. I tillegg har vi Enhetsavtalen (mål 
og strategier for Trondheim kommune), som 
er et verktøy for barnehagens planlegging,
vurdering, samt styring av virksomheten. 
Enhetsavtalen er sammen med årsplan 
personalets arbeidsredskap.

Enhetsavtalen inngås for en fireårsperiode, 
og består i 2019-22 av følgende fire 
periodemål:
1. Barn og unge har fremragende 
kompetanse sosialt, språklig og faglig
2. Barn og unges oppvekstmiljø er alle 
voksnes ansvar
3. Barn og unge er unike og hører til i 
samme fellesskap
4. Vi er ett felles lag som møter barn og 
unge med kjærlighet, respekt og 
kompetanse

VÅRT SYN PÅ BARN
På Aastahagen barnehage tar vi utgangspunkt i det pedagogiske 
arbeidet som er utviklet i kommunale barnehager i Reggio Emilia. 
Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi.
Han løfter frem barnets tre pedagogiske påvirkningsfaktorer:  
de andre barna, den voksne og det fysiske miljøet.
Barn lærer av og blir inspirert av hverandre gjennom lek 
og ulike aktiviteter. Barna skal oppleve å bli sett og hørt 
av tilstedeværende voksne som er lyttende, undrende 
og medforskende. Dette må ses i en sammenheng med 
det fysiske miljøet som vi betrakter som en pedagogisk 
ressurs. Det fysiske miljøet er alltid den 3 pedagogen, 
men den kan være god eller dårlig. 
I vår barnehage er det lagt stor vekt på åpenhet og fleksibilitet i utforming av arealene. 
Lekemiljøene endres ut i fra de interesser og behov barna gir uttrykk for at de har. I tillegg til noe 
tradisjonelle leker tilbyr barnehagen udefinert materiale. Med udefinert materiale er det ingen 
fasit på hvordan dette skal brukes. Et rør kan være en trompet like mye som en del av en bilbane. 

På Aastahagen jobber vi med store og små prosjekter. I disse prosjektene tar vi tak i det barna 
interesserer seg for og hendelser som skjer rundt dem. På den måten kan barna påvirke sin egen
hverdag. Både i Rammeplan, Barnehageloven og gjennom Reggio filosofien står barns 
medvirkning sentralt. Målet vil være at barna får økt kunnskap, samtidig som de lærer noe om seg 
selv og om å samarbeide med andre i demokratiske prosesser. Dokumentasjon av barnas arbeid 
og den pedagogiske praksisen står sentralt i Reggio filosofien. Dokumentasjonen gir oss innsikt i 
hvordan barna tenker og hva de er opptatt av. Samtidig gir den oss muligheter til å reflektere over 
eget arbeid og hvordan barn lærer. På denne måten kan vi legge til rette for videre utvikling og 
læring i barnehagen. 

Lek - Danning - Læring - Omsorg
Lek er stor del av barnets liv i barnehagen. 
Gjennom å leke møter barnet verden og seg 
selv. Leken gir rom for å stimulere språket og 
intellektet, den gir trening av kroppen og 
motorikken, og den gir nødvendig sosial 
trening. Barns lek gir nyttig erfaring og er 
avgjørende for all slags læring. 
Alle barn i barnehagen skal oppleve god 
omsorg gjennom nære relasjoner mellom 
voksne og barn. De skal føle seg sett, forstått, 
oppleve støtte i dens utvikling og å være 
verdsatt for den en er. 
I barnehagen vektlegger vi at barna støttes i å 
tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og 
vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og 
yte motstand på egne og andres vegne. 
Gjennom danning kan barna utvikle 
kunnskap, verdier og holdninger sammen 
gjennom dialogen. Alle anerkjennes som 
selvstendige mennesker med følelser og 
tanker i en felles prosess. 

100 SPRÅKLIGHET
I Reggio filosofien heter det  at «Et barn har 
hundre språk», hvor «hundre» er en metafor 
for å beskrive de enorme mulighetene som 
finnes i det enkelte barn, det enkelte 
menneske, og som omfatter alle barns måter 
å uttrykke og kommunisere på. 

  Det   
fysiske 
miljø

De 
voksne

De 
andre 
barna

Barnet



Progresjon
Lev Vygotskij (Hviterussland), var en av de 
første psykologene som vektla mennesket 
som kulturvesen. Vygotskij var opptatt av den 
nærmeste utviklingssonen, og la grunnlaget 
for et sosiokulturelt læringssyn. Dette 
innebærer å finne en balansegang mellom 
hva barnet lærer selv og hva det lærer ved 
assistanse.

I barnehagen skal alle barna få utvikle seg, 
lære og oppleve fremgang. Vi skal legge til 
rette for progresjon gjennom valg av 
pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, 
materialer og utforming av fysisk miljø.
Barn er ulike, og de tilegner seg kunnskap og 
ferdigheter på ulike måter og i ulike 
sammenhenger. Vår oppgave er å være 
utviklingsstøttende ved å se barnet der det 
er og gi det nye tilpassede utfordringer. Ved 
at barnet opplever mestring, samtidig som at 
det må øve opp nye ferdigheter, opparbeides 
en god selvfølelse. 

På Aastahagen har vi gjennom Barn & Rom 
nettverket fått en større bevissthet på at 
barns leke- og læringsmiljø har en betydning 
for barnas progresjon. Valg av materialer og 
de ulike rommene på basene skal være 
fleksible i sin utforming, og tilpasses barnas 
interesser, alder og modenhet.

BARNEHAGENS INNHOLD
På Aastahagen barnehage er vi i gang med å implementere den nye Rammeplanen som kom 
høsten 2018. Hver og en av oss har en viktig rolle i denne prosessen, både individuelt - i gruppe 
og i plenum. Gjennom refleksjoner, evaluering og planlegging vil vi finne vår felles forankring.
Rammeplanen legger føringer for vårt innhold i årsplan, og barnehagene skal vise hvordan vi 
arbeider med omsorg, lek, danning og læring, samt at progresjon skal synliggjøres.

Evaluering av vårt arbeid
Vi ønsker at barnehagen skal være en arena i utvikling for både barn og voksne, noe som 
forutsetter refleksjon og dialog blant personalet.
Refleksjon er viktig for å analysere og øke bevisstheten rundt vår pedagogiske praksis. Som et 
verktøy i denne prosessen benytter vi både film, bilder, teori og praksisfortellinger. 
Dette gir oss et grunnlag  for å reflektere, vekke interesse og skape nye spørsmål om det som 
skjer i barnehagen. I tillegg til kontinuerlig muntlig refleksjon, har personalet jevnlige skriftlige 
evalueringer, ulike møter og planleggingsdager gjennom året.

Livsmestring og helse
På Aastahagen skal barna i trygge omgivelser få oppleve vennskap og det å være en del av et 
fellesskap. Barna skal få støtte i å mestre situasjoner som gir dem motgang og utfordringer. Det å 
bli kjent med egne og andres grenser og følelser er en viktig del av livets erfaring. Vi ser at det å 
lytte til barna og sette ting i perspektiv både skaper gode refleksjoner og gjør at barna takler 
nedturer bedre. Barna skal erfare en hverdag med muligheter for både aktivitet, ro og hvile. 
Barnehagen gjennomfører tre måltider i løpet av dagen, og det går ikke mer enn tre timer mellom 
hvert måltid. Vi vil at barna skal få medvirke i tilberedelse av mat for å utvikle matglede og gode 
matvaner.

Bærekraftig utvikling
... handler om å ta vare på de grunnleggende 
behovene til mennesker som lever i dag, uten 
å ødelegge fremtidige generasjoners 
muligheter til å dekke sine. Barnehagen har 
en viktig oppgave i å bidra til at barna forstår 
at dagens handlinger har en konsekvens for 
fremtiden.
I Rammeplanen omfatter bærekraftig utvikling 
de tre områdene miljø, økonomi og sosiale 
forhold. På Aastahagen er vi opptatte av at 
barna etter alder og modning skal oppleve 
ulike naturopplevelser, og å bli kjent med 
naturens mangfold. Som en del av 
bærekraftig utvikling vil vi at barna skal lære å 
ta vare på seg selv og hverandre, både 
gjennom å gi omsorg, ta vare på omgivelsene 
og naturen

Vennskap og fellesskap
Trondheim kommunes nye oppvekststrategi
“Stein saks papir” handler om å bygge 
sterke barnefellesskap. I hovedsak betyr 
dette at vi i barnehagen setter søkelyset på 
relasjoner, gruppen og fellesskapet, og 
mindre på individfokus. Fellesskapet skal 
være preget av mangfold og inkludering, og vi 
skal undre oss over likheter og forskjeller. . 
På Aastahagen skal barna oppleve at det 
finnes mange måter å tenke, handle og leve 
på. Vi skal gi barna felles erfaringer og 
synliggjøre verdien av fellesskap. 



RAMMEPLAN
Fagområder på småbarn
Rammeplanen er delt inn i syv fagområder 
som skal bidra til å kvalitetssikre innholdet i 
barnehagene. Barnehagens innhold skal 
bygge på et helhetlig læringssyn, hvor 
omsorg, lek, læring, danning og barns 
rom for medvirkning står sentralt. 
Gjennom lek og hverdagsaktiviteter vil vi 
flette inn de ulike fagområdene, og hvordan 
gjør det vil dere kunne lese mer om i denne 
årsplanen.

Etikk, religion og filosofi
På Malerskrinet og Atelieet har vi flere 
nasjonaliteter. Vi markerer tradisjoner i den 
norske kulturarven, og vi markerer FN dagen 
i oktober ved at hele barnehagen samles i 
storstua. Vi vektlegger solidaritet og respekt 
for hverandre.
Vi har små og store samlingspunkt med 
tradisjonelle sanger, musikk, fortellinger og 
baking.
Vi legger vekt på ro til undring og tenkning. 
Barna skal erfare at grunnleggende spørsmål 
er viktige. Vi prøver å være lydhøre voksne 
som tar barns spørsmål på alvor. Ved å 
utforske og undres over ulike fenomener 
sammen utfordres barnas nysgjerrighet og 
lærelyst.
Hverdagssituasjonene står i sentrum på 
småbarn. Disse må brukes aktivt også i 
forhold til at barna skal tilegne seg 
samfunnets normer og verdier. Voksne må 
være gode rollemodeller 
i samspill med barna. Dette er også viktig i 
forhold til å utvise respekt uansett 
hvilken bakgrunn 

Natur, miljø og teknologi
Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent 
med, og får forståelse for planter og dyr, 
landskap, årstider og vær. Vi vektlegger at 
alle ungene på småbarn skal få bli erfaring 
med det å være ute, uansett vær. For barna 
handler det om å styrke sanser og skape 
undring om det som skjer rundt oss. 
Uteleken skal være lystbetont, og gi gode 
opplevelser for barna. De aller yngste barna 
skal i første omgang få bli vant til å bevege 
seg ute i barnehagens uteområde. De vil få 
erfaring med ulikt underlag som gress, sand, 
asfalt og snø, og det kan ofte være et helt 
arbeid å komme seg fram for små føtter som 
nettopp har lært å gå. Det kan være nok med 
en kort utetid når det er kaldt og vått, mens 
de som er litt eldre og mer mobile, takler surt 
og kaldt vær bedre. 

Barnehagen etablerte en egen kjøkkenhage 
hvor vi har sådd og høstet mange ulike 
grønnsaker. Småbarnsbasene har sin 
kompost hvor de deltar i arbeidet med å 
utvikle kompostjord til kjøkkenhagen. 
Barna på småbarnsbasene får tidlig erfaring 
med miljøarbeid 
gjennom kompostering, 
kildesortering og 
gjenbruk. 
Gjenbruksmaterialer 
brukes blant annet til 
ulike kreative prosjekt 
som karnevalet vårt i 
februar, og er en 
positiv del av vårt 
miljøperspektiv.

Antall, rom og form
Gjennom vår deltakelse i nettverket Barn & rom og 1000 spørsmål, har personalets bevissthet 
økt med tanke på å presentere ulike materialer til barna. Vi har blant annet variasjoner av 
konstruksjonsmaterialer, puslespill, lysbord, bøker, dyr, puter og podier. På rommene skal leker og 
materialer skal være ryddet fram slik at det inspirerer barna til lek. 
De yngste barna har behov for å sanse med hele seg. Det å bruke kroppen sin for å utforske både 
materialer og rom, er en naturlig del at å tilegne seg erfaringer. 
Ved å se, smake på, prøve ut, lukte, kjenne på, reflektere og kommunisere rundt varierte 
materialer tilegner barnet seg nye erfaringer og kunnskap. På denne måten starter vårt arbeid 
med barns mange språk allerede ved ettårs alderen. 
I tillegg til lek med klosser og dyr bruker vi også sanger, rim og regler for å oppøve evnen til å 
forstå mengde. 
Vi teller når vi dramatiserer ”Eventyret om Bukkene Bruse” eller ”Geitekillingen”. 
Toåringene deltar aktivt under matlaging. 
Barna får erfaring med å telle, måle og veie. De voksne er bevisste på benevnelse av 
egenskaper, form, farge og antall.



Kropp, bevegelse, mat og helse
I løpet av småbarnsperioden utvikler barna 
grunnleggende motoriske ferdigheter. 
Gjennom kroppslig aktivitet erfarer barn
verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold, 
aktivitet og hvile er viktig for å utvikle en sunn 
kropp. Barn utvikler seg i ulikt tempo, og alle 
utviklingsområdene henger nøye sammen.

På småbarn legger vi til rette for sunne og 
gode måltider både til lunsj og fruktmåltid.
Barna får tidlig erfaring med at håndvask er 
en viktig rutine før våre måltid.

På Aastahagen har vi ei felles Storstue i 
første etasje som vi benytter ofte. Her får 
barna mulighet til å utvikle god 
kroppsbeherskelse gjennom ulike aktiviteter 
som hinderløype, ballkast, rokkeringer, 
sandposer, dans og bevegelse. Barna 
imiterer kroppsbevegelser, sang og musikk, 
løpe, hoppe og klatre, rulle og krabbe m.m. 
Rommet inspirerer til variert fysisk utfoldelse.
Barna deles i mindre grupper gjennom 
dagen. På denne måten ivaretar vi 
jevnaldrings prinsippet slik at samspill, 
relasjoner og vennskap får blomstre. Variert 
fysisk aktivitet både inne og ute er viktig for 
trivsel og glede i barnehagen. Barna får også 
en positiv
selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

Kunst, kultur, kreativitet
Sang og musikk er en naturlig del av vår 
barnehagedag. Vi synger mye spontant i 
hverdagen, men også i mer tilrettelagte 
stunder som ved før måltid eller i samlinger.  
Drama brukes gjennom enkle bevegelser til 
ulike rim og regler / sanger. Dans hører 
naturlig med når vi jobber med musikk og 
drama. På verkstedet vårt er det et rikt utvalg 
av materialer som inspirerer til kreativ miljø 
og skapende aktivitet. På basen har vi både 
tradisjonelle leker, konstruksjonsmaterialer og
gjenbruksmaterialer. Vi tenker at de yngste 
barna er erfarings samlere, og ønsker at de 
skal få erfaring med og kunnskap om 
materialer og dets muligheter. 
Storstua er fleksibel i bruken og den benyttes 
året rundt. Den gir oss gode muligheter til å 
benytte kommunens kulturtilbud som; «Den 
kulturelle barnehagesekken».

Nærmiljø og samfunn
Uteområdet på Aastahagen er variert og 
tilpasset både små og store barn. De eldste 
barna på Malerskrinet klarer flere utfordringer 
enn de yngste. De eldste to-åringene har 
egen turdag hvor de er på små 
ekspedisjoner i nærmiljøet vårt. På disse 
turene går vi ikke lenger enn vi klarer å gå på 
egne ben, og barna får erfaring med å ha 
sekk på ryggen. Målet for turene er å skape 
gode opplevelser i natur/nærmiljø og å 
undre oss sammen.

Vi har etablert et samarbeid med Persaunet 
helse og velferdssenter. Hit går vi jevnlig på 
besøk med en liten gruppe barn til den eldre 
generasjon. Her kan vi synge og snakke, og 
være sammen. 

Kommunikasjon, språk og tekst
Tidlig og god språkstimulering er en prioritert og bevisst del av barnehagens innhold. 
Hverdagssituasjoner som bleieskift, måltid og
påkledning er verdifulle stunder som gir mulighet for samspill mellom barn og voksne. En gjensidig 
samtale og lytting rundt opplevelser, tanker, følelser og benevnelse i hverdagen gir rom for godt 
samspill. Vi bruker kroppsspråk, tegn og om nødvendig bilder når vi snakker med barna.

På småbarn har vi bøker lett tilgjengelig for barna. Bøker skaper interesse og gjør barna 
nysgjerrige på tekst og bilder. Dette gir et
grunnlag for god dialog mellom liten og stor. Noen barn ønsker å bli lest for, mens andre vil se på 
bildene i boka. Eventyr fortelles og dramatiseres, og med enkle virkemidler kan
barna få nye opplevelser. Barna tar med seg eventyr i leken sin, og lager små egne 
dramatiseringer. 

Sang og musikk er stemningsskapende, og preger i stor grad hverdagen vår. Vi synger i de fleste 
hverdagssituasjonene; før måltid, i utetiden, på tur, i stellesituasjonen, ved hviling eller når vi har 
lyst. Musikk utløser energi og skaper kontakt, og vi erfarer at barna lærer ord og setninger 
gjennom tekst og sang. Sanger visualiseres gjennom å knytte dem til bilder, bevegelse eller tegn. 
Barna får erfaring med ulike instrumenter noe som er spennende og gir en ny dimensjon til det 
musikalske uttrykket. Musikk er også kommunikasjon, og vi ser at barna føler glede ved å skape 
noe sammen.



Etikk, religion og filosofi
På Fargeklatten har vi flere nasjonaliteter. Vi 
markerer tradisjoner i den norske kulturarven, 
og i forbindelse med FN-dagen samles hele
barnehagen i storstua for markering.

Barnemøtene er gode arenaer hvor vi 
reflekterer rundt verdier og holdninger. Vi 
jobber mye med samarbeid og vennskap, og 
det å ha forståelse for hverandres likeverd.
På Fargeklatten jobber vi for et inkluderende 
miljø som motvirker mobbing og ulikheter. 
Førskolebarna jobber med sosial kompetanse 
og barns rettigheter. Vi snakker om mangfold 
i samfunnet og er innom ulike kulturer. 
Førskolebarna leser og reflekterer rundt 
boken om Papayafuglen. Boken setter fokus 
på vennskap, empati og rettferdighet. 
I tillegg jobber vi med Rettighetsslottet, som 
er et pedagogisk opplegg som handler om 
evig vennskap og forskjellen på fattig og rik. 

I de aldersinndelte gruppene bruker vi 
dramatisering og samtaler for å skape en 
større bevissthet om temaet. 
Biblioteket benyttes jevnlig til å lese i og leie 
bøker, inspirasjon og kunnskap. Ved å jobbe 
med inkludering og likeverd er vi med på å 
danne gode holdninger hos barna både i 
forhold til verdier, meninger, kultur og 
interesser

Fagområder på storbarn
Natur, miljø og teknologi
På Aastahagen vil vi at barna skal få en 
begynnende forståelse for samspillet i 
naturen og mellom mennesket og naturen. 

Aastahagen fikk Grønt flagg våren 2011, og 
miljøarbeid står sentralt i vår hverdag. 
Gjenbruksmateriale benyttes både på 
verkstedet, i lekemiljøene og på 
utelekeplassen. Når vi er på tur tar vi vare 
på planter, trær og insekter. Vi rydder alltid 
opp søppel etter oss, og en gang i året er 
barna med på Rusken aksjonen. 

På vårt uteområde har vi i tillegg til 
bærbusker og frukttrær, etablert vår egen 
kjøkkenhage. Kjøkkenhagen er en populær 
møteplass for store og små. 

På Fargeklatten hvor barna er fra tre til fem 
år ser vi at interessene er mange og 
forskjellige. De minste barna påvirkes etter 
hvert av de som er større, og de eldste 
stiller større krav til hvilke materialer vi tilbyr. 
Som voksne må vi være lyttende, i dialog 
med barna og legge til rette for det som 
rører seg i barnegruppa. 
På vår byggebase har vi  
konstruksjonsmaterialer i forskjellige former 
og størrelser. Her skapes det små og store 
byggverk og barna får erfaringer med 
hvordan man setter sammen ting, bygger 
oppå hverandre og hvordan man kan 
kombinere de ulike materialene. 
Ute har vi en snekkerbod med spiker, 
skruer, hammer og sag. Barna får erfaring 
med bruken av ulike verktøyene.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Et mål for oss på Fargeklatten er å gi barna et positivt forhold til uteliv, og at barna skal trives ute 
uansett årstid. I tillegg til frileken har vi også fokus på tilrettelagte aktiviteter som kan være med på 
å styrke barnas opplevelse av uteleken. På Aastahagen har vi en variert utelekeplass med blant 
annet ballslette, balanseapparat, husker, sandkasser, sklier, klatretau, lekehus, balansesteiner, 
trestokker, grønnsakshage, frukt- og bærbusker.
På våre ukentlige turdager får de aldersinndelte gruppene turer og opplevelser ut fra barnas alder, 
modning og interesser. Alle skal oppleve glede og trivsel. Vi har ikke med oss vogn og alle barna 
bærer sekkene sine selv. Områdene rundt barnehagen med nærliggende fotballbaner, 
lekeplasser, skøytebane og akebakke gjør at vi har store muligheter for god aktivitet for alle 
gruppene våre. Storstua vår er et rom som innbyr til ulike aktiviteter; alt fra tilrettelagte 
hinderløyper til innleide teatergrupper.

Kommunikasjon, språk og tekst
Språk er et verktøy for å kunne delta inn i det sosiale fellesskapet. På Fargeklatten legger vi til 
rette for at barna skal mestre språk godt i et rikt språkmiljø. Vi synger og bruker rim og regler. 
Bøker er et prioritert verktøy, og biblioteket besøkes jevnlig. På våre barnemøter deltar barna 
aktivt i samtaler, vi forteller faktiske fortellinger og vi lar fantasien få frem egne historier og eventyr. 
Barna deltar ved å dramatisere fortellinger eller dele opplevelser de har hatt. 
Vi har et eget datarom hvor vår Smart Board er lett tilgjengelig. Med denne kan barn og voksne 
sammen imøtekomme og utvikle tema/prosjekt med varierte metoder. 
Barn skaper leke – fellesskap, og gjennom samhandling med hverandre utvikler barna
både språk og sosial kompetanse.



Nærmiljø og samfunn
I deler av dagen er Fargeklatten delt inn i sine aldersgrupper: Lilla for 3 åringene, Orange for 4 
åringene og Grønn for førskolegruppa. 
På Aastahagen har vi fokus på at barna skal få medvirke i sin hverdag. I dette ligger at de tas på 
alvor i deres engasjement og valg av aktiviteter. Barna får påvirke og forme sin hverdag gjennom å 
bli hørt og sett. Lekemiljøene våre inne og ute, er tilrettelagt slik at de tilbyr like muligheter for 
begge kjønn med hensyn til materialer, interesser og aktivitet.

Utelekeplassen vår er bygget opp slik at barna kan bevege seg fra rom til rom for å få nye 
opplevelser. Busker, gjerder og frie hekker er med på å skape disse romdannelsene. I tillegg er det 
valgt ut en del utstyr som passer for ulike aldersgrupper og som gir variasjon i leiken. 

Vi blir kjent med nærmiljøet vårt gjennom faste aldersinndelte turdager. 3 åringene går mest på tur 
i nærområdet. Målet er ikke å gå langt, men å skape positive turopplevelser. Barna øver seg på å 
gå, holde i turkompisen og bære sekken sin. Etter hvert som barna blir eldre blir de vant til å gå 
lengre, og å gå på tilpassede turer som gir nye opplevelser og utfordringer. Her kan vi nevne tur til 
Dronning Mauds Minde, Ilaparken og biblioteket.. Skogen på Kuhaugen, Bromstadekra og 
busstilbudet fra AtB brukes ofte her. Førskolegruppa har egne turer til skøytebanen, biblioteket, 
Vitenskapsmuseet og fjæra. 

På våren drar førskolebarna rundt på besøk for å bli kjent med alle skolene.

Kunst, kultur, kreativitet
På Fargeklatten får barna erfaring med et rikt 
og variert materiale som er lett tilgjengelig, 
synlig og inspirerende til skapende fantasi og 
rollelek. Gjennom denne erfaringen får de 
mulighet for sansing, eksperimentering, 
skapende virksomhet, tenkning og 
kommunikasjon. 
I barnehagen vil vi at barna skal omgi seg 
med andre materialer enn det de ofte har 
hjemme. Vi satser derfor på å ha et rikt utvalg 
av både gjenbruksmaterialer, og andre 
materialer som barna kan uttrykke seg med. 

Naturmaterialer, leire, ulike male – og 
tegnemateriale, garn, stoffer, planker, pinner, 
hammer, spiker og sag er eksempler på 
materialer som er tilgjengelig. Barna tar i bruk 
de ulike materialene og skaper egne 
møteplasser. Vi erfarer at materialmangfold 
skaper samarbeid og fellesskap, og kan være 
en kilde til glede, begeistring og mestring. 

Barn lærer gjennom å være aktive individer. 
De skal få muligheten til å tenke og å tilegne 
seg egne erfaringer, både alene og sammen 
med andre. 
Storstua gir oss varierte bruksmuligheter. 
Her kan vi invitere til ulike forestillinger i regi 
av kulturskolen, vi har hatt konserter med 
blant annet “Mandarinsaft” og vi har jevnlige 
felles samlinger gjennom året med hele 
barnehagen. Vi har også tilgang til ulike 
gjenbruksmateriale som ryddes frem til ulike 
prosjekter og samarbeid.

Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de 
utforsker rom og form og de er på jakt etter 
sammenhenger. På Fargeklatten legger vi til 
rette for at barna skal få utforske med antall, 
rom og form ved å ta i bruk de mulighetene 
vi omgir oss med. Vi bruker figurer på White 
board tavle for å visualisere tall, mengder og 
preposisjoner. Voksne er oppmerksomme 
på aktivt å bruke ord som sirkel i stedet for 
runding. Rektangel i stedet for firkant.  
Begreper som stor - liten, foran - bak og 
over - under flettes inn i leken. Vi bruker 
spill, puslespill, klosser, lego og ulike 
materialer til å bli kjent med rom og 
dimensjoner (geometri). Barna er 
deltagende når vi dekker lunsj bord for å bli 
fortrolig med antall. Barna får også erfaring 
med målenheter ved å være med på baking 
som er en aktivitet mange er med på.



Oppstart
Det er en stor endring i små barns liv den 
dagen de begynner i barnehagen. På 
småbarn skal barna møte trygge voksne som 
forstår deres behov og kjenner dem godt, 
som lytter, gir omsorg, observerer og forstår 
deres behov. Vi vektlegger at barna skal få 
god tid til å bli kjent, både inne og ute i 
barnehagen, med andre barn og andre 
voksne.
Tidspunkt for oppstart avtales med de 
enkelte foreldre. Sett av tid de første dagene 
slik at vi blir godt kjent. Hvor mye tid det 
enkelte barn trenger er individuelt, og 
vanskelig å bestemme på forhånd. 
Barn og foreldre vil ha en kontaktperson som 
følger opp ekstra i starten så lenge det er 
behov.

OVERGANGER
Skolestarterne
Det siste året i barnehagen har en viktig egenverdi i seg selv, og er med på å gi de eldste barna 
egne erfaringer og muligheter. 
Vi jobber med å gjøre barna selvstendige i hverdagsaktiviteter, og vi har fokus på gode relasjoner 
og samarbeid. På barnemøtene jobber vi med å rekke opp hånden, vente på tur og lytte til 
hverandre. Hvert barns stemme har en betydning i demokratiske prosesser.
Skolestarterne jobber med «Skrivedans» etter jul. Dette er en skriveforberedende opplegg laget 
av fysioterapeuter, ergoterapeuter og pedagoger. 
I Skrivedans står samspill mellom lek, musikk og bevegelse sentralt. Effektene av å følge 
skrivedans-programmet er en forbedret kroppsbevisshet, utvikling av dominant hånd, forbedret 
øye-/hånd-koordinasjon, flyt i bevegelsene, forbedret rom- og retningssans og bedre 
konsentrasjonsevne.
Førskolegruppa vil i løpet av våren besøke alle skolene hvor førskolebarna skal begynne til 
høsten. På sommerfesten takkes førskolegruppa av med både tale og diplom.

Bhg - skole
I 2018 kom det nye prosedyrer for overgangen mellom bhg-skole-SFO. I denne prosedyren er det 
etablert et årshjul som skal sikre overgangen, og som skal gi foreldre og barn en større stemme. 
Barna skal fylle ut et skjema som heter “Her er jeg”, som går på barnas forventninger til skolen. 
Foreldrene skal i høstens foreldresamtale fortelle om sine forventninger til skolen. I februar/mars 
er det innskrivning. I mars/april er det overføringsmøter mellom bhg og skole, hvor skolen får en 
kopi av “Her er jeg”. I april er det bli kjent dager, og i mai drar barnehagen på besøk til alle skolene 
til førskolebarna.

Fra småbarn til storbarn
Overflytting til storbarn skjer i hovedsak i 
august. Skulle det bli ledig plass på storbarn i 
løpet av året kan overflytting skje i andre 
perioder også. Som regel vurderes det eldste 
barnet for overflytting, men vi vektlegger også 
tilknytninger og vennerelasjoner. 
Barn og voksne på små- og storbarn møtes 
jevnlig i felles utelek, felles samling i storstua 
og gjennom spontane treff ellers i hverdagen.
Etter jul drar de eldste barna fra småbarn på 
jevnlige besøk oppe på Fargeklatten. Her blir 
de bedre kjent med de eldre barna og de 
voksne som jobber der. I tillegg får de 
kjennskap med lekemiljø, materialer og utstyr 
som de eldste barna jobber med. Erfaringen 
vår er at dette bidrar til en god overgang fra 
småbarn til storbarn på høsten

Skrivedans“Her er jeg”



Foreldresamarbeid
Foreldrene er våre viktigste 
samarbeidspartnere, og vi ønsker å skape et 
samarbeidsklima der foreldrenes 
medvirkning og tilbakemelding står sentralt. 
Det daglige samarbeidet mellom foreldre og 
barnehagen skal bygge på gjensidig 
åpenhet og tillit. 
Barnehagen tilbyr foreldresamtaler hver 
høst og vår, samt ved behov. Når barnet 
skal begynne på storbarn gjennomfører vi 
en overgangs-samtale i god tid før 
overgangen skal skje. Dette for å sikre at 
informasjon om barnet og dets familie blir 
ivaretatt mellom småbarn og 
storbarnsbasen. 
Aastahagen har foreldremøte på høsten 
hvor vi legger vekt å gi dere foreldre innsikt i 
barnas hverdag, med fokus på barns leke - 
og læringsmiljø. 
I tillegg har vi et møte på våren for helt nye 
foreldre, samt et “overføringsmøte” for 
foreldre som har barn som skal gå opp fra 
småbarn til storbarn. 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
BFT
Vi har et samarbeid med blant annet med Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim. BFT kan 
tilby både foreldre og oss pedagoger i barnehagen veiledning og støtte, slik at barn som av ulike 
årsaker strever, får best mulig støtte. Barnehagen deltar jevnlig i fagteam, et fast samarbeidsforum 
mellom barnehage og barne- og familietjenesten.  
Foreldre som trenger støtte og veiledning kan få tilbud om ICDP veiledning i nærbarnehagen.
Tolketjenesten blir kontaktet ved behov på foreldremøter og foreldresamtaler.

Praksisbarnehage:
Aastahagen samarbeider med ulike utdanningsinstitusjoner, og vi har studenter i praksis hos oss 
gjennom barnehageåret. Dette kan være studenter som ønsker å bli barnehagelærere eller 
barnevernspedagoger, eller lærlinger som tar fagutdanning. Alle som er i barnehagen underskriver 
taushetserklæring, og leverer politiattest. 

Nettverk:
Vi deltar med andre barnehager i ulike nettverk gjennom kommunens kvalitetsutviklingsprogram:
I Reggio Emilia nettverket reflekterer vi rundt ulike pedagogiske spørsmål og teorier som er 
knyttet til vår praksis og våre verdier. 
Remidasenteret, som ligger på Svartlamoen, er et senter som tilbyr barnehager 
overskuddsmaterialer fra butikker/bedrifter. Senteret er oppkalt etter myten om Kong Midas, hvor 
alt han berørte ble forvandlet til gull. Som et bilde på det å forvandle noe verdiløst som søppel til 
noe vakkert, fascinerende og meningsfylt. 
I Barn & Rom-nettverket reflekterer vi rundt det fysiske miljøet som pedagogisk ressurs. Ved å 
reflektere rundt barns interesser og behov kan vi skape gode leke - og læringsmiljø for barn. 
Aastahagen er også en Grønt flagg barnehage. Dette er en internasjonal miljøsertifisering for 
barnehager, grunnskole og videregående skole. Det grønne flagget er et bevis på at barnehagen 
gjennomfører miljøprosjekter med faglig innhold i daglig drift. Aastahagen har hatt ulike 
miljøprosjekter innen kjøkkenhage, kompost, gjenbruk, plast reduksjon / miljønett og insekter.

FAU/SU
Etter barnehagelovens §4, skal hver 
barnehage ha et foreldrearbeidsutvalg (FAU), 
og et samarbeidsutvalg (SU). FAU består av 
et utvalg foreldre som skal fremme 
tradisjonelle arrangement som styrker 
fellesskapet.
Samarbeidsutvalget, tidligere kalt brukerråd, 
skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ til enhetsleder. SU 
består av et likt antall foreldre og ansatte i 
barnehagen, samt enhetsleder.

Meldeboka
I meldeboka skal foresatte melde inn fravær 
for barnet, gi ulike samtykker som 
barnehagen etterspør, legge inn meldinger og 
mottar informasjon sendt fra barnehagen. 
Med Meldeboka får ansatte en god oversikt 
over antall barn og sikre at alle foresatte 
mottar nødvendig informasjon. 

Miljønett til 
plast - 
reduksjon


