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SIMOLDE ANESTUA BARNEHAGE
VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2019-2020

TIL TOPPS

SIMOLDE ANESTUA BARNEHAGE
VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020
Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig endring og utvikling.
Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.

prosjekt

summert
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om oss

TIL TOPPS MED KUNNSKAP OG
KOMPETANSE I
MOLDEBARNEHAGENE

0-2
SMÅBARN
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voksne

TIL TOPPS
2-4

4-6

MELLOM
SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.
Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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RØSSLYNG

TIL TOPPS MED KUNNSKAP OG
KOMPETANSE I
KONGLA
BLÅBÆRTUA
MOLDEBARNEHAGENE
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9 barn og 3
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om oss

RØSSLYNG

TIL TOPPS MED KUNNSKAP OG
KOMPETANSE I
KONGLA
BLÅBÆRTUA
MOLDEBARNEHAGENE

MELLOM
SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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NÆRMILJØ
OG SAMFUNN

MELLOM
SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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MOLDEBARNEHAGENE
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0-2
SMÅBARN
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til samisk kultur

2-4
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4-6
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NÆRMILJØ
OG SAMFUNN

MELLOM
SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
2
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
opp lavvo

og spiser blodpølse.

Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.

Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et stedkaster
for kunnskap
i stadig vekst, utvikling og endring.
lassoogpålek,reinsdyr
Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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0-2
SMÅBARN
9 barn og 3
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Maler

TIL TOPPS

levesett og knytte det samiske
perspektivet til merkedager og
hverdagsliv, kunst og kultur
og mattradisjoner
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KONGLA
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NÆRMILJØ
OG SAMFUNN

MELLOM
STORBARN
SIMOLDE
ANESTUA
BARNEHAGE
2
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
nordlys

En landsby, med koftekledde

Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
dukker, reinsdyrr og lavvoer
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.

Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Lager koftelue-kunst

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

MELLOM
SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

MELLOM
SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
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Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage
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seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST
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SIMOLDE
ANESTUASTORBARN
BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
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ganger for samme
bokens tema.
Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage
har lekt, lært og undret
gruppe.

seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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MAT OG HELSE

MELLOM
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SIMOLDE
ANESTUA
BARNEHAGE
2
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
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Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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BARNEHAGE
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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SIMOLDE
ANESTUA
BARNEHAGE
2
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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KUNST, KULTUR
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BARNEHAGE
5
13 barn og 3
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18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt gjort med å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen kompetanseheving.
Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.

Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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I NATUREN I
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BLÅBÆRTUA
MOLDEBARNEHAGENE
Slik at barna kan få et
0-2
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NATUR, MILJØ
OG TEKNOLOGI
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SIMOLDE
ANESTUA
BARNEHAGE
2
13 barn og 3
voksne

18 barn og 4
voksne

VÅRT ARBEID MED RAMMEPLANEN 2018-2020

Private og kommunale barnehager i Molde fikk en oppgave av fagseksjonen om å presentere hvordan de har
jobbet med den nye rammeplanen, som kom i 2017.
Bruse” som

“Bukkene
utgangspunkt for jobbing
med fagområdene

Bruk
avmed
naturmateriale
Formålet er å belyse arbeidet som har blitt
gjort
å innføre planen.
Både faglig, i planverk og innen ikompetanseheving.
formingsaktiviteter

Barnehagen skal være en levende virksomhet. Et sted for kunnskap og lek, i stadig vekst, utvikling og endring.
Denne presentasjonen viser hvordan personalet og barn i SiMolde Anestua barnehage har lekt, lært og undret
seg sammen. Slik har rammeplanen blitt en del av vår hverdag.
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