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Velkommen til Augestad barnehage: 
 
Koronaen preget også forrige barnehageår. Myndighetene kom stadig med nye retningslinjer og vi 
gikk raskt fra grønt, til gult og til rødt nivå. Personalet utarbeidet gode rutiner, så det å innordne 
oss til de stadig nye retningslinjene ble til slutt en vane.  
 
Jeg må rette en stor takk til dere foreldre for tålmodighet og forståelse. Det må ha vært 
frustrerende og utfordrende med stengte dager, ikke få komme inn på avdeling og vente ute når 
det allerede var to-tre andre i garderoben. Dere har gjort en stor innsats slik at vi klarte å forholde 
oss til de reglene vi ble pålagt. Tusen takk!! Nå håper vi at vi kan ha en vanlig hverdag selv om det 
fortsatt er noen få smittetilfeller rundt oss.  
 
Da Trine Busch gikk ut i mammapermisjon 30. november var jeg så heldig å få overta som styrer i 
Augestad barnehage. Jeg har blitt godt kjent med både barna og personalet de månedene jeg har 
vært her.  
 
Vi har hatt noen naturlige omrokkeringer i personalgruppen, men barnegruppene har falt fint til ro 
med de nye voksne. I tillegg har det kommet to nye voksne til Pepita. De heter Antonia og 
Elizabeth. De har allerede blitt godt kjent med barna på alle de tre avdelingene på Øståsen.  
 
I Augestad barnehage ønsker vi at barna i barnehagen får med seg gode minner fra tiden de er hos 
oss. Trivsel, trygghet, lekekamerater, humor, omsorg og gode felles opplevelser er viktige 
fellesnevnere for en god barndom og barnehagetid. Vi velger å fortsette å jobbe med fjorårets 
satsningsområder ett år til. Derfor vil vi å ha et ekstra fokus på sosialt fellesskap og å dele barna 
inn i smågrupper også dette barnehageåret. 
 
Samtidig med dette foregår vårt daglige pedagogiske arbeid i tråd med rammeplanen (se 
vedlegg). Årsplanen er et forpliktende arbeidsdokument for de ansatte, en informasjon til barnas 
foresatte, barnehageeier (kommunen) og andre interesserte. Barnehagens virksomhet bygger på 
Lov om barnehager, rammeplanen og kommunale planer.  
God lesing!  
 
Med ønske om et minnerikt barnehageår!  
  
Årsplanen er godkjent av SU 26. september 2022 
  
 
Ingvild Bergum 

Styrer, Augestad barnehage 
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1 Augestad barnehage 
Augestad barnehage er en kommunal barnehage fordelt på to hus, avdeling Øståsen og avdeling 
Tårnåsen. 
Øståsen åpnet i oktober 1969 og ble tidligere eid og drevet av Øståsen Metodistkirke. Oppegård 
kommune overtok eierskap og drift i august 1992.  
Tårnåsen ble bygget i 1970 av borettslagets medlemmer og ble drevet privat, med kommunal 
støtte fram til 1982. Da overtok Oppegård kommune.  
 
Øståsen barnehage og Tårnåsen barnehage ble slått sammen i august 2004 og fikk felles styrer. 
Navnet ble i januar 2005 endret til Augestad barnehage, avdeling Øståsen og avdeling Tårnåsen. 
 
1.januar 2020 ble Ski kommune og Oppegård kommune slått sammen og utgjør i dag Nordre Follo 
Kommune.  
 
Augestad barnehage avd. Øståsen 
Adresse: Kornmoveien 18, 1413 Tårnåsen 
Telefonnummer: 66 89 20 90 
E-post: Ingvild.bergum@nordrefollo.kommune.no  
 
Augestad barnehage avd. Tårnåsen 
Adresse: Gjallarveien 23, 1413 Tårnåsen 
Telefonnummer: 66 81 30 55 
E-post:  Ingvild.bergum@nordrefollo.kommune.no  

1.1 Kontaktinformasjon  
Virksomhetsleder: Anne Lien Simonsen Anne.Lien.Simonsen@nordrefollo.kommune.no  
Styrer: Ingvild Bergum Ingvild.bergum@nordrefollo.kommune.no                   
Stedfortreder i Øståsen: Nancy Kaura Nancy.Kaura@nordrefollo.kommune.no    
Stedfortreder i Tårnåsen: Malin Jonasson Malin.Jonasson@nordrefollo.kommune.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ingvild.bergum@nordrefollo.kommune.no
mailto:Ingvild.bergum@nordrefollo.kommune.no
mailto:Anne.Lien.Simonsen@nordrefollo.kommune.no
mailto:Nancy.Kaura@nordrefollo.kommune.no
mailto:Malin.Jonasson@nordrefollo.kommune.no
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1.2 Personalet 
Ingvild Bergum – Styrer 100 % 

1.2.1 Øståsen: 

Gjende 3-6 år: 
Jolanta Gluksman – Pedagogisk leder 100 %  
Terje Westby – Barnehagelærer 100 % 
Monica Weydahl – Fagarbeider 100 %    

Kornmo 2-4 år: 
Elisabeth Lauritzsen – Pedagogisk leder 100 %    
Esma Tica - Fagarbeider 100 %  
Anette Lesund-Skaug – Fagarbeider 100 % 

Pepita 0-3 år: 
Nancy Kaura – Pedagogisk leder  100 %  
Charlotte Rødland Kristiansen – Barnehagelærer 100 %  
Antonia Kalfagianni – Assistent 100 % 
Elizabeth Victoria Engstrøm – Assistent 100 %  

1.2.2 Tårnåsen: 

Sønnavind 3-6 år: 
Trude Christensen (fra 1. januar 2023) – Pedagogisk leder 100 %  
Malin Jonasson – Barnehagelærer 100 %  
Bente Ø. Kirstihagen – Assistent 100 % 

Nordavind 0-3 år: 
Eva Johanikova – pedagogisk leder 100 %  
Birgitte Sannes – Assistent 100 % 
Abu-Hurera Mahmood – Assistent 100 %  
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2 Årsplan 
Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. I tillegg til årsplan utarbeides det 
periodeplaner, månedsplaner og ukeslutt/månedsslutt for alle avdelinger.  
 
Samarbeidsutvalget (SU) fastsetter årsplanen. Dette gir foreldrene mulighet til å påvirke 
barnehagens pedagogiske innhold.  
 
Barnehagens årsplan har tre viktige funksjoner: 
 

1. Det er et arbeidsdokument for personalet. 
2. Det er et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene. 
3. Det skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og arbeidet til politikere, 

samarbeidspartnere og tilsynsmyndigheter. 

3 Lover og regler 
Augestad barnehage drives i henhold til følgende nasjonale lover og retningslinjer: 
 

• Lov om barnehager 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven(30.10.19) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/(30.10.19) 

• Nordre Follo kommunes vedtekter 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-
follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf (11.11.20) 
Nordre Follo kommune tjenestebeskrivelse for kommunale barnehager 
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/ (11.11.20) 

• Barnehagens HMS- forskrifter og overordnede retningslinjer 

3.1 Lov om barnehager 

3.1.1 §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, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven, 
31.10.19) 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
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3.1.2 § 3: Barns rett til medvirkning 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet 
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven 31.10.19). 

3.2 Trygt og godt barnehagemiljø- kapittel 8 i Lov om barnehager 
 
I lov om barnehager § 41 står det: Nulltoleranse og forebyggende arbeid.  
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i 
barnehagen utsettes for slike krenkelser.  
 
Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å 
arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.  
 
I lov om barnehager § 42 står det: Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt 
psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).  
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. Alle som 
arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller 
kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra 
til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.  
 
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 
skal barnehagen snarest undersøke saken. Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et 
trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og finne egnende tiltak.  
Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig 
vurdering. Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.  
 
I Lov om barnehager § 43 står det: Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, 
krenker et barn.  
Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som 
arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. 
Styreren skal melde fra til barnehageeieren.  
 
Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i 
barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller 
trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte.  
Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
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3.3 Rammeplanen for barnehagen innhold og oppgaver 
I 2017 ble ny nasjonal rammeplan for barnehager fastsatt, som en forskrift til barnehageloven. 
Målet med rammeplanen er å gi barnehagen og Samarbeidsutvalget (SU) en forpliktende ramme å 
arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.  
I rammeplanen er det angitt blant annet: 
 

o Forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av 
o Ansvar og roller til barnehageeier, styrer, pedagogisk leder og barnehagens øvrige 

personale 
o Retningslinjer om samarbeid mellom hjem og barnehage 
o Krav til kvalitet i arbeidet med overganger 
o Forventninger om planlegging, dokumentasjon og vurdering 
o Forventninger at barnehagen legger til rette for progresjon 
o Krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen 
o Syv fagområder barna skal ha erfaringer med i løpet av barnehageåret 

4 Barnehagens verdigrunnlag og pedagogiske grunnsyn 
Som basis for vårt pedagogiske grunnsyn ligger tanken om at hvert barn er verdifullt i seg selv. 
Hvert barn skal møtes som et selvstendig individ, med rett til sine tanker, følelser og meninger.  
Vi skal lytte til barna og ta de på alvor, slik at de kan ha en aktiv medvirkning i sin hverdag. Dette 
krever at vi voksne møter barnet med anerkjennende holdninger og respekt. Vi møter barnet som 
et likeverdig menneske.  
Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta 
del i og medvirke i fellesskapet, er verdier, som vi ønsker skal gjenspeiles i barnehagen. 
Vi skal også bidra til barnas trivsel og livsglede, mestring og følelse av egenverd, og forebygge 
krenkelse og mobbing.  
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted, der barna kan prøve ut ulike sider ved 
samspill, fellesskap og vennskap.  
Vi ønsker å skape et miljø fylt med humor, glede og spontanitet. Et trygt og forutsigbart miljø, men 
også ha rom for det overraskende og gøyale.  
 
Engasjerte voksne – glade barn! 
 

4.1 Nordre Follo kommune 
Nordre Follo Kommunes visjon er «Nær og nyskapende». Det formulert fire hovedmål: 
 

o Nordre Follo kommune gir et godt, likeverdig og variert tilbud til sine innbyggere. 
o Nordre Follo kommune er en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både 

lokalt og nasjonalt. 
o Nordre Follo kommune har bærekraftig økonomi. 
o Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggerne og 

egne ansatte.  
 



   
 
  
 

 
 8 

Hovedmålene skal sikre en bærekraftig utvikling for Nordre Follos kommune. Sammen med 
innbyggere, frivillige og næringsliv skal vi skape trygge lokalsamfunn og gode tjenester.  
 

4.2 Trygg oppvekst 
I kommuneplanen til Nordre Follo er trygg oppvekst et av satsningsområdene. Nordre Follo har 
som mål å være landets beste oppvekstkommune. Foresatte og familien er viktigst for barn og 
unges oppvekst. Foresatte som tar kloke valg for seg selv, familien og barn er viktig for at barn og 
unge skal vokse opp i et miljø preget av trygghet, omsorg, anerkjennelse. FNs barnekonvensjons 
prinsipper er lagt til grunn for hvordan vi vil ha det i Nordre Follo: 
 

o  Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring. 
o Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt. 
o Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, 

uavhengig av sosiale og økonomisk bakgrunn. 
o Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett, 

fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  

 
 

 

5 Trygg trafikk 
Nordre Follo kommune har som mål, i samarbeid med Trygg trafikk og trygge lokalsamfunn, å bli 
en trafikksikker kommune. Det vil si at barnehagene også bidrar i dette arbeidet.   
Å være en trafikksikker barnehage innebærer et helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.  
Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barnet bedre ferdigheter, kunnskaper 
og holdninger som fotgjenger, passasjer, og etter hvert syklist. Med dette arbeidet systematiserer 
vi denne innsatsen.  
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Mål: 
o Gi barna erfaringer og gode holdninger slik at de er best mulig rustet til å ferdes alene i 

trafikken når de blir eldre 
o Vi skal styrke og utvikle barns holdninger og kunnskap om trafikk 
o Vi skal samarbeide med foreldre rundt barnas trafikksikkerhet og gi god informasjon på 

foreldremøter 
o Barna skal få erfaring med å gå på tur, og i variert terreng 

Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller (foreldre og 
personalet i barnehagen). Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de 
opptrer i trafikken. Gjennom trygg trafikks trafikkopplegg vil barna få et innblikk i trafikkbildet og 
hvordan man opptrer i trafikkbildet. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra barnegruppens 
alder og kunnskapsnivå. 
 
I Rammeplanen står følgende: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra 
til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 
organisere seg og ferdes trygt».  
 

5.1 Barnas trafikklubb fra Trygg Trafikk 

 
Barnas trafikklubb er barna, barnehagens, småskolens og foreldrenes eget verktøy for å 
utforske, øve, leke og lære om trafikk, slik at barna blir trygge trafikanter. Klubben er 
gratis og åpen for alle. 
Lyset er skikkelig god på trafikksikkerhet, og dukker opp mange steder i klubben. Lyset 
hjelper barna med å huske hva som er trygt og farlig i trafikken.  
(https://www.barnastrafikklubb.no/?_ga=2.139693235.1863897018.1622118708-
163691207.1607329846) 
 
 

https://www.barnastrafikklubb.no/?_ga=2.139693235.1863897018.1622118708-163691207.1607329846
https://www.barnastrafikklubb.no/?_ga=2.139693235.1863897018.1622118708-163691207.1607329846
https://www.barnastrafikklubb.no/wp-content/uploads/2020/09/lyset_tommelopp.png
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6 Satsningsområder 
Hvert år velger barnehagen områder vi skal jobbe ekstra godt med og bli gode på. Når vi jobber 
spesifikt med enkelte områder vil disse områdene etter hvert bli etablert i praksis. Det betyr ikke 
at barnehagen ikke jobber med andre områder, men at barnehagen har valgt noe som skal være i 
fokus. I år har barnehagen valgt å fortsette med satsningsområdene:  
 

o Sosialt fellesskap 
o Smågrupper 

6.1 Sosialt fellesskap 
Vi vil fortsette å satse på sosialt fellesskap. Med sosialt fellesskap tenker vi på å skape felles 
referanser, felles interesser, og felles lekeplattform.  
I Rammeplanen står følgende «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen 
med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles i et sosialt samspill». 
Vi ønsker at barna skal føle seg betydningsfulle for fellesskapet og at barna opplever positivt 
samspill både med andre barn og voksne. Vi vil støtte barna og veilede de inn i det sosiale 
fellesskapet. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre 
i ulike situasjoner. Den sosiale kompetansen er sentral for at barnet skal lykkes og trives, og for at 
barnet blir verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med andre barn.  
 

Hovedmål: Alle barn føler en gruppetilhørighet 
 
Kjennetegn barn: 
o Barna opplever tilhørighet og trygghet 
o Barna samarbeider, tar hensyn til og viser omsorg for andre 
o Barna inkluderer og fremsnakker hverandre 
o Barna henvender seg til andre barn på en hensiktsmessig måte 
o Barna viser empati for seg selv og andre 
o Barna har tro på seg selv og har god selvfølelse 
o Barna knytter vennskap 
o Barna setter grenser for seg selv, sier stopp og sier ifra til voksne 

Kjennetegn personalet: 
o Personalet setter ord på barnas følelser, men lar barna selv få definere sine følelser.  
o Personalet styrker barnas selvfølelse ved å støtte og anerkjenne barnet 
o Personalet hjelper barna med å utvikle empati for seg selv og andre 
o Personalet hjelper barna med å utvikle den prososiale atferden 
o Personalet er gode rollemodeller  
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6.2 Smågrupper 
Vi vil satse på smågrupper som en metode dette året også. Noen barn kan oppleve 
barnehageleken med mange barn inne eller ute som urolig, uoversiktlig, kaotisk, overveldende, 
eller vanskelig å bli en deltaker i. Gjennom å dele barna i mindre grupper vil vi legge til rette for at 
alle barn kan få delta i lek, opprettholde leken og å hjelpe barna til å forstå sammenhengen i 
leken. Smågrupper vil gi en oversikt, struktur og trygghet for barna. For personalet vil det være 
lettere å observere samhandling mellom barna, for deretter å eventuelt bidra og støtte på en 
hensiktsmessig måte.   
 
Hovedmål: Personalet skal skape gode leke- og læringsmuligheter for barna 
 
Kjennetegn barn: 

o Barna er i leken over lenger tid 
o Barna knytter tettere vennskapsbånd 
o Barna er rolige 
o Barna trives 
o Barna er kreative og bidrar til lekens utvikling 

Kjennetegn voksne: 
o Personalet skjermer leken i mindre grupper for å skape ro 
o Personalet legger til rette for utforskende miljøer i mindre grupper 
o Personalet er delaktige i de mindre gruppene 
o Personalet bygger tettere relasjoner til de barna de har på gruppa 
o Personalet bidrar og støtter opp under leken på en hensiktsmessig måte 
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7 Viktige datoer 
Ferie og fridager skole- og barnehageåret 2022-2023 ligger ute på hjemmesiden til Nordre Follo 
kommune.  

7.1 Aktivitetskalender 
 

August 15. og 16. august – Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

September Uke 38 – Brannvernuke, for barna 

27. september - Høstsuppe 

Oktober 10. oktober - Foreldremøte – Bli-kjent-kveld  

Uke 43 – Internasjonal uke 

November 16. november – Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

Desember 6. desember – Nissefest, for barna 

13.desember – Lucia, se informasjon fra barnehagen/avdelingen 

15. desember – Barnas julebord 

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften 

Januar 2. januar – Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

Vinteraktivitetsdag, for barna – dato kommer 

Februar 6. februar - Samefolkets dag, for barna 
17. februar – Karneval, for barna  

Mars 28. mars – Påskefrokost for barn og foreldre 

April 5. april – Barnehagen stengt, onsdag før skjærtorsdag 

6., 7., og 10. april – Påske, barnehagen er stengt 

Mai 1. mai – Barnehagen er stengt 

Uke 18 – Trafikkuke, for barna 

17.mai – Grunnlovsdagen, barnehagen er stengt 

18. mai – Himmelfartsdag, barnehagen er stengt 

19. mai – Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

29. mai – 2. pinsedag, barnehagen er stengt 
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Tidlig tilvenning for nye barn – informasjon kommer 

Juni Sommer OL – for alle barna – dato kommer 

15. juni - Sommerfest 

Avslutning for Bjørner – informasjon kommer 

Juli Barnehagen stengt i uke 28 og 29. 
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