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Velkommen til et nytt barnehageår! 

 

Barnehagens årsplan presenterer satsings- og skoleringsområder for barnehageåret 2022-202. Rammeplanen 

for barnehage er en sentral del av planverket til barnehagen. Vårt verdigrunnlag er omsorgsfulle og 

anerkjennende voksne som tar ansvar for relasjonene barna har i barnehagen. Vi bruker relasjoner for å 

fremme trivsel, mestring og læring. Psykisk helse og kontakt med egne følelser henger nøye sammen. Barn må 

bli kjent med følelsene sine, vite hvordan de kjennes når de oppstår, og hvordan de kan håndtere dem. På 

utsiden av et utagerende og voldsomt ytre, løper intense følelser løpsk. Disse kan oppleves overveldende for 

barnet. Ved å forstå hvordan barnet har det inni seg når det er ute av seg møter vi barn som har det vanskelig 

på en bedre måte. Vi benevner følelser, gir positiv respons på følelsesuttrykk og hjelper barna med 

følelsesregulering, slik at de utvikler sunn selvinnsikt og mestrer lek og samspill. Vårt pedagogiske grunnsyn er 

at barn vil og barn klarer. Barn er kompetente og skal være medvirkende og delaktige i utformingen av sin 

barnehagehverdag. 

Kommende barnehageår skal vi fortsette arbeidet vårt med et inkluderende barnehagemiljø hvor alle barn 

deltar i lekende fellesskap og som meningsfulle bidragsytere i barnehagen. Små lekegrupper er vår viktigste 

arbeidsmetode og gjennomsyrer vårt pedagogiske tilbud gjennom hele barnehagehverdagen.  

Vi fortsetter fokuset på «Se meg – hele meg!» som omhandler tema kropp, seksualitet og grenser for blant 
annet å forebygge vold og seksuelle overgrep. Bakkebygrenda barnehage bruker ulike pedagogiske verktøy for 
å bidra til at barna lærer å sette grenser for seg selv og andre, bli kjent med egne følelser og snakke om gode og 
vonde hemmeligheter og lovlige og ulovlige berøringer. Bakkebygrenda barnehage er nå i sluttfasen i 
deltagelsen i det nasjonale prosjektet om inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi ser at vi gjennom 
prosjektet har styrket barnehagens kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehagemiljø, og 
forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Prosjektet har vært og er fremdeles helt i tråd 
med satsningsområdene våre i årsplanen og endringene i barnehageloven. Ved å se på barnehagetilbudet med 
dette fokuset ser vi at fellesskapsfølelsen blant barna i Bakkebygrenda er sterkere enn noensinne. 
 
Vi har brukt mange år på å opparbeide en arbeidskultur hvor vi er ett hus, hjelper hverandre og aldri er bedre 

enn det svakeste ledd. Vi vektlegger kompetansehevende tiltak i hele personalgruppa og bruker mye av våre 

møtearenaer til felles refleksjon rundt egen og andres praksis.  

Gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, dialog med SU og det daglige samspillet med foresatte i 

barnehagen, ønsker personalet å få tilbakemeldinger på ønsker og behov fra brukerne. Konstruktive 

tilbakemeldinger fra brukerne er nødvendig for å kunne levere et godt barnehagetilbud til hvert enkelt barn. Et 

godt foreldresamarbeid er en viktig del av kvalitetsutvikling av barnehagen, og noe vi er avhengige av for å 

skape en best mulig oppvekst- og utviklingsarena for barna i Bakkebygrenda barnehage. Vi ber derfor alle våre 

brukere om å ha lav terskel for å ta kontakt med oss i spørsmål som angår enkeltbarn, avdelingene eller 

barnehagen som helhet.  

Med ønske om et godt barnehageår! 

På vegne av personalet, Ina Marita Dahlen Berge 

Virksomhetsleder, Bakkebygrenda barnehage & Åpen bhg, avdeling Ski. 
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Kapittel 1  
 

Barnehagens satsingsområder 

«Se meg – hele meg!» 
De fleste barn får en trygg start på livet, men dessverre ikke alle. FNs barnekonvesjon sier at «Alle 

barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem». Ulike undersøkelser utført av barne-, ungdoms 

og familiedirektoratet viser at ca 20 % av barn og unge blir utsatt for en eller annen form for vold 

eller uønsket seksuell atferd før de fyller 18 år. Det blir også utført seksuelle krenkelser mellom barn. 

Det er derfor viktig at barn lærer tidlig hva som er rett og galt når det gjelder seksualitet og grenser. 

Både med tanke på de som gjør slike handlinger mot andre, men også for at barn skal tørre å si 

stopp, dette er feil, jeg vil ikke. Kunnskap hos barn om hva som er lov og ikke, er overgriperens verste 

fiende. Det handler om at vi voksne må tro det skjer, eller så ser vi det ikke. Dette prosjektet skal 

ruste barn til å sette ord på og fortelle.  

Det er politisk vedtatt at barnehagene i Nordre Follo skal jobbe med kropp, seksualitet og grenser for 

å forebygge vold og seksuelle overgrep. Satsingsområdet heter «SE meg – hele meg», og omhandler 

at: 

Barn får kunnskap og språk om egen kropp og seksualitet, og lærer å sette grenser for seg selv og 

respektere andres. 

Personalet øker sin kompetanse for å «tørre å se, våge og handle».  

Som et ledd i personalets kompetanseheving jobber vi med arbeidsplan, progresjonsplan og 

kvalitetskjennetegn som er utarbeidet for barnehagene i Nordre Follo innenfor tema kropp, 

seksualitet og grenser.  

Bakkebygrenda barnehage ser tema «Se meg – hele meg!» i sammenheng med at barn skal ha en 

indre styrke som gjør dem trygge i møte med andre. De må stole på seg selv, tørre å si ifra, vise 

respekt og ta hensyn til andre. De må lære hvor egne og andres grenser går, vise empati og 

forståelse.  

Derfor er barnehagens hovedmål at barna opplever seg inkludert og delaktige i lekende fellesskap. Vi 

skal gjennom vårt arbeid fremme trygge barn som tar vare på seg selv og andre, som setter ord på 

tanker og følelser, vet forskjell på rett og galt og har gode evner til å samhandle med andre.  
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Inkluderende barnehagemiljø 
1. januar 2021 trådte endringene i barnehageloven i kraft. De nye paragrafene (§ 41, 42 & 43) 
omhandler barnas psykososiale miljø i barnehagen og skal sørge for at alle barn får en trygg og god 

barnehagehverdag. Denne paragrafen gir barnehagene tydeligere og strengere regler for hva 
vi skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.  

 

Hva er nytt i loven? 

• Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det. 

• Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra. 

• Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra. 

• Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke 
har det trygt og godt. 

• Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen. 

• Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at 
barnehagen oppfyller kravene i loven. 

 

 

Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og plaging, og skape et godt miljø der barna trives. 

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt. Alle ansatte har en plikt til å følge med på 

hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette 

kan for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.  Barnehagen 

må ha gode rutiner for å følge med, og være til stede for barna. 

Bakkebygrenda barnehage avslutter i desember 2022 sin deltagelse i det nasjonale prosjektet om 

inkluderende barnehage- og skolemiljø. Gjennom denne deltagelsen har vi styrket vår kompetanse til 

å skape og opprettholde gode barnehagemiljø, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre 

krenkelser. Erfaringene og kompetansen vi har ervervet oss gjennom dette prosjektet får mye fokus 

kommende barnehageår og vil fortsatt være førende for temaer som tas opp i refleksjonstreff og all 

møtevirksomhet. Ved å se på barnehagetilbudet med dette fokuset ser vi at fellesskapsfølelsen blant 

barna i Bakkebygrenda er sterkere enn noensinne.  
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Kapittel 2 
 

Barnehagens hovedmål: Alle barna i Bakkebygrenda er inkludert i lekende 
fellesskap. 
 

Fellesskap og tilhørighet er avgjørende for alle mennesker, og spesielt for små barn. Når vi 
deler oss inn i smågrupper sikrer vi at alle barn får være med, at alle barn får mulighet til å 
bidra i gruppa og at barna føler tilhørighet. Vi arbeider for lekende fellesskap fordi leken er 
livsnødvendig for barn. Barn lærer og erfarer gjennom å leke og leken er en unik arena for 
sosial og språklig samhandling.  

Undersøkelser viser at personalets kompetanse, evne og vilje til å inngå i gode relasjoner 
med barn, gi omsorg, støtte barns lek og inspirere og støtte barns læringsprosesser, er 
vesentlig for at barn skal oppleve å være inkludert, og for at man skal kunne forebygge 
mobbing i bhg. 

 

Lekende fellesskap  

De fleste av oss vet hvor lite som skal til noen ganger for at vi blir glade og optimistiske, på 
samme måte hvor lite som skal til før vi blir lei, fortvilet eller sint. Ofte er det ikke de store 
ordene eller handlingene som fremkaller gode følelser, men kanskje nettopp de små 
smilene, den ekstra og uventede oppmerksomheten som gjør at dagen fikk en ny og lettere 
klang. Noen kaller sånt banalt, enkelt, sukkersøtt og lite seriøst. Men det er det ikke. Det å bli 
sett er en del av menneskets grunnleggende behov. 

Gjennom erfaringer blir man synliggjort eller usynliggjort i møte med hverandre. Dette 
gjelder voksne så vel som barn. I barnehagen betyr det at vi som voksne legger grunnlaget 
for barnets opplevelse av seg selv gjennom de erfaringer det får i lek og samspill, ved 
nettopp å bli synliggjort eller usynliggjort. Det å bli sett handler om å bli synliggjort, bli 
tydelig både for seg selv og for andre. I disse prosessene blir barnets selvrespekt 
fundamentert. 

Respekten vi har for oss selv er utgangspunktet for respekten vi har for andre. En av de 
voksnes viktigste oppgaver i møte med barn er å gi dem en grunnleggende opplevelse av at 
de blir respektert for den de er, slik at de vet og kjenner at de faktisk fortjener å bli 
respektert. 

I barnehagen er leken et av de viktige sentreringspunktene for selvrespektens utviklingsrom. 
Her møter barnet de andres «velkommen inn», eller «vi ønsker ikke deg her». Selvrespekten 
styrkes eller svekkes ut ifra de erfaringene barnet får i møte med de andre barna i lek, og de 
voksnes støtte eller fravær av støtte. 
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Barn må også lære at noen ganger blir man avvist. Sånn er livet. Det er også en viktig 
lærdom, men som barn er man fullstendig avhengig av at den voksne hjelper barnet til å 
forstå, ikke minst de vanskelige følelsene og handlingene. I det lekende fellesskapet er det 
god plass til både annerledeshet og alt det som kan oppleves som vanskelig. De voksne leder 
an i dette lekende fellesskapet, og har ikke svarene på alt. De øver, feiler og prøver igjen i 
samspill med bana. Jeg er meg og du er du, og samtidig er vi et VI som hører sammen og som 
gjør alt vi kan for å finne ut av det med hverandre på best mulig måte for at alle skal kjenne 
seg inkludert. 

Rammeplanen: «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent 
med egne og andres følelser» 
Dette lærer barn i fellesskapet ved å øve seg, feile og prøve igjen. Men da må også 
fellesskapet gi rom for øving, feiling og prøving. Det må med andre ord være raust og 
fleksibelt og tåle forskjeller fordi barn er forskjellige. I et fellesskap der disse verdiene ligger 
som fundament blir det mulig å utvikle det vi kan kalle gode lekende fellesskap. Det betyr 
ikke at de individuelle forskjellene er borte eller nedvurderes, tvert imot: De blir en del av 
fellesskapet, de inkluderes i fellesskapet. 

Fellesskap blant barna i barnehagen skapes gjennom interaksjon, og det er de voksnes 
ansvar å legge til rette for at fellesskapet ikke skaper grenser mellom de som er innenfor og 
de som er utenfor. I det lekende fellesskapet er alle med. Det er ikke snakk om en idyllisk 
verden der ingen noen gang opplever seg utenfor, for det er en del av det av å finne ut av 
det med hverandre. Men i et VI-fellesskap i barnehagen vil engasjerte og kjærlige voksne 
sammen med gode oppfølgingsrutiner, tydelige strukturer, ledelse og forventninger føre til 
at de som opplever seg utenfor, raskt blir invitert inn og inkludert. 

I VI-fellesskapene oppstår VI-følelsen: Opplevelsen av å høre til og være en del av ett 
fellesskap der det betyr noe at jeg er. VI-følelsen er god, den skaper motivasjon og 
arbeidslyst, åpner opp for kreativitet i lek, trivsel og gir plass til godt humør, tøys og tull for 
både liten og stor. 

Nedenfor listes det opp hovedmål, delmål og kjennetegn på både barn og voksne i 
barnehagens arbeid med lekende fellesskap. Tiltak for å nå målene utformes avdelingsvis i 
periodeplanene ut fra barnegruppene og situasjonen på de ulike avdelingene.  
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Hovedmål: 

Alle barna i Bakkebygrenda er inkludert i lekende fellesskap. 

 

Delmål:  

Alle barn skal ha en venn. 

Alle barn har flere barnehagevenner å leke med når de er i barnehagen. 

Alle barn deltar i lekende fellesskap inne og ute. 

 

Kjennetegn barn:  

Vi ser barn som ler og har det gøy. 

Vi hører barn som omtaler andre barn på en positiv måte. 

Vi ser og hører barn som inviterer andre barn med i lek. 

Vi hører barn som planlegger hva de skal leke sammen i utetiden. 

 

Kjennetegn voksne: 

Vi ser voksne som gir leken en fremtredende plass i barnehagens organisering. 

Vi ser voksne som deler barna i små grupper og som setter i gang felles lek hvor alle barna i 
gruppa er med, inne og ute. 

Vi ser og hører voksne som deltar aktivt i barnas lek. 

Vi ser og hører voksne som synliggjør alle barna på gruppa. 

Vi hører voksne som fremsnakker barn og bruker et inkluderende språk. 

Vi hører voksne som utfordrer eventuelle negative definisjoner av barn. 

Vi hører voksne som sammen med barna forbereder felles leketema til utetiden. 
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Barnehagens hovedmål  

Alle barna i Bakkebygrenda er inkludert i lekende fellesskap.  

  

  

Delmål  

Alle barn skal ha en venn.   

Alle barn har flere barnehagevenner å leke med når de er i barnehagen.   
Alle barn deltar i lekende fellesskap inne og ute.  
 

  

 Kvalitetskjennetegn for måloppnåelse 

  
Kjennetegn barn  

    A  B  C  D  

1.  Vi ser barn som ler og har det gøy.          

2.  Vi hører barn som omtaler andre barn på en positiv måte.          

3.  Vi ser og hører barn som inviterer andre barn med i lek.          

4.  Vi hører barn som planlegger hva de skal leke sammen i 
utetiden.  

        

  
Kjennetegn voksne  

    A  B  C  D  

1.  Vi ser voksne som gir leken en fremtredende plass i 
barnehagens organisering.  

        

2.  Vi ser voksne som deler barna i smågrupper.          

3.  Vi ser voksne som setter i gang felles lek hvor alle barna er 
med, ute og inne.  

        

4.  Vi ser og hører voksne som er aktivt tilstede i, og støtter, 
barnas lek.  

        

5.  Vi ser og hører voksne som synliggjør alle barna i gruppa.          

6.  Vi hører voksne som fremsnakker barn og bruker et 
inkluderende språk.  

        

7.  Vi hører voksne som utfordrer negative definisjoner av 
barn  

        

8.  Vi hører voksne som sammen med barna forbereder felles 
leketema til utetiden.  
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Kapittel 3 

Viktige føringer: 
 

Barnehageloven sier at barnehagen, i samarbeid med hjemmet, skal ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap.  

Rammeplan for barnehagen er tydelig på at personalet skal bidra til at alle barn som går i barnehage, 

får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.  Den sier videre at leken skal ha en sentral 

plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Hovedområdene i det pedagogiske 

innholdet er omsorg, lek, danning, læring, vennskap, fellesskap og språk. Rammeplanen har 7 

fagområder som skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold, hvor lek og barns 

medvirkning skal ivaretas. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at 

arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. At 

barn får rike, felles opplevelser og kunnskaper på mange områder, er en forutsetning for at det skal 

bli god lek og et godt samspill mellom barna. 

Barnehagene i Nordre Follo kommune følger en Administrativ prosedyre som omhandler håndtering 

ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn i kommunale barnehager utført av ansatte. Det 

viktigste i denne planen er forebygging slik at slike overgrep ikke skal forekomme. Det gjøres blant 

annet gjennom kompetansehevende tiltak for de ansatte i forhold til profesjonsrollen i barnehagen, 

og ved å gi barn økt kunnskap om egen kropp, grenser og seksualitet. Barnehagen har innsyn i alle 

rom, det er ikke lov å være alene med et barn over tid og personalet bruker ikke egne mobiler i 

arbeidstiden. Alle ansatte må vise politiattest før de begynner å jobbe i barnehagene. Disse føringene 

legger grunnlaget for å skape trygge rammer for barna samt en forutsigbar og trygg arbeidsplass for 

personalet. 

Barnehagene i Nordre Follo har utarbeidet en plan for å forebygge mobbing og sikre inkludering. 

Planen skal være et verktøy for å øke kompetansen om mobbing i barnehagen og sikre at den enkelte 

barnehage forebygger og håndterer mobbing der hvor dette oppstår. Planen inneholder tips til 

verktøy som kan brukes i forebyggingsarbeidet og en prosedyre for hvordan ansatte skal gå frem hvis 

mobbing oppdages. 

Kommunalområdet oppvekst og læring har utarbeidet en Strategi -og handlingsplan som gir føringer 

for det pedagogiske innholdet i barnehagene. 

Det er utarbeidet en fagplan for «Se meg – hele meg!» som er en felles plattform for alle 

barnehagene i Nordre Follo.  

Barnehagene i Nordre Follo har utarbeidet kvalitetskjennetegn på sentrale pedagogiske områder 

som f.eks demokrati og medvirkning, godt lekemiljø, godt språkarbeid, god ledelse av barnegrupper, 
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foreldresamarbeid, samt forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep. Disse 

refleksjonsverktøyene er en støtte i personalets pedagogiske arbeid og sikring av kvaliteten på 

barnehagenes praksis. I Bakkebygrenda barnehage bruker vi disse verktøyene aktivt og etter behov. 

Avdelingene benytter seg av de verktøyene som er relevante for deres arbeid gjennom året.  

Det skal være progresjon i barnehagens innhold for at hvert enkelt barn skal utvikle seg, oppleve 

mestring og fremgang. Barnehagene skal legge til rette for progresjon gjennom valg av innhold, 

arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av det fysiske miljø. Det har blitt utarbeidet en 

progresjonsplan for barnehagenes arbeid med kropp, seksualitet og grenser i Nordre Follo. Det 

arbeides også med en progresjonsplan for innholdet i Rammeplanen. 

 

Foreldresamarbeid 

Personalet og foreldrene må samarbeide om å gi barna ferdigheter til å mestre livet, blant annet ved 

å fremme sosial kompetanse, læreglede og selvstendighet. De 6 første årene av barnets liv, legger 

grunnlaget for barnets dannelse. Det gir en god følelse å være selvstendig og klare ting selv. Voksne 

må veilede, støtte og legge til rette for øvelse, gjentagelser og konsentrasjon, slik at barna erfarer 

mestring og får troen på seg selv. En må ikke forvente mer enn de har forutsetninger til å klare, og 

være tålmodig til stede når de skal øve seg. I Bakkebygrenda barnehage er vi opptatt av at barna skal 

våge å prøve og våge å feile.  

Når barnehagen har et tett samarbeid med foreldrene, opplever barna en helhetlig hverdag hvor 

forventninger og støtte er sammenfallende. Dette skaper forutsigbarhet og gir barna dobbelt nytte. 

Personalet og foreldrene må styrke hverandre i oppdragerrollen. Sammen må vi ta ansvar og ledelse 

fordi trygge grensesettende voksne fremmer robuste og trygge barn. Gjensidig tillit, respekt og god 

kommunikasjon er tre nøkkelbegreper for et godt foreldresamarbeid. Det skal være en 

toveiskommunikasjon med barnet i sentrum for samtalen. Det må være en åpenhet om å snakke om 

vanskelige ting. Det er i de periodene hvor vi kan føle oss usikre og bekymret, at vi trenger aksept, 

støtte og god dialog med hverandre. Ved behov kan barnehagen tilby hyppigere samtaler og 

veiledning til foreldre. Vi ønsker å støtte de foreldrene og barna som trenger det mest.  

Nordre Follo ønsker å være en kommune 3.0 som betyr at innbyggerne og kommunen har et ansvar 

sammen for å få til gode liv. Denne holdningen gjennomsyres av et positivt menneskesyn med troen 

på at alle har ressurser som de ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets 

beste. Kommune 3.0 arbeider målbevisst for mer fellesskap blant innbyggerne, for at alle skal støtte 

og hjelpe hverandre, for et inkluderende samfunn der det er plass til alle.  

Da vi gikk igjennom foreldreundersøkelsen med foreldregruppa våren 2022 kom det frem flere 

ønsker fra foresatte. De så det som svært meningsfylt å sitte sammen og diskutere hverdagen sin, 

hvilke gleder og hvilke utfordringer livet som foreldre byr på. Organisatorisk ville de gjerne først bli 

delt inn i små grupper for så å dele erfaringene i plenum. Vi tar disse tilbakemeldingene med oss og 

skal derfor kommende barnehageår arrangere foreldrekvelder med disse temaene. Et afrikansk 

ordtak sier at det skal «En hel landsby til for å oppdra et barn» så det er svært viktig at vi sammen 
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reflekterer over barnas oppvekstmiljø, også utenfor barnehagen. Personalet i barnehagen skal delta 

aktivt denne kvelden sammen med foresatte.   

  

 

Overgang barnehage-skole/SFO 
 

Overgang fra barnehage til skole/SFO kan oppleves som en stor overgang for barn, og det å 

forberede de eldste barna i barnehagen på denne overgangen er noe personalet arbeider 

systematisk med gjennom det siste året barnet går i barnehagen. Kommunen har utarbeidet en plan 

med retningslinjer for hvordan denne overgangen skal skje.  

Skolestarterne våre i Bakkebygrenda har en førskoleklubb hvor det jobbes og lekes blant annet med 

tall, bokstaver, forming, eventyr, rim, regler og lytteleker. Det aller viktigste skoleforberedende 

arbeidet som foregår i denne klubben er arbeidet med barnas sosiale kompetanse, hvordan være en 

god venn, hvordan inkludere hverandre, hvordan være selvstendig, lære seg å ta ansvar for egne ting 

og ikke minst det å kunne ta imot en felles beskjed. På våren har vi vennskapsgrupper med alle som 

skal begynne i 1. klasse. Vennskapsgruppene er organisert slik at barna møter andre barn som skal 

begynne på samme skole. Bakkebygrenda barnehage har hvert år barn som sogner til ulike skoler i 

Nordre Follo og gjennomfører derfor vennskapsgrupper på flere ulike skoler/barnehager. På 

vennskapsgruppene besøker vi også skolen og møter SFO ansatte og faddere. 

 

Tilvenning og overganger 
 

Den første store overgangen og miljøforandringen i et menneskes liv, er ofte overgangen fra 

hjemmet til barnehagen. Det viktigste for barnehagen er foresattes og barnas trygghet. Trygge 

foreldre gir trygge barn og vi er derfor opptatt av å legge forholdene til rette slik at foreldre skal 

kunne bli godt kjent med barnehagen i forkant av barnehagestart. Barnehagen arrangerer et 

foreldremøte for nye foresatte på forsommeren. Videre legges det opp til besøksdager før 

sommeren, og det er alltid mulighet til å komme på besøk for å bli kjent med lokaler, mennesker og 

barnehagelivet før oppstart på høsten.  

Før overgangen fra småbarnsavdeling til storebarnsavdeling ser vi at det er viktig med en god 

tilvenning, for å trygge de barna som skal bytte avdeling. På våren legges det til rette for at barna er 

med på turdager og samlinger på ny avdeling sammen med en kjent og trygg voksen. Dette ser vi er 

med på å gi barna en trygg og god tilvenning over tid og vi erfarer at overgangen til 

storebarnsavdeling blir mindre for barna det gjelder. Når høsten kommer er de mer enn klar for 

utfordringer og nye barnehagemiljø med de større barna. 

I Bakkebygrenda barnehage er vi svært opptatt av at vi er ett hus. Vi hjelper hverandre, støtter 

hverandre og leker med alle barna som går i vår barnehage. Vi legger i løpet av barnehageåret opp til 

ulike aktiviteter felles for hele barnehagen. Dette bygger samholdet på huset, både blant personal og 

blant barna og hjelper oss i arbeidet med myke overganger fra småbarn til storebarnsavdeling. 
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Kapittel 4 

Innhold og arbeidsmetoder 
 

Pedagogiske verktøy  

Det finnes flere pedagogiske verktøy for å arbeide med tema kropp, seksualitet og grenser. 

Bakkebygrenda barnehage har valgt å bruke opplegget fra «Mitt valg» som er et samarbeid mellom 

Ski Lions klubb, Nordre Follo kommune og stiftelsen «Mitt valg». Personalet har vært på flere kurs og 

fått opplæring i programmet om «Kroppen min og jeg». Målet vårt med dette arbeidet er at barn skal 

lære å ta ansvar og sette grenser for seg selv, kommunisere godt med de rundt seg og bygge en sterk 

og god selvfølelse.  

 

Planer, praksisfortellinger, refleksjon og veiledning 

Avdelingene utarbeider periodeplaner og ukeplaner/månedsplaner. I disse planene setter de seg mål 

for det pedagogiske arbeidet ut fra barnehagens årsplan, satsningsområder og overordnede føringer. 

I planene begrunnes valg de gjør i arbeidet, og hvilke tiltak og metoder de skal benytte seg av. 

Barnehagen har jevnlige refleksjonsmøter hvor vår egen praksis vurderes og justeres. Det gis 

veiledning både i grupper og med enkeltpersoner for å videreutvikle relasjonsarbeidet med barna, 

for å øke kompetansen på det pedagogiske arbeidet og for å heve kvaliteten på tilbudet vårt personal 

gir våre brukere. 

 

Lek, aktivitet og samtaler i smågrupper 

Vi organiserer avdelingenes arbeid i smågrupper. Gjennom smågruppene har barna faste voksne og 

barn å forholde seg til. Den voksne er aktivt med i disse lekegruppene for å observere, veilede og 

videreutvikle leken, opplevelsene og læringen. Personalet snakker med og lytter til barn slik at de kan 

uttrykke meninger, følelser og tanker. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor. 

Smågrupper fører blant annet til mindre forstyrrelser, god lek over tid, nære og gode relasjoner, 

færre konflikter, gode samtaler, bedre og flere observasjoner, mestring, medvirkning, 

utviklingsmuligheter, omsorg, nærhet og støtte i lek. 

 

Digital praksis 

«Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle 

barn.» (Rammeplanen, Kunnskapsdepartementet, s. 44, 2019) . 
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Barnehagen har kamera, Ipad, PC, projektorer, overhead, lysbord, digitalt mikroskop, keyboard og 
musikkanlegg. Dette er digitale verktøy som skal berike leke – og læringsmiljøet til barna, og brukes 
sammen med annet lekemateriell og tilstedeværende voksne. Digitale verktøy skal brukes med omhu 
og er ikke en erstatning for leken og samspillet. Verktøyene skal være et supplement, en kilde til 
inspirasjon.  

Barnehagen skal jobbe med å utøve digital dømmekraft, samt være med på at barna utvikler en 
begynnende etisk forståelse knyttet til bruk av digitale verktøy og sosiale medier.       

 

Omsorgs- og relasjonskompetanse 

Følelsen av å kjenne seg verdifull, verdsatt, sett og forstått er grunnleggende for barnets selvfølelse 

og livsglede. Personalet skal møte alle barn med respekt, anerkjennelse og omsorg. Barns trivsel er 

alltid de voksnes ansvar. Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Vi jobber 

med utfordrende relasjoner, fremfor utfordrende barn, og vektlegger personalets ansvar i disse 

relasjonene og ulike arbeidsmåter vi kan forbedre barnets situasjon på. Vi kartlegger barn-voksen 

relasjonene på avdelingene to ganger hvert år for å sikre at alle barn blir sett og opplever trygge 

relasjoner til de voksne på spesielt sin avdeling. Videre kartlegger vi barns sårbarhet og sosiale 

kompetanse med tanke på et inkluderende barnehagemiljø og satsningen vår på dette området. 

 

Mangfold og gjensidig respekt 
 

Barnehagen skal fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller (Rammeplanen, 

s.9:2017). Voksne og barn i barnehagen er ikke likestilte for barn er avhengig av støtte og veiledning 

fra oss i lek og sosialt samspill med andre barn, men vi er likeverdige. Alle mennesker, små og store, 

har rett til å bli sett og anerkjent for den de er uavhengig av kultur, religion og bakgrunn. Vi ønsker å 

synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet og sørge for at alle barn får sin familie speilet i 

barnehagen.  Bakkebygrenda barnehage innviet i barnehageåret 2021-2022 Pride i vår aktivitetsplan 

for å synliggjøre mangfoldet i samfunnet. Vi skal gjennom vårt arbeid fremme respekt, aksept og 

åpenhet. I barnehagen handler dette om at vi snakker med barna om at det finnes mange ulike 

familieformer og at man kan være den man vil og elske den man vil.  

 

Kompetanseheving 

Det arbeides med kompetansehevende tiltak gjennom hele barnehageåret. Personalet leser 

faglitteratur, deltar på aktuelle kurs og nettverk og deler erfaringer med hverandre for å øke sin 

bevissthet og kompetanse. Det er utvalgt faglig innhold på avdelingsmøter, ledermøter, 

planleggingsdager, personalmøter, refleksjonstreff og faglunsjer. Personalet bruker Rammeplanen 

aktivt i sitt pedagogiske arbeid, både når det skal planlegges, reflekteres og evalueres.                                                                          
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Kapittel 5 
 

EVALUERING 

Barnehagen evaluerer målene vi har satt for det pedagogiske arbeidet jevnlig på møter, og har en 

halvårsevaluering i desember og i mai. Disse evalueringene gir oss mulighet til å justere litt på planer 

og arbeidsmetoder dersom vi ser at vi ikke er på riktig vei. Vi bruker disse evalueringene for å sette 

nye mål og utarbeide ny årsplan før sommeren. Barnehagene i kommunen gjennomfører 

foreldresamtaler og brukerundersøkelser som gir oss tilbakemelding på hvor fornøyde brukerne er 

med barnehagetilbudet. Tilbakemeldingene og refleksjonen i etterkant  brukes som utgangspunkt for 

videre utvikling med vårt pedagogiske innhold. 

 
REFLEKSJON 

Kritisk refleksjon er et verktøy for å bevisstgjøre egen praksis, holdninger og væremåte. Ved å sette 

ord på egne handlinger og tørre å stille spørsmål rundt egen praksis, gis det muligheter til å endre 

praksis til det bedre. Gjør vi det vi sier vi gjør? Refleksjon er nyttig for å heve kompetansen til de 

ansatte, noe som igjen gir bedre kvalitet på tilbudet i barnehagen.  

Vi har jevnlige refleksjonsmøter og faglunsjer i personalgruppa i Bakkebygrenda barnehage. Dette er i 

tråd med Rammeplanen, som sier at vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele 

personalgruppen er involvert i (2017, s. 38). Våre felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet gir 

personalet et godt utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.  

 
DOKUMENTASJON 

Barnehagen dokumenterer avdelingens temaarbeid og barnas hverdag, lek, læringsprosesser og 

aktiviteter gjennom blant annet bilder, praksisfortellinger, tegninger og tekst. Dokumentasjonen blir  

hengt opp på avdelingen og i barnehagens uterom. Noe blir sendt på mail, f.eks fotobøker og 

generell informasjon om hva vi har gjort og hva vi skal gjøre fremover. 
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Kapittel 6 
 

Pedagogisk innhold i lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner 
 

Rammeplanen har tydelige krav til personalets kompetanse og barnehagens innhold. Personalet skal 

blant annet ivareta barnas behov for lek, læring, danning, omsorg, vennskap, fellesskap, 

selvstendighet, ansvarlighet, sosial kompetanse, motoriske utfordringer, mestring, medvirkning, 

demokrati, språkutvikling og digital kompetanse. Personalet er bevisste på at barns læring skjer i alle 

relasjoner og erfaringer gjennom barnehagens lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner. Her er noen 

eksempler på hva vi jobber med i hverdagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikksikker barnehage: 

Barnehagen skal, i samarbeid 

med foreldrene, gi barna gode 

holdninger og kunnskap om 

trafikk/trafikksikkerhet. Det 

handler blant annet om at 

barna øver seg på ulike 

trafikksituasjoner og lærer om 

refleks, sykkelhjelm og 

bilbelte. Barnehagen har 

utarbeidet retningslinjer for 

turer utenfor barnehagen. 

I denne forbindelse er det 

også viktig at portene blir 

lukket igjen og at vi ser oss 

godt for på parkeringsplassen.  

 

 

 

Lekende fellesskap og prosjekt 

«Inkluderende barnehagemiljø» 

I barnehagen er leken et av de 

viktige sentreringspunktene for 

selvrespektens utviklingsrom. 

Her møter barnet de andres 

«velkommen inn», eller «vi 

ønsker ikke deg her». Fellesskap 

blant barna i barnehagen skapes 

gjennom interaksjon, og det er 

de voksnes ansvar å legge til 

rette for at fellesskapet ikke 

skaper grenser mellom de som er 

innenfor og de som er utenfor. I 

det lekende fellesskapet er alle 

med. 

 

 

 

Mitt valg: 

Barn har rett til å bestemme 
over egen kropp. 

Barn har rett til å si nei. 

Barn har rett til beskyttelse. 

Alle barn skal ha det bra, hvis 
ikke må de få hjelp og støtte 
til å si ifra til noen. 
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Faste hverdagsaktiviteter 
 

Barnehagen har aktiviteter som gjennomføres daglig eller ukentlig gjennom hele året. Det er 

aktiviteter som fremmer lærling, da det gis muligheter for øving og repetisjoner. Kvaliteten på 

samspillet og relasjonen i disse aktivitetene er viktig for at barnet skal utvikle et godt selvbilde, 

oppleve mestring og føle seg inkludert i fellesskapet. 

Aktivitetene tilpasses den enkelte avdeling ut fra alder og interesser og informeres om i ukeplaner, 

periodeplaner og annet som utarbeides og planlegges på hver enkelt avdeling.  

Tur: Barnehagen bruker nærområdet aktivt, både skogen og lekeplassene rundt barnehagen. På tur 

jobber vi med trafikk, følge beskjeder, sansene, samhold, fellesskapsopplevelser, natur og lek. 

Samling: Hver avdeling har samlingstunder, både i små og store grupper, for å fortelle om dagen, 

dele opplevelser og skape tilhørighet. Det blir blant annet sunget, fortalt eventyr og jobbet med ulike 

temaer som kropp, følelser og sosial kompetanse. 

Lekegrupper: Personalet legger til rette for et godt lekemiljø tilpasset alle barna slik at de finner ro og 

glede i leken. Barn synes det er positivt å leke i mindre grupper når det er færre å forholde seg til. 

Se meg- hele meg 

 

Det er politisk vedtatt at barnehagene i Nordre 

Follo skal jobbe med kropp, seksualitet og grenser 

for å forebygge vold og seksuelle overgrep. 

 

Barn skal få kunnskap og språk om egen kropp og 

seksualitet, og lære å sette grenser for seg selv og 

respektere andres grenser. 

 

Bakkebygrenda barnehage ser temaet «Se meg – 

hele meg» i sammenheng med at barn skal ha en 

indre styrke som gjør dem trygge i møte med 

andre. De må stole på seg selv, tørre å si ifra, vise 

respekt og ta hensyn til andre. De må lære hvor 

egne og andres grenser går, vise empati og 

forståelse. 

 

Vi jobber oss gjennom ulike tema som kroppen, 

følelser, grenser, vennskap og hemmeligheter. 

 

Utemiljø 

Vi arbeider kontinuerlig med å skape 

et spennende utemiljø som inspirerer 

til god lek.  

Hver vår har vi et praktisk 

personalmøte, der vi forbedrer vårt 

uteområde. I forkant av møtet har vi 

refleksjonstreff der vi sammen tenker 

ut gode ideer på bakgrunn av barnas 

interesser.  

Vi forventer lekende voksne i samspill 

med barn i utetiden hvor vi både ser, 

observerer og leker med barna. 

Personalet er aktivt tilstede og 

støtter barnas lek. Personalet har et 

bevisst forhold til hvor vi oppholder 

oss i utetiden slik at vi arbeider godt 

med inkluderende fellesskap ute. 

 



                      

  
 

17 

Mindre grupper skaper oversikt og forutsigbarhet for både barn og voksne. Gjennom lek og trygge 

relasjoner, skjer læring og utvikling. 

Måltider: Barna har med matpakke til frokost innen kl. 8.30 og på storebarnas turdag. Ellers serverer 

barnehagen smøremåltid 3 ganger i uken, 4 ganger i uken på småbarnsavdelingene, og varmmat 1 

gang i uken. Til ettermiddagsmat varierer vi mellom frukt, grønnsaker, knekkebrød, brød, korn, grøt 

mm. Måltidene skal være sunne, bære preg av matglede, matro, gode samtaler og fellesskap. 

Måltidene skal bygge opp under barnas selvstendighet ved at de øver seg på å smøre maten sin selv. 

Av – og påkledning: Barna øver hver dag på å bli selvstendige og selvhjulpne i påkledningssituasjoner. 

Muligheten for at de lykkes er størst når de finner klær de trenger på plassen sin. Vi er derfor 

avhengige av at dere foreldre hjelper barna med å holde orden på klærne i garderoben. Ta en titt før 

dere går på morgenen om barnas klær er der de skal, samt hjelp barnet med å rydde opp og samle 

klærne sine når dere forlater barnehagen på ettermiddagen.  

Hygiene: Dette er noe som har fått mye fokus i koronatiden. Vi vasker hender før vi spiser, etter at vi 

har vært på toalettet og når vi har vært ute og lekt. På tur har vi med oss antibac som vi bruker før vi 

spiser.  
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Kapittel 7 

Årshjul for det pedagogiske innholdet 
 

August 

 
September 

Oktober 

Oppstartsamtaler etter behov 

Plandager 15.8 og 16.8 

Foreldremøter 

Foreldresamtaler 
 

November 

 
Desember 

Plandag 16.11 

Foreldresamtaler 

Adventssamlinger 

Julegudstjeneste i Ski middelalderkirke (dato kommer nærmere) 
Lucia 13.12 

Nissefest 19.12 

Januar 

 
 
Februar 

 
Mars 

Plandag 2.1 

Uke 3-7: Skiskole for førskolebarna 
Vinteraktivitetsdag 
Uke 7: Karneval 
Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler 

April 
 
 
Mai 
 
 
Juni 

Overgang barnehage – skole, tilvenning ny avdeling, nye barn 

Påskelunsj 
Foreldresamtaler 
Plandag 19.5 

Foreldremøter 
Dugnad 

Pride-markering 
Sommerfest (dato kommer) 
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Kapittel 8 

Forventninger til foreldre 
 

Klær og utstyr: 

Sørg for at barnet har hensiktsmessige klær og nødvendig utstyr. Ved gjentatte påminnelser og 

forglemmelser, tar pedagogisk leder og styrer en bekymringssamtale med foresatte. 

Informasjon og samarbeid: 

Vi ønsker at dere sender en sms på avdelingstelefonen når det er beskjeder dere ønsker at 

avdelingen skal få som helhet. Ved behov for en samtale eller andre viktige beskjeder ber vi om at 

dere ringer på avdelingstelefonene. Vi tilbyr to foreldresamtaler pr. barnehageår, en på høsten og en 

på våren. Andre samtaler som oppstartsamtaler, oppfølgingssamtaler og øvrige samtaler, tas 

fortløpende etter behov. Vi ønsker et nært og godt samarbeid med alle foreldre og ber dere om å ha 

lav terskel med å ta kontakt med oss om saker som gjelder dere og deres barn i barnehagen. 

Foreldrene velger to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. 

Ved levering: 

Lever barnet ditt til en i personalet. Gi nødvendig info. Gi beskjed hvis andre skal hente. Glemmer 

dere å gi oss beskjed om noe kan dere sende en melding på avdelingstelefonen så mottar personalet 

på barnets avdeling dette.  

Ved henting: 

Se etter om det trengs mer skiftetøy, om skittent/vått tøy bør tas med hjem. Hjelp barnet til å rydde 

etter seg. Lukk porten slik at andre barn ikke går utenfor porten. Det gis gebyr ved for sent hentet 

barn. 

Bursdager: 

Barnehagen feirer bursdagsbarn med samling, krone og sang. Vi ønsker ikke at barnet har med seg 

noe til denne dagen. Vil barnet invitere til bursdag hjemme, oppfordrer barnehagen til at alle i 

samme alder/kjønn på avdelingen inviteres. Ingen skal ekskluderes. Ta kontakt med personalet på 

avdelingen dersom dere er usikre på hvem som tilhører de ulike årskullene. 

Sykdom: 

Barn som er syke holdes hjemme for å unngå smitte. Barnehagen følger de råd som blir gitt fra Norsk 

folkehelseinstitutt. Det mest smittsomme i barnehagen er oppkast og diaré, derfor skal barnet holdes 

hjemme minst 48 timer etter siste oppkast/diaré. Det anbefales også at et barn får en «frisk» dag 

hjemme etter feber. Husk å gi beskjed til avdelingen dersom barnet ditt ikke kommer i barnehagen. 

Deltagelse på arrangement: 
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Barnehagen ønsker at foreldre skal delta på Lucia, dugnad og sommerfest, samt foreldrekaffe på 

høsten og på våren. Andre arrangement som nissefest, karneval, 17.mai markering osv. er uten 

foreldre. 

Informasjon fra barnehagen: 

Barnehagen sender jevnlig ut ukeplaner, månedsbrev, periodeplaner, ferieskriv osv. og forventer at 

barnas foreldre leser gjennom dette og holder seg oppdatert. Slik klarer vi sammen å sørge for at 

barna har med seg det de trenger av utstyr til eksempelvis barnehagens turdager. Riktig utstyr til rett 

tid er viktig for barnas trivsel i barnehagen og er en fin skoleforberedende aktivitet. 

Vedtekter:  

Åpningstid i Bakkebygrenda barnehage er 07.15-17.00. Barn skal ha minimum 20 dager ferie i løpet 

av barnehageåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende. Barnehagene i Nordre Follo holder 

stengt i uke 28 og uke 29. Under sommerferieavviklingen vil det fra sommeren 2023 trolig være et 

samarbeid med Skoghus barnehage for bedre bruk av barnas ressurser. Det kan søkes om 

inntektsredusert betaling og gratis kjernetid via hjemmesiden til Nordre Follo. Les om åpningstid, 

betaling og andre føringer i vedtektene for kommunale barnehager. 
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Personalet i Bakkebygrenda barnehage 
  

Virksomhetsleder 

Ina Marita Dahlen Berge, 100% 

 

Hjertebo 

Anette Hoseth, pedagogisk leder 100% 

Nina Magnussen, barne- og ungdomsarbeider 100% 

Ane Strid Halvorsen, barne- og ungdomsarbeider 100% 

 

Hjertekroken 

Christer Pedersen, pedagogisk leder 100% 

Mads Øyvind Andersson, pedagogisk leder 100% 

Wenche Oskarsen, barne- og ungdomsarbeider 100% 

 

Gullhjerte 

Bente Huseby, pedagogisk leder 100% 

Summera Kazmi, assistent 100% 

Saba Waheed, assistent 100% 

Carl Fredrik Krageboen, assistent 100% 

 

Småhjerte 

Signe Moen Johansen, pedagogisk leder 100% 

Therese Færgestad Svendsen, pedagogisk leder 100% 

Christian Nesse, assistent 100% 

Rebecca Osmundnes Hansen, barne- og ungdomsarbeider 100% (foreldrepermisjon fra september 22 til mai 23) 

Kine Elise Bekken, vikarassistent 100% i Rebecca sin foreldrepermisjon 

 




