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Velkommen til nytt barnehageår 
Bråten barnehage er en barnehage som alltid vil være i endring. Det kommer stadig nye utfordringer som skal møtes og tilpasses. Barnehagen har en høy stabilitet i 
ansattgruppa, og det er lite utskiftinger gjennom mange år. Det tyder på at vi i barnehagen jobber med å fremme et godt arbeidsmiljø, og vi har et høyt faglig fokus. Vi 
jobber mye med organisering av smågrupper, det fysiske leke- og læringsmiljøet, og satsingsområdet «Se meg- hele meg» som er et felles satsingsområde for alle 
kommunale barnehager i Nordre Follo kommune. Barn skal få kunnskap om seksualitet, kropp og grenser. Personalet i barnehagen skal få mer kompetanse om hvordan de 
lærer barn til å bli trygge på å be om hjelp når de har vonde hemmeligheter. Personalet skal være til stede og ha mot til å se og lytte. Barnehagene skal være en 
forebyggende arena, og vi som jobber her skal tørre å tro, ha kunnskap til å se og mot til å handle. Alle barnehagene i Nordre Follo kommune har forpliktet seg til arbeidet 
med denne satsingen i perioden 2019- 2025, og satsingen har fått navnet «Se meg- hele meg». 

Samarbeid mellom hjem og barnehage er veldig viktig for oss. Samarbeidet skal sikre at foreldre får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av barnehagetilbudet. Vi 
ønsker oss tilbakemeldinger fra dere foreldre både når dere er fornøyde og når dere ikke er fornøyde. Vi har alltid barnets beste i fokus. Dere foreldre og vi i barnehagen 
har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

Barnehagen har fire avdelinger. Barn under 3 år går på Larvelusk og Humlesurr, og barn over 3 år går på Tusenben og Loppekassa. Vi forsøker hvert år å samle alle 
skolestartere på en avdeling, og det kan derfor innebære at barna bytter mellom storebarnsavdelingene i løpet av sin tid i barnehagen. Vi gjør bytter i samarbeid med dere 
foreldre, og jobber alltid for enkeltbarn- og barnegruppenes beste.  

Bråten barnehages pedagogiske grunnsyn er gjennomarbeidet og skal være en naturlig del av hverdagen i vår barnehage. Personalet skal:  
• Vise respekt og toleranse
• Ha en grunntanke om barnets beste
• Gi barn muligheten til å utvikle den beste versjonen av seg selv
• Se mulighetene i enkeltindividene, individuelt og i gruppesammenheng
• Møte hvert enkelt barn med sensitivitet og inntoning
• Ha god tid sammen med barna
• Ha humor i hverdagen
• Ta utgangspunkt i barns interesser i planlegging og aktiviteter
• Ha kontinuerlig utdanning og kompetanseheving

Nina Sanne Adeler 
Virksomhetsleder 



Velkommen til Bråten barnehage 
Vi ønsker at alle foreldre skal oppleve at alle barn og foreldre skal bli tatt godt imot i barnehagen å få til en trygg tilvenning. Foreldrene er vår viktigste samarbeidspartner 
og målet er at vi skal få til en god informasjonsflyt og dialog med alle. Dette er tiltak barnehagen jobber med for å få til dette. 
 
Hva  Hvorfor 
Før barnet begynner i barnehagen: 
Vi sender ut et velkomstbrev hvor dere får vite hvilken avdeling dere har kommet 
til og hvem som er tilknytningspersonen i starten. Vi skriver også litt om hvordan 
tilvenningen er i Bråten barnehage. Vi inviterer til besøksdager før barnet begynner 
i barnehagen. Vi sender ut foreldreinformasjonshefte. 

Mål:  
• Alle skal føle seg velkommen til Bråten barnehage 
• Skape trygghet for nye barn og foreldre 
• Alle skal motta felles informasjon om Bråten barnehage 

 
Oppstarts samtale: 
Vi inviterer til oppstarts samtale etter at barnet har begynt. Det er primærkontakt 
eller pedagogisk leder som gjennomfører samtalen med foresatte.  

Mål: 
• Vi blir bedre kjent med hverandre 
• God informasjonsflyt 

Foreldremøte: 
Vi inviterer til 1 – 2 foreldremøter gjennom året for alle foreldre 

Mål:  
• Skape en arena for informasjon, medvirkning og samarbeid 
• Sette av tid for foreldre å bli bedre kjent med personalet og hverandre 

De første dagene i barnehagen: 
Disse dagene er utrolig viktige og vi har ikke satt en grense for hvor lang tid dere 
kan bruke på tilvenningen. Vi anbefaler at foresatte er sammen med barnet de 
første dagene og at vi sammen finner frem til en god løsning for akkurat deres 
barn. 

Mål: 
• Skape trygghet for barn og foreldre 
• Tilpasse tilvenning til hvert enkelt barn 

 

Oppfølging underveis: 
Vi tar en telefon eller sender en sms hvis avskjeden har vært vanskelig. Vi ringer 
alltid hvis det har skjedd noe som er viktig for dere å vite om. 

Mål: 
• Skape trygghet og god dialog med foreldre 

Foreldresamtaler: 
1-2 ganger i året inviterer vi til foreldresamtaler.  
Hvis dere opplever behov for en samtale, ta kontakt så får vi alltid til det. 

Mål: 
• Sette av tid for informasjonsveksling og dialog om barnet og barnets 

utvikling 
• Foreldre får god mulighet til å ta opp spørsmål de har 

Daglig kontakt:  
Vi forteller alltid noe fra dagen i dag ved henting og vi bruker IST Home (app) til å 
kommunisere direkte med hvert enkelt foreldrepar. 

Mål: 
• God informasjon og dialog 
• Alle foreldre og barn skal oppleve at de blir sett 

Informasjon: 
Vi bruker informasjonstavlene til å fortelle noe fra barnets dag. 
Vi sender ut månedsplan med månedsbrev for måneden som har gått og nye mål 
for måneden som kommer. Vi bruker appen IST Home. 

Mål: 
• God informasjonsflyt 

 
 

Foreldre arrangementer: 
Vi har ulike arrangementer i løpet av året. Se oversikt bakerst i årsplanen.  

Mål: 
• Skape en møtearena for barn og foresatte 



Avdelinger og kontaktinformasjon 
 
Virksomhetsleder:  Nina Sanne Adeler  nina.sanne.adeler@Nordrefollo.kommune.no    Telefon: 91575309 
 
 
Avdelingene: 
 
Tusenben 3- 6 års avdeling Loppekassa 3-6 års avdeling Larvelusk 0-3 års avdeling Humlesurr 0-3 års avdeling 
Mobil: 413 09 171 
 

Mobil: 413 07 410 
 

Mobil: 413 08 730 
 

Mobil: 413 06 234 
 

Pedagogisk leder: 
Annelie Larsson 
 
Barnehagelærer:  
Unn Renate Dammen 
 

Pedagogisk leder: 
Daniela Gomez 
 
  

Pedagogisk leder: 
Rebecca Benestad 

Pedagogisk leder: 
Charlotte Arnesen  
 
Barnehagelærer:  
Katrine Mostue 
  
 

Fagarbeider / assistent: 
Wenche Viken Ask 

Fagarbeider / assistent: 
Angelica Gjedrem 80 %  
Kari Bekeng 
Vikar 20 %  
 
 

Fagarbeider / Assistent: 
Kjersti Pedersen 
Trude Leivann Olsen 80 % 
Vikar 20 % 

Fagarbeider / assistent: 
Randi Arntsen  

Støttepedagog:  
Julie Petros 
Hilde Opedal 

Støttepedagog:  
Hilde Opedal 
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Foreldresamarbeid   
«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» jf. 
Barnehageloven §1.   
I praksis betyr det at man felles har ansvar for å samhandle ut ifra barnets beste som grunnprinsipp. Sammen skal vi ha en god dialog om hverandres observasjoner og 
vurderinger av barnet. Bråten barnehage skal legge til rette for et godt samarbeid og foreldremedvirkning, både på individnivå med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 
gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalg (SU).  
 
Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid og god dialog. Samtidig forventer vi også at foreldrene er aktivt deltakende i dette samarbeidet 
ved selv å ta initiativ til kontakt, og være oppdatert på informasjon vi deler ut.  
 
Vi samarbeider også med ulike instanser som blant annet PPT, barneverntjenesten, helsestasjon og fysioterapeut, skolene, kirke, og bibliotek.  
 
*Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
I PPT jobber blant annet logopeder, psykologer og spesialpedagoger. Vi henviser til denne tjenesten kun med samtykke fra foreldre.  
 
*Barneverntjenesten 
Barnehagen har meldeplikt ved mistanke om overgrep, mishandling og omsorgssvikt, men bruker også barnevernet som en rådgivende instans hvis vi har bekymringer 
overfor et barn eller familie. Foreldre kan også selv ta kontakt med barnevernet for å få hjelp i vanskelige familiesituasjoner.  
 
*Helsestasjonen og fysioterapeut 
Vi samarbeider om «barnets beste», og barnehage og helsestasjon kan utveksle informasjon om barnet etter skriftlig samtykke fra foreldre. Barnehagen kan henvise barn til 
fysioterapeuten dersom foreldre ønsker det.  
 
*Kirke 
Før jul inviterer Sofiemyr kirke barna på storebarnsavdelingene til julegudstjeneste. Det er foresatte som velger om deres barn skal delta i julegudstjeneste, eller en annen 
tradisjonell juleaktivitet.  
 
*Bibliotek 
Bråten barnehage deltar i fortellerstund på biblioteket på Kolben kulturhus.  
 
*FORELDRERÅDET består av alle foreldrene i barnehagen.   
 
*FAU – foreldrenes arbeidsutvalg består av representanter fra de ulike avdelingene (2 stk), og velges for to år av gangen. FAU arrangerer flere aktiviteter for å styrke miljøet 
i barnehagen. To representanter i FAU velges til å sitte i SU.   
 
*SU – barnehagens samarbeidsutvalg som har hovedmål å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i 
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeier passer på at viktige saker blir lagt frem for foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Virksomhetsleder i 
barnehagen er saksbehandler, og har møte -, tale- og forslagsrett.  



 Medvirkning  
  
 
 
 
 
Rammeplanen sier blant annet følgende om barns medvirkning:  

• Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning  
• Barna skal få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, i samsvar med alder og 
modenhet 
• De yngste barna og barn som ikke kommuniserer gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine 
synspunkter. Ansatte skal tolke signaler og kroppsspråk. 
• Barna skal ikke overlates til å ta et ansvar de ikke er rustet til å ta.  

  
Personalets rolle:  
I Bråten barnehage skal barna bli oppmuntret til å gi uttrykk for tanker og meninger, samt hvordan de har det. Barna skal kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og 
uttrykke egne intensjoner. De voksne skal ta barnas perspektiv og meninger med når vi legger de pedagogiske planene, og skal evaluere planer fortløpende for å sikre barns 
medvirkning og spontanitet. Barna får selv bestemme hva de vil leke, hvor de vil leke og hvem de vil leke med store deler av dagen. Barna er blant annet medvirkende i 
hverdagssituasjoner som tur, stellesituasjon, påkledning, samlingsstund, aktiviteter og lek.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mål: 
Alle barn skal få medvirke i egen hverdag 

Voksenrollen: 
• Tilstedeværende voksne som møter barn som subjekter, og 

lytter aktivt til deres ønsker og interesser. 
• Personalet har en grunnleggende holdning til barn som 

medmennesker der alle barn og deres innspill blir tatt på alvor. 
• Personalet toner seg inn hos barna og tolker deres uttrykk og 

behov. 
 

Tiltak: 
• Barnesamtaler/ Her og nå samtaler 
• Være medvirkende i hverdagssituasjoner (turer, samlingsstund, 

aktiviteter og lek) 
• Vi bruker kartleggingsverktøy for å fange opp barnas interesser 
• Lek og aktiviteter i smågrupper  

 



Overganger i barnehagen 
I løpet av den tiden barnet går i barnehagen vil det oppleve overganger. I Bråten barnehage er vi opptatt av at overgangene skal oppleves trygt og godt for både barn og 
foreldre. Dere skal møte rause og varme ansatte som bidrar til at overgangene blir en positiv opplevelse.  
 
Ved barnehagestart  
Når barnet begynner i barnehagen, skal barnehagen i samarbeid med foresatte, legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start. Rammeplanen sier vi skal tilpasse 
rutiner, og organisere tid og rom, slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til de andre barna. I Bråten har vi også fokus på tidlig 
oppstart, og arrangerer besøksdager i forkant av tilvenningsperioden. Se mer om oppstart i eget hefte.  
 
Fra små- til storebarnsavdeling 
Når barna på småbarnsavdelingen nærmer seg 3 år, er de klare for nye og spennende utfordringer på en storebarnsavdeling. I Bråten barnehage har vi en 
tilvenningsperiode før overgangen til stor avdeling. I denne perioden vil det alltid være med en kjent ansatt fra småbarnsavdelingen for å trygge overgangen og tilvenningen 
best mulig. Vi starter med at barna får komme på besøk noen timer om dagen for å leke. Deretter utvides dette til å spise på avdelingen, være med på samling, kle på seg og 
bli lagt for å sove eller for å gå ut og leke. Barna får også være med på tur på turdagene til storebarnsavdelingen. Vi tar individuelle hensyn, og legger til rette for at 
overgangen vil gå i barnets tempo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgangen mellom barnehage, skole og SFO  
Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen, legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang. Rammeplanen sier vi skal legge til rette for at barna får 
med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for skolen.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tiltak: 
• Barna besøker ny avdeling – og blir kjent før de går ut i ferie 
• Personalet er bevisste på å bli kjent med alle barn.  
• Foreldre inviteres til samtale ved oppstart i barnehagen og ny avdeling. 
• Viktig informasjon om barnet, blir videreformidlet til ny avdeling.  

 

Mål: 
• Alle barn skal oppleve en trygg barnehagestart. 
• Alle barn skal oppleve trygghet ved overgang fra en avdeling 

til en annen. 

Mål: 
• Barnehagen skal legge til rette for at skolestartere har med 

erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt 
grunnlag og motivasjon for å starte på skolen.  

• Alle skolestartere skal møte skolen med nysgjerrighet og tro 
på egne evner.  
 

Tiltak: 
• Barna besøker ny avdeling – og blir kjent før de går ut i ferie. 
• Førskolerelaterte aktiviteter en gang i uken. 
• Vi trener på å bli selvstendige ved påkledning og toalett. 
• Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å samle alle skolestartere på samme 
 avdeling. 
• Foreldresamtaler om overgang barnehage/ skole- informasjon til skolen. 
• Samtykke fra foreldre hentes inn i forkant.  
• Vi gjør oss kjent på skolens uteområde.  
 



Barnehagens helse- og miljøarbeid, bærekraftig utvikling 
Nordre Follo har vedtatt at kommunen skal legge FNs bærekraftmål til grunn. Nordre Follos kommuneplan omtaler FNs bærekraftmål og knytter våre egne 
mål opp til dem. Vi i Bråten jobber mot disse målene som en sertifisert Grønt flagg- barnehage.  
 
 Søppelsortering og gjenvinning 
 Vår grønnsakshage 
 Vi gjennomfører miljøuke i barnehagen (uke 18)  

 
 
Hygiene og smittevern  
Barnehagen skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så 
liten som mulig.  
Barnets allmenntilstand avgjør om det bør være hjemme fra barnehagen eller ikke.  

Barnehagen er en institusjon med mange små, og vi har sterkt fokus på hygiene og smittevern.  
 

• HÅNDVASK er viktig for å hindre smitte og vi ønsker at alle barn vasker hendene når de kommer i barnehagen. Vi passer på at alle barn vasker hender 
før de spiser, etter at de har vært på do og etter at de har vært ute. Vi anbefaler alle å vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, slik at vi 
hindrer smitte den andre veien. 
 

• FORELDRE til barnet blir kontaktet umiddelbart når dårlig allmenntilstand eller symptomer på infeksjon oppdages, slik at barnet kan hentes raskt. 
 

• HAR BARNET FEBER skal barnet ha god allmenntilstand før det kommer tilbake til barnehagen.   
 

• HAR BARNET OPPKAST OG/ ELLER DIARE skal barnet være hjemme i 48 timer etter at det er ferdig med oppkast og/ eller diare. 
 

• FORKJØLELSE hos barnet gir i mange tilfeller nedsatt allmenntilstand. Foreldre kan oppleve at barnet er i god form hjemme, og vurderer at barnet kan 
komme i barnehagen. Det kan være at vi allikevel ber dere hente barnet dersom vi ser at barnet ikke er i god nok form. Det er stor forskjell på å være 
hjemme og å være i barnehagen.  
 
 
 
 

 



Trafikksikker barnehage 
Nordre Follo kommune har som mål, i samarbeid med Trygg Trafikk og trygge lokalsamfunn, å bli en trafikksikker 
kommune. Det vil si at vi i barnehagene også bidrar i dette arbeidet.   
   
Vi er avhengig av å ha et tett samarbeid med foreldre i det viktige holdningsskapende arbeidet med 
trafikksikkerhet. Vi ønsker å gjøre levering- og hente- situasjonen så trygg og god som mulig for alle barna, også 
ute på parkeringsplassen. Bråten har en veldig liten og uoversiktlig parkeringsplass. Det er derfor best å parkere 
langs veien ved bringe/ hente. Det er også uhyre viktig at portene til barnehagen alltid er lukket.  
 
Gjennom året er vi innom ulike temaer som har med trafikksikkerhet å gjøre- veien til og fra barnehagen, 
beltebruk i bil, fotgjenger eller syklist i trafikken, skilt og regler. 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.  
 
I Bråten barnehage er trafikkopplæring en del av det helhetlige pedagogiske arbeidet. Trafikkopplæring i 
barnehagen er viktig for å gi det enkelte barnet bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, 
passasjer, syklist og senere i livet som sjåfør. Med dette arbeidet systematiserer vi denne innsatsen.  
 
Rammeplanen sier om dette arbeidet at barnehagen skal bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med 
institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Mål: 

Barna skal få erfaring med å gå på 
tur, og i variert terreng. 
 
Barna skal få kunnskap og gode 
holdninger til trafikk. 
 
Foreldre skal få god informasjon på 
foreldremøter om hvordan vi jobber 
med trafikk i barnehagen.  

Tiltak: 
Vi benevner og setter ord på hva de 
ulike skiltene betyr.  
 
Vi øver oss på hvordan vi krysser 
veien.  
 
Vi gir barna nødvendig opplæring i 
regler for fotgjengere.  
 
Vi trener på ulike situasjoner i 
trafikken.  

Voksenrollen: 
Vi skal være gode rollemodeller i 
trafikken. 
 
Vi skal gå på tur i nærmiljøet, blant 
annet til Ekornrud gård, Kolbotn. 
 
 
 
 



Bråten barnehages arbeid med språk 
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. 
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening (Rammeplanen 
2017).  
 
For å stimulere barns språkutvikling er det viktig at barnehagen har på plass et godt språkmiljø. Man kan si at et godt 
språkmiljø preges av tre ulike faktorer som virker sammen: fysiske omgivelser, sosial organisering og personalet som jobber 
der. Det er den menneskelige faktoren – barnehagepersonalets kompetanse og holdninger – som er helt avgjørende for 
hvilket språkmiljø barna utvikles i. Et godt språkmiljø er i høyeste grad et spørsmål om hvordan personalet involverer seg, 
engasjerer seg og hvilke holdninger de har til språklig samhandling med barna.   
  
Hvordan er språkmiljøet i vår barnehage? Dette kan vi reflektere rundt gjennom fire spørsmål:  

• Får hvert enkelt barn daglig oppleve glede ved å delta i musiske aktiviteter?  
• Får hvert enkelt barn daglig engasjerende samtaler med voksne?  
• Får hvert enkelt barn daglig delta aktivt i fortellings – og høytlesingsstunder?  
• Er hvert enkelt barn inkludert i allsidig lek med andre barn?   
 

Videre ser man at det er fire faktorer som fremmer barns språkutvikling best, det er musiske aktiviteter, god 
samtale, samvær omkring tekst og ikke minst allsidig lek.   
 
Musiske aktiviteter er for eksempel sang, dans og musikk. Men også rim og regler, dikt og språklek. Det dreier seg om 
bokstavrim, enderim, klang, rytme og gjentakelser, om lek med ord, orddeler og lyd.   
 
God samtale- en god samtale er preget av gjensidighet, den handler om et emne som engasjerer samtalepartnerne. 
Gjennom den gode samtalen får barna ord og begreper som hjelper dem til å skape mening i og forstå sin tilværelse. Det er 
barnehagepersonalet som bærer ansvaret for å skape gode samtaler med barn. Dette krever lydhøre voksne som er 
oppmerksomme på hva barna er opptatt av, og personalet må være bevisst eget språkbruk og sin egen rolle i samtalen.   
 
For at alle barn skal ha forutsetninger for å delta i ulke samtaler, trenger vi å legge til rette for felles erfaringer, og at barna 
får mange ulike førstehåndserfaringer. Først da får de erfaringene og opplevelsene som skaper begrepsdanning. Samtaler 
mellom barn, og mellom barn og voksne foregår gjennom hele barnehagedagen, i alle mulige situasjoner.    
 
Samvær omkring tekst – med dette menes situasjoner hvor personalet forteller og leser for barna, og der man samtaler om 
tekstene. Slike verbalspråklige aktiviteter, samtale om og lytte til samtaler om tekst, utvikler barnas evne til å danne seg 
egne indre bilder ved hjelp av språket. I motsetning til om man viser film, som gir ferdige bilder.    
 

    
 
 

Mål: 
Barnet skal kunne gjøre seg forstått 
og bruke språket i sosiale settinger 
og lek.  
Barnet skal kunne formidle tanker, 
følelser og ideer. 
 
Tiltak: 
Vi følger barnet, sett navn på og snakk 
om det som fanger barnets 
oppmerksomhet. 
 
Vi følger opp barnas initiativ til samtale. 
 
Vi er emosjonelt tilgjengelige for barna. 
Det må lønne seg følelsesmessig for 
barnet å snakke.  
 
Vi sørger for at barna får allsidige 
erfaringer, og gi rom for samtale om 
erfaringer og opplevelser.  
 
Vi er gode samtalepartnere, og undre 
oss sammen med barna.  
 
Vi utforsker det musiske sammen med 
barnet gjennom sang, like 
musikksjangre, dans, rim, rytme og lek 
med ord og stavelser.  
 
Vi forteller for barnet, og språkfeste 
hendelser i barnets liv i nåtid, fortid og 
fremtid.  
 
Vi leser for barna.  
 
 



Ved at vi forteller for barn, leser høyt, samtaler om tekst og bilder – tilegner seg barna fortellings – og sjangerkompetanse. 
Forståelsen utdypes, barna skaper mening i teksten ved å knytte an til egne opplevelser og kunnskap, og de kan gjøre seg 
nye erfaringer gjennom innlevelse i teksten. Samvær om tekst har stor betydelse for utvikling av fantasi og tenkning.   
 
Allsidig lek – I lek kan barna bruke alle aspekter ved språket. I lek forhandler barna, de tar språklig initiativ, de argumenterer, 
de forklarer, begrunner og løser problemer. I leken fantaserer de, de tuller og tøyser og mye mer. I leken må de selv finne 
måter å kommunisere og uttrykke seg på som er hensiktsmessig.   
 
Ulike typer lek fremmer ulike sider ved språket. Det er derfor viktig at barna har et rikt lekerepertoar. Særlig rollelek er helt 
båret av språket, de språklige gevinstene av denne type lek er derfor ekstra mange.   
 
På samme måte kan vi vurdere språkmiljøet og kompetansebehovet hos personalet ved å snu om på spørsmålene:   

• Er personale gode igangsettere av musiske aktiviteter?  
• Er personale en god samtalepartner for det enkelte barnet i gruppen?  
• Er personale gode fortellere og høytlesere?  
• Har personale kompetanse til å hjelpe barna til å bli inkludert i et lekemiljø?  

 
 

Voksenrollen: 
Vi skal invitere til ulike typer samtaler 
der barna får anledning til å fortelle, 
undre seg, reflektere og stille spørsmål. 
 
Vi skal oppmuntre barna til å fabulere 
og leke med språk, lyd, rim og rytme.  
 
Vi skal inkludere alle barn i 
språkstimulerende aktiviteter. 
 
 



 

Lek 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være gøy, frivillig, 
indremotivert, spontan og morsom.  Lek skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Lek er 
en arena for utvikling og læring. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek, ute og inne. Barnehagen skal 
bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek (Rammeplanen, 2017). 
 
Lek er en viktig del av barndommen, og den er verdifull i seg selv. Gjennom leken fremmes barnas utvikling på alle 
områder. Den er lystbetont og indremotivert. Derfor er den så viktig som læringsarena. Leken er på liksom, den gir glede og 
forberedelse til voksenverden. Leken kan gi orden og spenning. Gjennom leken kan barna bearbeide opplevelser og opptre 
i andre roller. Gjennom lek kan de utforske og prøve ut nye og ukjente materialer og aktiviteter. Den dyktige voksne kan 
forvandle hverdagssituasjonene til en morsom kunnskapslek.   
 
Å få delta i lek og få gode venner, er grunnleggende for barnas trivsel. Leken er barnas viktigste arena for opplevelser, 
samhandling, bearbeiding av erfaringer og utprøving. Lek er ikke bare lek, den gir glede og er lystbetont. Vi skal igjennom 
lek legge til rette så barnet utvikler seg på alle områder gjennom lek; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt, 
og utvikle og styrke sin identitet og selvfølelse.   
 
Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, mestring, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og 
sammen med andre. Det er også viktig at alle barna får like muligheter. Alle barn er ikke like, men alle barna skal få like 
muligheter til å delta i alle aktiviteter og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter.   
 
   
Hva kan vi forvente av de ulike aldre innenfor område lek 
 

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 
• Herme og imitere 
• Boltrelek, klatre 
• Krype, gå, bruke 

kroppen 
• Løpe etter hverandre 
• Jeg vil – jeg kan er 

fokus 
• Begynne å leke ved 

siden hverandre i 
samme aktivitet 

 

• Herme og imitere  
• Leker mye parallelt 
• Jeg – er fremdeles 

sentralt og mye 
alenelek som går over 
i samlek etter hvert 

• Søker mot andre barn  
• Begynner å ta hensyn 

til andres ønsker 
• Øver på rollelek 
• Kan vente på tur 
• Kan ha behov for 

alenelek 
• Begynner å løse 

konflikter ved hjelp 
fra voksne 

• Sosial lek 
• Leker mer selvstendig 
• Kan ta andres 

perspektiv 
• Leker konsentrert 

over lengre tid 
Kan løse konflikter 
også uten hjelp 

 

    
 Mål: 

Barn skal få tid og rom til å leke i 
barnehagen 

Tiltak: 
 

• Legge til rette for lek i mindre 
grupper. 
 

• Legge til rette for mestring i lek 
 

• Verne om leken 
 

• Bruke rommet (den 3. pedagog) 
for inspirerende og rikt 
lekemiljø 

 

Voksenrollen: 
Vi skal organisere rom, tid og 
lekemateriale for å inspirere til ulike 
typer lek. 
 
Vi skal fremme et inkluderende 
lekemiljø der alle barna kan delta i lek 
og erfare glede i lek.  
 
Vi skal veilede barna hvis leken 
medfører uheldige samspillsmønstre. 
 



Sosial kompetanse 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I 
barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne (Rammeplanen 2017 s.22).  
 
Når vi i Bråten barnehage jobber med sosial kompetanse innebærer det at ansatte er lydhøre og kompetente, og vet hva og hvordan de skal jobbe med dette. Barnas 
selvfølelse skal støttes på veien mot å tilegne seg kompetanse i balansen mellom ivaretakelse av egne behov, og det å ta hensyn til andre.   
 
Forenklet betyr sosial kompetanse individets evne til å samspille med andre i ulike situasjoner. Begrepet beskriver hvordan mennesker forholder seg til omgivelsenes 
forventninger, og hvordan de dekker sine sosiale behov. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles hele livet gjennom lek og samhandling med andre mennesker.  
Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og 
inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.  
  

Mestringsområder:  Empati  Selvkontroll  Selvhevdelse  Selvfølelse  Prososial atferd  
  Evne til å gjenkjenne 

andres følelser, og til 
å forstå dem ut fra den 
andres situasjon, og det 
dreier seg om å sette seg 
inn i en annen rolle eller 
perspektiv og vise 
medfølelse.  

Å kunne utsette egne 
behov og ønsker i 
situasjoner som krever 
turtaking, kompromisser 
og felles avgjørelser, og 
takle mellom-
menneskelige konflikter. 
Det handler også om å 
planlegge og vurdere 
egen atferd, samt å 
utsette middelbar 
belønning når det er mer 
lønnsomt på lengre sikt.  

Å ta initiativ i forhold til 
andre, for eksempel til 
deltakelse i samtaler, lek 
og felles aktiviteter. Det 
handler samtidig om å 
hevde sine egne 
meninger, ønsker og 
behov, kjenne seg 
akseptert og å kunne stå 
imot vennepress.  

Å føle glede og kunne 
slappe av, spøke og ha 
det moro, å kunne tre  
inn og ut av 
leke- rammer, forstå 
lekesignalene, følge 
lekens skjulte regler om 
enighet, gjensidighet og 
turtaking og å involvere 
seg fullt og helt i lek.  

Positive sosiale 
holdninger og handlinger, 
for eksempel å hjelpe, 
dele, støtte, anerkjenne, 
oppmuntre, inkludere, 
vise omsorg for osv. 
Prososiale handlinger er 
frivillige og synes å ha til 
hensikt å være til nytte 
for andre.   

Dette kommer frem når:  Noen slår seg og trenger 
trøst.   
  
Når noen er kjempeglad 
og vil dele gleden med 
andre.  
  
Ved å lytte til hverandre i 
dialogen.  

Barnet evner å vente på 
sin tur til å snakke.   
  
Barnet klarer å utsette et 
behov.   
  
Barnets egne behov ikke 
går på bekostning av 
andre.  

Barnet fremmer egne 
ønsker og tanker på en 
god måte.   
  
Barnet opplever at det 
kan påvirke sin egen 
hverdag.  
  

Barnet opplever at det 
har en egenverdi i 
samspill med andre.   
  
Barnet bidrar positivt i 
samspillet med andre.  

Barna hjelper hverandre 
ved ulike aktiviteter.   
  
Barna har felles 
opplevelser i samling.   
  
Barna snakker positivt om 
hverandre.  



Bråten barnehages fokusområder  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Barnehagen som lærende organisasjon- med fokus på sensitivitet, inntoning 
og tilbakemeldingskultur 
 «Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske 
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i 
grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre» (Rammeplanen, 2017).  
 
Bråten barnehage kommet frem til at vi skal ha som hovedmål å heve alle barns trivsel. Vi setter søkelyset 
på inntoning, sensitivitet og tilbakemeldingskultur som verktøy for å nå dette målet. Personalet er sammensatt 
av personer med mangfoldig kompetansebakgrunn, og dette mangfoldet er en styrke som vi ønsker å ta i bruk i 
enda større utstrekning enn tidligere. Ved å fremheve mangfoldet og ulikhetene i personalet ønsker vi å åpne 
opp for nye spørsmål, spørsmål som kan utfordre og gi nye perspektiver. Det å være åpen for nye perspektiver 
vil kunne føre til utvidet forståelse, noe som igjen kan gi nye handlingsalternativer- som igjen kan føre til 
utvikling og forbedring av praksis.   
 
Vi skal jobbe for å få en felles forståelse for hvordan vi møter barn i ulike situasjoner, og barnets perspektiv skal 
alltid stå i fokus. Det er her inntoning og sensitivitet kommer inn. Hva er det barnet prøver å fortelle, hvilken 
opplevelse sitter barnet med, hvilke erfaringer og behov er det som kommer til uttrykk. Dette krever at 
personalet kan legge sine egne slutninger og oppfattelser av situasjonen til side, for å la barnet ta plass og 
komme frem.   
 
 
Tilbakemeldingskultur 
Barnehager som har en god tilbakemeldingskultur klarer å nyttiggjøre seg av både positive og «negative» 
tilbakemeldinger.  
 
Personalet skal sette ord på egen vurdering av kollegaers samspill med barn. Vi skal gjøre mer av det som 
fungerer bra, og mindre av det som ikke fungerer bra. Vi når ikke vårt fulle læringspotensiale hvis vi ikke får 
tilbakemeldinger fra de vi jobber med, som ser oss fra utsiden. Personalet skal bli enda mer reflektert og bedre i 
møte med barna i vår barnehage.  
 
 

    
 

Hovedmål: 
Heve alle barns trivsel i Bråten 
barnehage.  
Delmål:  
I Bråten barnehage jobber vi for barnets 
beste ved å skape gode relasjoner, 
trivsel og trygghet. 

Tiltak: 
Vi gjør hverandre bedre i hvordan vi møter 
barna.  
 
Vi gir hverandre tilbakemeldinger, både 
positive og negative.  
 
Vi skaper et klima der vi er trygge på 
hverandre.  
 
Vi observerer hverandres praksis, og 
reflekterer sammen.  
 
Vi er uredde og tar tak i ukultur.  
 
Vi utfordrer og har klare forventninger.  

Voksenrollen: 
Vi skal møte alle barn med sensitivitet og 
inntoning. 
 
Vi skal være gode rollemodeller.  
 
Vi skal ha fokus på latter og glede, og et 
positivt klima.  
 
Vi skal ha gode og trygge rutiner.  
 
Vi skal sørge for at alle barn er en del av 
fellesskapet.  
 
 
 
 



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 så langt det finnes egnede tiltak, 
sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. 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 planen skal det stå  

• a) hvilke problemer tiltakene skal løse  
• b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt  
• c) når tiltakene skal gjennomføres  
• d) hvem som skal gjennomføre tiltakene  
• e) når tiltakene skal evalueres.  

  
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. 

Vi i Bråten barnehage følger Nordre Follos plan for trygt og godt barnehagemiljø (psykososialt barnehagemiljø).  



Inkluderende fellesskap- allmennpedagogikk og spesialpedagogikk hånd i hånd 
Alle barn skal oppleve å tilhøre, delta i og være betydningsfulle i fellesskapet. Inkludering skal fremme deltakelse i samfunnet, styrke respekt og likeverd og 
bidra til å motvirke diskriminering og utenforskap (Meld. St. 6. Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO).  
 
I barnehagen vår har vi et stort mangfold av barn. Noen barn får spesialpedagogisk hjelp, og vi skal sørge for at alle barna inkluderes i fellesskapet. Vi skal 
skape trivsel, læring og utvikling for alle barna våre. Barn lærer hele tiden, og de lærer alltid når de er sammen med andre barn.  
 
 

 

Det ordinære barnehagetilbudet-
tiltak/ forebygging/ tidlig innsats

Rammeplanen
Kjennetegn for god ledelse av barnegrupper

Kjennetegn for godt språkarbeid
Kjennetegn for godt lekemiljø

Inntoning, sensitivitet og tilbakemeldingskultur

Tidlig innsats
Evaluere og analysere det ordinære 

barnehagetilbudet og iverksette tiltak ut fra 
enkeltbarns eller barnegruppas behov

Kjennetegn for god ledelse av barnegrupper
Kjennetegn for godt språkarbeid
Kjennetegn for godt språkmiljø

Inntoning, sensitivitet og tilbakemeldingskultur

Spesialpedagogisk hjelp

Veiledning for barnet både en- til en, og i gruppe
Samarbeid med foreldre om tiltak som settes inn

Inkluderigng i fellesskapet
Veiledning for personalet



Satsingsområde «SE MEG – HELE MEG» 
Rammeplanen (2017) for barnehager sier at personalet i barnehagen skal invitere til ulike typer samtaler der barna får mulighet til å fortelle, 
stille spørsmål og reflektere.   
Å stille spørsmål er en naturlig del av det å være barn, men om vi ikke gir barnet kunnskap om kropp og seksualitet kan det være vanskelig for 
barnet å selv ta initiativ til å spørre. Rammeplanen (2017) sier at barnehagen skal bidra til at barn «blir trygge på egen kropp, får en positiv 
oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser» samt at de skal kunne «sette grenser for egen kropp og respekterer andres grenser».   
 
Å lære seg å snakke om det er et viktig første skritt til å skape et godt og avslappet forhold til kropp og seksualitet. Kunnskap om tema kombinert med trygge voksne som 
barnet kan snakke med kan bidra til at de forteller om eventuelle overgrep tidligere. Dette er et viktig steg i forhold til tidlig innsats i barnehagen. Det er ofte lettere for 
barn å snakke med de ansatte i barnehagen, som de ser hver dag og stoler på, enn en fremmed voksen. God relasjon mellom de voksne og barna er viktig både slik at 
barnet har minst en trygg voksenperson og snakke med, men også slik at den eller de voksne som kjenner barnet best kan oppdage eventuelle fysiske endringer ved barnet 
og/eller endringer i barnas atferd.   
  
Før vi lærer barna om de vonde hemmelighetene og hva som ikke er lov, er det viktig å gi de kunnskap om den gode seksualiteten og at det finnes spennende og gode 
hemmeligheter. På denne måten er det enklere for barna og forstå hva som er greit og ikke, på en naturlig måte uten at hovedfokuset ligger på det vonde og skumle ved 
seksualiteten. Dette gir også et godt utgangspunkt når vi senere skal lære om vonde og ulovlige berøringer og hemmeligheter.  
Kunnskap om barns kropp og seksualitet kan gis til barn i alle aldre, men det er viktig at vi tilpasser informasjonen til barnets alder. For de minste barna kan vi for eksempel 
benevne kroppsdeler, vi kan ha samtaler rundt situasjoner som stell og at vi har mange like kroppsdeler, men også noen ulike. Samtidig kan vi se på kropper med ulike 
fasonger og størrelser. Med de eldre barna kan vi gå dypere og snakke om hva som skjer i kroppen, hvordan barn blir til og hva som er lov og ikke lov for barn og voksne.    
Gjennom tett samarbeid mellom barnehagen og foreldre/foresatte, og informasjon om hva vi lærer barna kan foreldrene/foresatte være forberedt på eventuelle temaer 
som kommer opp hjemme og på den måten sikre at barna får god opplæring.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan vi i Bråten barnehage skal arbeide med satsingsområdet:  
 

• Personalet skal bruke hverdagssituasjoner, samlingsstunder og barnesamtaler for å snakke om de ulike temaene i progresjonsplanen.  

• Barnehagen skal årlig ta opp hvordan og hvorfor det jobbes med tema kropp, seksualitet og grenser med foreldrene.   

• Personalet skal jevnlig bruke kvalitetskjennetegn for tidlig innsats i barnehagen for å reflektere over egen praksis.  

• Barnehagen skal sikre at personalet får kompetanse for å sikre at de jobber i tråd med progresjonsplanen.  

• Ansatte må tåle, tørre og ha kunnskap nok til å møte barnet. Det er personalets ansvar å øve, tilegne oss kunnskap, våge å se, og deretter gjøre noe med det.  

Mål: 
Vi skal ruste barn til å fortelle om overgrep og vold tidligere ved å gi barn kunnskap om kroppen, følelser og lære barn å sette grenser.  
 
Vi skal styrke og trygge alle ansatte i møte med barns seksuelle utvikling og trygge ansatte i arbeidet for forebygging og avdekking av vold og 
seksuelle overgrep.  
 



Progresjonsplan: 
Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 

• Barnet får erfaring med språk og 
begreper om kroppen 

• Barnet får erfaringer med 
andres grenser 

• Barnet får erfaring med å si / 
vise stopp 

• Barnet får begynnende 
kjennskap til egen tilhørighet og 
nære familier 

• Barnet etablerer språk og 
begreper om kroppen 

• Barnet får erfaring med å sette 
grenser og respektere andres 
grenser 

• Barnet setter ord på følelser 
• Barnet får erfaring med å trøste 

og hjelpe andre barn, og si fra til 
personalt når barnet trenger 
hjelp 

• Barnet er kjent med egen 
tilhørighet og nære familier 

• Barnet er trygg på egen kropp, 
utseende og identitet 

• Barnet skal få kunnskap om 
ulike måter å lage barn på 
(naturlig, prøverør, surrogati, 
adopsjon) 

• Barnet har kjennskap til ulike 
familiekonstellasjoner 

• *Barnet øver på å si fra og sette 
grenser 

• Barnet kan sette ord på egne 
følelser  

• Barnet trøster og hjelper andre 
barn og sier i fra til personalet 
når barn trenger hjelp 

• Barnet får kjennskap til 
begrepet hemmeligheter 

• Barnet setter grenser for seg 
selv, sier stopp og sier ifra til 
voksne. 

• Barnet har tro på seg selv og har 
god selvfølelse 

• Barnet er kompetente og 
snakker med noen og forteller 
om vanskelige ting 

• Personalet bevisstgjør barn om 
gode, vonde og ulovlige 
berøringer 

 
Årshjul: 
 

 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 
September og oktober Meg selv og min familie Meg selv og relasjoner meg selv og relasjoner  

«Har alle det som meg?» 
 

Meg selv og relasjoner 
«Har alle det som meg?» 

November Kroppen Kroppen Kroppen 
 

Kroppen 

Desember og januar Følelser og ha mot til å si stopp Følelser og ha mot til å si stopp Følelser og ha mot til å si fra om 
gode og vonde hemmeligheter 
 

Følelser og ha mot til å si fra om 
gode og vonde hemmeligheter 

Februar og mars Kroppen Kroppen Kroppen 
 

Kroppen 

April Følelser Følelser Følelser 
 

Følelser 

Mai Oppsummering Oppsummering Oppsummering 
 

Oppsummering 



Vurdering og dokumentasjon 
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og forklares ut fra barnehagens 
planer, barnehageloven og rammeplanen (Rammeplanen 2017). 
Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet – og på den måten skal vi lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som en pedagogisk 
virksomhet.  
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal 
inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten 
 
 

VURDERING • Observasjon 

• Avdelingsmøter 

• Foreldresamtaler 

• Evaluering av planer 

• Spørreundersøkelser 

• Personalmøter 

• Kartlegging 

 DOKUMENTASJON • Månedsplaner 

• Dagtavle 

• Årsplaner 

REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS VED 
BRUK AV DOKUMENTASJON 

• Praksisfortellinger 

• Observasjoner 

• Bilder 

 
 
 
 
 
 
 

Fokus dette barnehageåret: 
Alle ansatte skal være med å vurdere og dokumentere hvordan vi implementerer rammeplanen i vårt arbeid i barnehagen. 
 
Alle ansatte skal reflektere over deres sensitivitet og inntoning til barnas behov ved bruk av pedagogisk dokumentasjon.  
 
Alle ansatte skal reflektere over tilbakemeldingskultur ved bruk av pedagogisk dokumentasjon.  
 



Arbeidsmiljø og satsingsområder for ansatte 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mestrings 
orientert 

ledelse 

Autonomi 

Mestringstro Mestrings 
klima 

Mestringsorientert ledelse: Ledelse som vektlegger at den enkelte 
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt 
beste.  
Mestringsorienterte ledere legger vekt på å bygge høy rolleklarhet, høy 
oppgavemotivasjon, høy mestringstro og et godt mestringsklima. Å gi 
medarbeider høy grad av selvstendighet er vanligvis et sentralt 
element i mestringsorientert ledelse. Mestringsorienterte ledere 
bruker ofte et inspirerende språk med positive, motiverende ord og 
språklige bilder 

Mestringstro: En medarbeiders tillit til egen kompetanse, det vil si 
mestringstro, er avgjørende for både motivasjon, innsats og ytelse. 
Mestringstro har betydning for faktisk mestring. Mestringstro påvirker ikke 
bare motivasjonen, innsats og ytelse, men har også betydning for hvor 
sårbar man er for stress, angst og uro. Ros og oppmuntring fra andre er 
viktig, men den mest effektive måten å forbedre en medarbeiders 
mestringstro på er å gi en opplevelse av mestring, det vil si 
mestringserfaringer gjennom muligheter for å oppleve høy ytelse og 
suksess. 

Autonomi: Medarbeiderens opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig 
og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse og innen en 
definert jobbrolle. Forskning viser at mulighetene til å kunne jobbe selvstendig 
og gjøre egne vurderinger i det daglige arbeidet er en av de aller viktigste 
forutsetninger for høy motivasjon og god bruk av kompetanse. Medarbeidere 
som opplever muligheter til å jobbe selvstendig opplever det som tillit og 
positive forventinger fra sin leder. Tillit er i seg selv motiverende og gir høyere 
mestringstro. Ny forskning tyder også på at når medarbeiderne opplever høy 
autonomi, bli også tjenesten til sluttbruker bedre, slik bruker vurderer det. 

Mestringsklima: Motivasjonsklimaet i en arbeidsgruppe gjenspeiler 
hva det legges vekt på for å motivere medarbeiderne. I et 
motivasjonsklima med vekt på best mulig mestring blir 
medarbeiderne oppmuntret til å utvikle og dele kompetanse og 
samarbeide for å oppnå gode resultater, både individuelt og i 
felleskap. 

De ansattes 
satsnings 
områder 

 

Mål: 
Skape et godt arbeidsmiljø, som bidrar til 
utvikling av hver enkel ansatt. 



Rommet som den tredje pedagog 
Barnehagen skal fortsette å jobbe med lekemiljøet, og jobber videre med rommet som den tredje pedagog. Vi skal lage flere lekekroker, bruke gjenbruksmateriell, og ha 
mer lekemateriell tilgjengelig. Personalet og barna endrer stadig på rom for å få et mer variert og inspirerende lekemiljø. Målet med dette er blant annet å gi barna mer 
medvirkning og mestring i egen hverdag. I rammeplanen står det at barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek, både inne og ute. Ansatte må være bevisste, 
observere og tilrettelegge for barna på best mulig måte. Vi skal hele tiden jobbe med voksenrollen. Vi skal rydde fram til lek, vi skal reflektere over vår egen praksis for 
forbedring, og vi skal ha barns medvirkning i fokus. Alle avdelinger har kommet godt i gang med dette arbeidet, og vi skal fortsette i 2022/2023.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smågrupper  
Størrelsen på barnegrupper og hvordan hverdagen i barnehagen er organisert påvirker barnas evne til å knytte seg til de voksne i barnehagen (forskningsprosjekt Tidlig 
trygg i Trondheim). I Bråten deler vi barna inn i smågrupper gjennom store deler av dagen, hver dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål ved å jobbe i smågrupper:  
• Skape mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet 
• Fremme kontakt og stimulere vennskap mellom barn 
• Observere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 
• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre 
• Nærhet, oppmerksomhet og sensitivitet til hvert enkelt barn, både mellom voksen- barn, og barn- barn 
• Støtte til språkstimulering 



August September Oktober November Desember  
Plandag 15. august 
COS- foredrag hel dag 
 
Plandag 16. august 
Felles første del av dagen. 
 
Fløyvis jobbing andre del av 
dagen.  

Personalmøte  
Førstehjelpskurs 
 
 
 
Medarbeidersamtaler 
 

Personalmøte  
Tema: Trygt og godt bhg-
miljø, krenkelser, sensitivitet 
og inntoning 
Podkast, artikkel 
 
Foreldremøte 
24.10 
Tema: Foreldremøte med 
Hjelper`n 
 
 
Refleksjonsgruppe 
Tema: Kommer 

Plandag 16. november 
Tema: God ledelse av 
barnegrupper med 
kvalitetskjennetegn.  
Foreldreundersøkelsen 
 
Foreldremøte 
2.11 
Tema: Foreldremøte med 
Hjelper`n 
 
 
 
Personalmøte 
Tema: 
Medarbeiderundersøkelsen 
 
Foreldresamtaler  
 

Barnas julebord 
 
Lucia 13. desember 
 
Nissefest uke 50 
 
24. desember stengt 
27. desember stengt 
 
Refleksjonsgruppe 
Tema: Kommer 

 

Januar Februar Mars April Mai Juni 
Plandag 2. januar 
Tema: Halvårsevaluering av 
årsplanen og 
satsingsområdene våre 
 
Kvalitetskjennetegn: Se meg- 
hele meg.  
 
 
 
 
 
 

Personalmøte 
Tema: Inkluderende 
fellesskap. Kartlegging av 
barnegrupper- fargeskjema.  
 
 
Karneval  
 
 
Refleksjonsgruppe 
Tema: Kommer 

Personalmøte 
Tema: Tilbakemeldingskultur 
 
 

5. april stengt (påske) 
6. april stengt (påske) 
7. april stengt (påske) 
10. april stengt (påske) 
 
 
Refleksjonsgruppe 
Tema: Kommer 
 
Trivselssamtaler 

Plandag 19. mai 
Evaluering av årsplanen og 
satsingsområdene våre+ 
veien videre 
 
Trygt og godt bhg-miljø, Se 
meg- hele meg, 
inkluderende fellesskap 
 
Dugnad  
 
17. mai feiring 
 
Miljøuke uke 18 
 

Utvidet ledermøte: 
Tema: Planlegge 
plandagene i august 
 
Personalmøte 
Tema: Gjøre klart årshjul for 
neste bhg-år med komiteer, 
arrangementer osv.  
HMS-arbeid og 
beredskapsarbeid.  
 
Foreldremøte for nye 
foreldre 

 
BARNEHAGEN ER SOMMERSTENGT I UKE 28 OG UKE 29 



 




