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1.1 Innledning 
Lov om barnehage og Rammeplan er barnehagens viktigste styringsdokumenter. Årsplanen er utarbeidet 
med utgangspunkt i de føringer gitt i regelverket for barnehagen. Årsplanen for barnehageåret 2022/2023 
er en informasjon til foresatte og andre samarbeidspartnere, samt vårt arbeidsdokument. I årsplanen kan 
du sette deg inn i vårt pedagogiske grunnsyn. Videre gir den retningslinjer for våre arbeidsmetoder og 
innhold på et generelt plan. Overganger har fått en ny rutine i Nordre Follo kommune som tar for seg alle 
overganger barnet opplever i løpet av sine år i barnehage og skole. Overgangsrutinen i sin helhet er lagt 
ved som vedlegg. Fokusområder i Nordre Follo kommune er tidlig innsats; se meg – hele meg, inkludering 
og fellesskap og trafikksikker barnehage. Årsplanen er bygget opp etter kapitler. 
 
Barnehagen har en flytende organisering, noe som betyr at vi endrer barnegruppenes sammensettinger 
etter hvilke aldre vi får inn gjennom opptak. Endringer oppstår som oftest ved høsten, når nytt 
barnehageår starter. Vi varierer mellom 3-deling av fløyene og aldershomogene grupper eller avdelinger, 
sammensatt av ulike aldere. Dette er for å ivareta barnas behov for gode lekemiljøer etter hvert som 
aldersinndelingene varierer gjennom hvilke barn som får tilbud om plass i Hellerasten barnehage. Vi er 
likevel opptatte av kontinuitet i drift og barnegrupper og søker derfor å tilstrebe oss at endringene blir så 
små som mulig.  
 
Allikevel har vi lært gjennom året med koronavirus at barna er endringsdyktige og endringsvillige, så lenge 
grunnleggende behov for trygghet og omsorg er ivaretatt. 
 
 Årsplanen er godkjent av SU i epost 21.09.2022 
 
Lise Holen 
Virksomhetsleder 
Hellerasten Barnehage 

  



1.2 Kort presentasjon av Hellerasten Barnehage 
Hellerasten barnehage startet sin drift høsten 1974, og er med dette en av kommunens eldste barnehager. I 
1994 ble barnehagen rehabilitert og utvidet med to nye avdelinger, og den ble da en 4-avdelings barnehage. 
I 2018 kom ny pedagognorm som sier hvor mange barn barnehagen kan ha pr. pedagogiske leder. For 
Hellerasten utgjorde det en stilling som ble konvertert fra assistentstilling til pedagogstilling. 
Sammensettingen av barnegruppene avgjøres til enhver tid av hvem som får plasstilbud. Dette gjør at vi 
varierer mellom å ha tredeling og aldershomogene grupper til å ha 4 avdelinger med aldersblandede grupper.  
Barnehagen ligger fint tilbaketrukket i et skogholt. Det er kort vei til skog og mark og andre tilbud i 
nærmiljøet. Vi har en stor utelekeplass med variert terreng og vegetasjon. Dette gir barna gode muligheter 
for allsidig lek og læring.   
I ny kommune er Hellerasten Barnehage en del av Oppvekst og læring, se organisasjonskartet for mer 
informasjon.  
 
 

1.3 Organisasjonskart 

 
 
Personalgruppens sammensetning endres ved behov, vi søker å utnytte personalressursene best mulig for 
barnets beste. 
  
Nordre Follo kommune har følgende visjon: Nær og nyskapende, med følgende verdier: Ansvar, Respekt og 
Omsorg 
 
Barnehagens visjon er: Hellerasten Barnehage - gode spor på livets reise. 
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1.4  Barnegruppenes sammensetning 
Pr. 01.08.2022 

 Antall barn Fødselsår Gutter Jenter 
Lurveleggen 9 2021 1 2 

2020 3 3 
Tusseberget 9 2021 3 0 

2020 2 4 
Trollstien 18 2019 2 4 

2018 1 3 
2017 3 5 

Furustubben 18 2019 2 3 
2018 2 4 
2017 2 5 

 

1.5 Lover og regler 
Barnehageloven gir føringer for barnehagens rammer når det gjelder bemanning, fysisk miljø og innhold. 
Loven har flere forskrifter. Den viktigste forskriften for barnehagens innhold er «Rammeplan for 
barnehagen – innhold og oppgaver».  
 
§1 i Barnehageloven er formålsparagrafen og beskriver hvordan barnehagen skal arbeide i samarbeid og 
forståelse med hjemmet for å ivareta barnas behov for omsorg og lek. Videre står det at barnehagen også 
skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (..)  
 
§2 omtaler barnehagens innhold  
 
§3 omtaler barns rett til medvirkning  
 
§4 omtaler foreldreråd og samarbeidsutvalg «for å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage 
ha et foreldreråd (alle foresatte i barnehagen) og et samarbeidsutvalg (foreldreråd velger representanter til 
samarbeidsutvalget). 
 
Barnehageloven har i 2021 blitt ryddet i, slik at det er endringer i nummer på paragrafer i enkelte kapitler. 
Kapittel 8 er nytt og tar for seg Psykososialt barnehagemiljø. 
 

1.6 Nøkkelpartnere 
Vi samarbeider med ulike instanser:  

• Barnevernstjenesten (BVT) – bistand og rådgivning  
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) – bistand og rådgivning  
• Forebygging og tiltak 
• Helsestasjon – bistand og rådgivning  
• Tårnåsen og Sofiemyr skole – samarbeid rundt skolestartere  
• Hellerasten ungdomsskole – praksiselever  
• Ås videregående skole - praksiselever 
• Biblioteket – utlån av bøker, fortellerstunder  
• Kolbotn og Sofiemyr kirke – besøk ved høytider  
• Andre tjenesteområder i kommunen  
• Andre barnehager i området  
• Ulike leverandører  

  



1.7 Økonomi 
Av barnehagens midler går største delen av driftsmidlene til lønn. De mest sentrale utgiftspostene er ellers 
inventar og undervisningsmateriell. Disse artene utgjør ca. 2-3% av totalt budsjett. 
Barnehagen har noe midler til bruk på vikar ved fravær. 
 

2 Verdigrunnlag 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske 
arbeid. Barnehagelovens § 1 sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 
humanetisk arv og tradisjon, for eksempel respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette er verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner 
og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  
 
Nordre Follo kommune har verdiene ansvar, omsorg og respekt og dette legger føringer for hvordan 
personalet skal møte våre ulike samarbeidspartnere i hverdagen. 
  
Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling (Rammeplan 
for barnehager).  
Det er viktig at barnas behov for omsorg og trygghet, tilhørighet og anerkjennelse ivaretas, slik at barna 
opplever å få ta del i og medvirke i fellesskapet.  
 

2.1 Barn og barndom 
Vi skal bidra til at alle barn som går i barnehagen får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Vi 
skal være en del av forberedelsene til aktiv deltakelse i samfunnet og bidra til å legge grunnlaget for et godt 
liv. Barna skal møtes som individer og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden, slik at vi 
ivaretar barnas ulike forutsetninger, perspektiv og erfaringer.  
 

2.2 Demokrati 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg 
og bli hørt og delta. Gjennom deltakelse i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle 
forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. 
   

2.3 Mangfold og gjensidig respekt 
Vi skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig 
respekt. Barna skal få kjennskap til at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal vi gi 
barna felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.  
Vi skal legge til rette for kulturmøter og gi rom for barnas egen kulturskaping. Vi skal bidra til at alle barn 
opplever glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.  
 

2.4 Likestilling og likeverd 
Vi skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Vi skal motvirke 
alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Vi må reflektere over egne holdninger for å 
kunne fremme og formidle likeverd og likestilling.  

  
 
  



2.5 Omsorg, lek, danning og læring 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 
Barn i barnehagealder har et stort behov for nærhet, hvile, trygghet og varme. De skal bli møtt av personal 
som er bevisst sitt ansvar i å være gode, varme og trygge omsorgspersoner for barna. Vi skal jobbe for et 
miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 
omsorgshandlinger.  
 
Lek har en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi skal legge til rette for lek, 
vennskap og barnas egen kultur. Leken er barnas verden hvor de bearbeider sine opplevelser, inntrykk og 
erfaringer. Leken er uavhengig og foregår i en fantasiverden hvor barna selv bestemmer reglene for 
hvordan leken utvikler seg. I lek skapes relasjoner og vennskap som gir trygghet for videre utvikling. Leken 
har bestemte former og kjennetegn. Personalet skal legge til rette for lek, slik at rom, tid og lekemateriale 
inspirerer til ulike typer lek. Vi skal også observere, analysere, støtte og delta i og berike leken på barnas 
premisser. Vi skal være gode veiledere for barna i lek.  
 
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Vi skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og 
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiets fellesskap.   
 
Læring I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og å mestre. Vi skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og 
redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Vi skal legge til rette for helhetlige læringsprosesser som 
fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling.  
 

2.6 Språkets betydning for barnets utvikling 
Vi skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Barnets evne til å kommunisere 
med omverdenen innvirker i stor grad på øvrige utviklingsområder for barnet. Gjennom et godt ordforråd, 
god begrepsforståelse og evne til å uttrykke behov og ønsker, vil barna gjennom verbal- og kroppsspråk, 
utvikle sin sosiale kompetanse. Personalet skal støtte barnas flerspråklige utvikling, slik at foresatte ivaretar 
barnas morsmål og barnehagen ivaretar opplæring i norsk. 
 
 

3 Fagområdene i rammeplan 
Rammeplanens fagområder: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 
 Kropp, bevegelse, mat og helse 
 Kunst, kultur og kreativitet 
 Natur, miljø og teknologi 
 Antall, rom og form 
 Etikk, religion og filosofi 
 Nærmiljø og samfunn 

 
Om fagområdene i rammeplanen kan du lese i fulltekst ved å følge denne lenken: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/ 
 
Rammeplanen i sin helhet kan leses her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/


4 Fokusområder 2022/2023 
Alle barn som går i Hellerasten barnehage skal oppleve gode dager som kan beskrives som en del av en god 
barndom. Vår visjon – gode SPOR på livets reise - handler om at vi i møte med barna skal fylle barna med 
gode holdninger, verdier og en tro på at de er klare for å møte de utfordringer livet har å by på.  
 

4.1 Relasjons-kompetanse og anerkjennelse; hvem er vi i møte med barna 
Barns opplevelse av trygghet og tilhørighet handler i stor grad om relasjoner til voksne og barn. Hvem vi er i 
vårt møte med barna har mye å si for hvor trygt et barn opplever sin hverdag og hvor trygg foresatte 
opplever at barnets hverdag er. Personalets bevissthet på relasjonsbygging med barna er tegn på kvalitet 
og legger et godt grunnlag for utvikling av den enkelte barn. 
Barna skal møte anerkjennende voksne som lytter til barna, tar barnas innspill på alvor og handler i tråd 
med rammeplanens intensjoner for gode relasjoner. I denne prosessen skal personalet bruke språket aktivt 
i dialog/samspill med barnet. 
 
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.   
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. (Rammeplan s.10).  
 
Forskning viser at ansatte i barnehagene gjør mer forskjell på barn enn personalet selv oppfatter. Vi skal 
skape en bevissthet omkring våre egne holdninger til likestilling og likeverd. Vi skal se på egen og 
barnehagens pedagogiske praksis for å sikre at barna møtes likestilt og likeverdige. Gjennom observasjon 
og tilbakemeldinger skal personalet reflektere over egen praksis, slik at vi blir bevisste i vårt 
handlingsmønster.  
 
 

MÅL: Vi skal investere i gode relasjoner og være trygge og aktivt tilstedeværende i samspill med 
barna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Sosial kompetanse, inkludering og fellesskap 
Sosial kompetanse og språk er grunnleggende ferdigheter for å fungere i et sosialt miljø. Det omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal vi aktivt 
legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Personalet skal veilede og være støttende til 
barnas innspill, veilede barna i å ta andres perspektiv og se en sak fra andre synsvinkler og reflektere over 
egne og andres følelser. Ved å jobbe for inkludering av alle barn uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn, skal vi jobbe for å fremme toleranse. 
 
Personalets viktigste oppgave er å bruke språket aktivt i møte med barna og bygge barnas sosiale 
kompetanse gjennom gode relasjoner mellom barn og voksne og barn-barn. Vi skal støtte barna og lære de 
og sette grenser for seg selv og andre, samt forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging og 
mobbing.  
  

Kjennetegn: 
 De voksne er fysisk og mentalt tilstede der barna er 
 De voksne er gode rollemodeller for barna 
 De voksne har fokus på barnas behov 
 De voksne fokuserer på barnas indre verdier i stedetfor ytre verdier 
 De voksne tilbyr barna de samme aktiviteter uavhengig av kjønn 
 De voksne bruker språket aktivit i samspill med barna 



MÅL: Personalet skal veilede barna til å bli sosialt handlingsdyktige gjennom å være 
tilstedeværende voksne i samspill med barna.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Livsmestring og tidlig innsats 
Nordre Follo kommune har satt fokus på livsmestring ved å utarbeide prosjektet «Se meg – hele meg». 
Prosjektet tar utgangspunkt i «Æ E MÆ» - som er utarbeidet av Sortland kommune. I «Se meg – hele meg» 
er det utarbeidet en fagplan, progresjonsplan og et årshjul som barnehagene skal benytte i sitt arbeid. I 
tillegg benyttes siden «Æ E MÆ» som vi har fått tilgang til å bruke. Fokuset er tidlig innsats. Vi ønsker at 
barna skal lære om kropp, seksualitet og grenser fra de er ganske små. På denne måten ønsker vi å 
forebygge vold og seksuelle overgrep. Vi vil ha barn som tørr, og vet når de skal si ifra! Vi ønsker å bidra til å 
skape robuste og trygge barn, barn som er sosialt kompetente. Forskning viser at det er disse barna som 
klarer seg best videre i livet. Lek er vårt viktigste verktøy i barnehagen, og det er en stor del av alt arbeidet 
vi gjør, spesielt arbeidet rundt sosial kompetanse. Barn som mestrer motgang, som er gode på 
selvregulering, og barn som har stor lekekompetanse, er barna som har best utgangspunkt for å klare seg 
videre i livet. Vi må også være tidlig ute med å oppdage og sette inn tiltak for barn som er svak rundt noen 
områder i sosial kompetanse, for å hindre at de havner i risikosonen senere i livet.  
Familie er barnets største støttespiller. Foresatte som er aktivt involvert i barnas hverdag; både i og utenfor 
barnehage/skole, bidrar vesentlig for barnets livsmestring senere i livet. Vi oppfordrer foresatte til å ta 
kontakt dersom dere ønsker veiledning i forhold til oppdragerrollen og det å være foreldre.  
 
Ingierkollen barnehage har laget en film som sier litt om hva dette arbeidet innebærer, dere kan se filmen 
ved å klikke på denne lenken: 
https://youtu.be/A0kM3jlJZ5w  
  
Målene for satsingen Se meg – hele meg!  
  

 Ruste barn til å fortelle om overgrep og vold tidligere ved å gi barn kunnskap om kroppen, 
følelser og lære barn å sette grenser.   

 Styrke og trygge foresatte i møte med barns seksuelle utvikling ved å gi kunnskap om normal 
seksuell utvikling, og hvordan snakke med barnet sitt om kropp, følelser og grenser.   

 Styrke og trygge alle ansatte i møte med barns seksuelle utvikling og trygge ansatte i arbeidet 
med forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep  

 Kvalitetssikre rutiner og arbeide systematisk mellom instansene for å håndtere saker om vold 
og seksuelle overgrep, styrke samhandlingen og formidle våre rutiner til foresatte og andre 
samarbeidspartnere.   

 

4.4 Livsmestring og helse 
Vi skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen og vi benytter «Grønne tanker, glade barn» 
som verktøy i dette arbeidet. Høsten 2018 ferdigstilte Oppegård Kommune et handlingsverktøy for de 
kommunale barnehagene. Verktøyet tar for seg hvordan barnehagene skal jobbe systematisk med 
livsmestring. Samt en foreldreinformasjon for hvordan foresatte kan hjelpe barnet sitt til å mestre livet.  
Vi skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og 
mobbing.  

 De voksne er tydelige rollemodeller 
 De voksne setter grenser 
 De voksne støtter og veileder barna i gode og utfordrende situasjoner 
 De voksne bruker språket aktivt i dialog/samspill med barna 
 

https://youtu.be/A0kM3jlJZ5w


I vårt daglige arbeid og nære kontakt med barna, er vi i en sentral posisjon til å kunne observere og motta 
informasjon om barnas omsorg- og livssituasjon. Vi skal ha et bevisst forhold til at barn kan bli utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.  
 
  
Psykologisk førstehjelp for barn med utfordrende hverdag  
Forskning viser at barn i barnehagen stenger hverandre ute i lek og avviser hverandre i ulike 
sammenhenger. Ved å arbeide forebyggende mot uønsket atferd, søker vi å legge grunnlaget for god sosial 
samhandling mellom barn og skape forståelse for det unike i hvert enkelt barn. Vi har utarbeidet en 
handlingsplan for forebygging av uønsket atferd for å ivareta barna som opplever uønskede situasjoner i 
barnehagen.   
I arbeidet med å jobbe forebyggende benytter vi verktøyet «Grønne tanker, glade barn». Dette materialet 
er utarbeidet av psykolog Solfrid Raknes. Verktøyet skal hjelpe barna å sette ord på de vanskelige følelsene 
og tankene. Materialet oppfordrer barna til å kommunisere verbalt.  
Vi benytter dette først og fremst på barn fra 3 år og eldre og vi starter barnehageåret med å introdusere 
dette hver høst. På denne måten legger vi grunnlaget for en kultur hvor det er lov og viktig å si i fra dersom 
barnet ikke har det greit.  
Når barn utestenges fra lek eller opplever å bli mobbet vil personalet gå aktivt inn i leken med barnet, 
veilede og hjelpe barnet med å bli inkludert i gruppen. I slike situasjoner vil arbeidet foregå i nært 
samarbeid med hjemmet, jfr. Livsmestring for barn i barnehagen  
– handlingsverktøy for de kommunale barnehagene.  
 
 

4.5 Trafikksikker barnehage 
Nordre Follo kommune skal arbeide etter kriteriene som Trygt lokalsamfunn, vi skal jobbe etter kriteriene 
for trafikksikker barnehage. Som godkjent trafikksikker barnehage skal vi oppfylle følgende kriterier: 
 

 Trafikksikkerhet, trafikkopplæring og samarbeid med foreldre 
 Barnehagen har trafikksikkerhet som en del av sitt daglige arbeid med alle barn 
 Barnehagen har trafikksikkerhet som tema på foreldremøter; fokus på parkeringsplassen; vi rygger 

inn når vi parkerer, porten og veien til og fra barnehagen/hjem. 
 Barnehagen har fokus på bruk av hjelm og sykling. 

Arbeidet med å utarbeide en egen progresjonsplan for trafikksikkerhet starter i november 2022.  
 

4.6 Lek som virkemiddel og fokus på lekens egenart og betydning for utvikling og 
læring 

Lek har en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. I leken utvikler barna sosiale 
relasjoner og de bygger sin sosiale kompetanse. Personalet skal være til stede både aktivt med i leken eller 
på sidelinjen for å veilede. Vi skal bidra til at leken utvikles videre og barna opplever videre utvikling av 
egen kompetanse og ferdigheter. De voksne skal delta i leken på barnas premisser, slik at de kan arbeide 
forebyggende mot uønsket atferd som utestengelse eller avvisning i leken. I lek er det barna som 
bestemmer reglene for hvordan leken utvikler seg. Personalet skal legge til rette for lek, slik at rom, tid og 
lekemateriale inspirerer til ulike typer lek. Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, 
nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst og tiltro til egne evner.  
  

MÅL: Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst 
og tiltro til egne evner.  



 
 
 

5 Vårt pedagogiske verktøy 
5.1 SPOR 
SPOR er en arbeidsmetode som er inspirert av Reggio Emilia- filosofien. Den er tilpasset skandinaviske 
forhold av den danske pedagogen Dorthe Filtenborg Sørensen. Metoden tar utgangspunkt i barnet og dets 
utviklingsprosesser, gjennom at barnet presenteres for ulike materialer over tid. Arbeidsmetoden tar 
utgangspunkt i barnas ønsker og behov og barnas medvirkning er drivkraften i hvilke temaer avdelingen 
jobber med.   
 
Et SPOR kan oppdages gjennom observasjon av barnas lek, gjennom noe barna forteller eller er opptatte 
av. Barneintervjuer og barnesamtaler benyttes ofte med de eldste barna for å innhente informasjon om 
hva barna er opptatte av. På småbarn er dialog med foresatte og observasjon av barnegruppen og 
enkeltbarn kilde til å danne nye SPOR.  
Gjennom arbeidet med SPOR er det utviklingsprosessen til det enkelte barn som er i fokus, ikke det ferdige 
produktet.  
 
5.1.1 Barns rett til medvirkning 
I arbeidet med SPOR kommer barnas synspunkter frem. Det er barnas interesser som er drivkraften i hva 
innholdet skal være. Gjennom systematisk innhenting av informasjon fra barna og foresatte, utformes 
nye SPOR som avdelingen skal jobbe med. Underveis i arbeidet evalueres det sammen med barna, slik at vi 
justerer veien videre. Noen ganger varer et SPOR i 14 dager, andre ganger kan et SPOR vare i en 
måned. Det er barnas interesse som styrer lengden på et SPOR.  
 
5.1.2 Brukermedvirkning 
Vi ønsker aktive foresatte som deltar med innspill og tilbakemeldinger på det arbeid vi utfører i 
barnehagen. Alle tilbakemeldinger hjelper oss i å utvikle barnehagen i takt med ulike behov og ønsker 
brukerne har, og hva samfunnet forventer. I vårt arbeid med SPOR er vi avhengige av aktive foresatte som 
er engasjert og ønsker å bidra med innspill og tilbakemeldinger iblant annet evalueringsprosesser.  
 
5.1.3 Remida – Bærekraftig utvikling 
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet 
på jorden slik vi kjenner det. Vi skal lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal fremme 
verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.  
Remida er Reggio Emilia sitt fokus på bærekraftig utvikling gjennom gjenbruk. Enhver ting som ikke 
umiddelbart er søppel, kan gjenbrukes til skapende arbeid for barna. Vi er opptatte av å lære barna om 
kildesortering og gjenbruk, slik at de erfarer at mange ting kan brukes flere ganger før det er søppel. I vårt 
skapende arbeid med barna, vil vi etterspørre gjenstander som vi ber dere samle for oss. Noen SPOR krever 
ulike gjenstander for å utvikles videre. Tanken er at dersom dere har noe å avse, tar vi gjerne imot. Spør oss 
om vi trenger dette før dere kaster. Noen ganger etterspør vi bestemte ting f. eks. lokk 
til «smoothieflasker». Da setter vi pris på at dere samler dette sammen og leverer til oss.   
 



5.1.4 Rommet som den 3. pedagog 
Avdelingen er en del av vårt pedagogiske verktøy. Hvordan rommene utformes med lekemateriell og 
møbler, har mye å si for hvordan barna velger å bruke rommene og lekene. Dere kan oppleve at vi gjør om 
avdelingene og dette er alltid med bakgrunn i hvilke behov som ligger i barnegruppen og om det er 
tilrettelagt for et SPOR.  
 
 

6 Organisering 
6.1 Avdelinger 
Barnehagen er bygget som 2 fløyer med 2 avdelinger på hver fløy. Vi varierer hvordan vi organiserer 
barnegruppene. I barnehageåret 2022/2023 vil vi ha 4 avdelinger; Lurveleggen, Tusseberget, Furustubben 
og Trollstien. Avdelingene er sammensatt av flere alderstrinn.  
 
6.1.1 Smågrupper 
På alle avdelinger er hensikten at vi skal jobbe i så små grupper som mulig. Det innebærer i snitt 3 eller 6 
barn pr. ansatt, slik at man får større nærkontakt med hvert enkelt barn. Dette gjelder spesielt i 
kjernetiden; mellom 0930-1330. I denne tiden utføres en del av de planlagte aktivitetene med barna og det 
er viktig for barnas utvikling at de deltar på disse. 
Hele dagen i barnehagen er pedagogisk viktig, og vi benytter alle situasjoner vi skal igjennom i løpet av 
dagen til å fremme utvikling og læring. 
 
6.1.2 Dyregrupper 
En eller flere dager i uken deler vi barna i grupper etter hvilket år barna er født, på tvers av avdelinger. 
Disse aldershomogene gruppene har litt ulike aktiviteter; både styrt av personalet og initiert lek fra barna. 
Hensikten med gruppene er at barna skal danne vennskap på tvers av avdelingene, samt at vi tilrettelegger 
for aktiviteter i forhold til den alder og modning barna har. 
 

6.2 Planlegging 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 
arbeidet. For å sikre kontinuitet og progresjon er det viktig at det planlegges i forhold til enkelt barn og 
barnegruppen. Planleggingen synliggjør rammeplanens intensjoner og hvordan barnehagen tolker og 
realiserer dette i det praktiske arbeidet. Refleksjon over planer og gjennomføring skal være med å utvikle 
virksomheten videre.   
I Hellerasten er årsplanen et dokument som viser hvordan vi skal jobbe med noen utvalgte fokusområder 
gjennom året. Vi gir ut månedsplaner som viser valg av aktiviteter knyttet opp til målformuleringer fra 
rammeplanens fagområder i tilknytning til SPOR. Månedsplanene er våre periodevise planer i forhold til 
tema over en begrenset tidsperiode. I utviklingen av et SPOR er brukermedvirkning viktig og vi ønsker at 
foresatte skal bidra med forslag til tema, aktiviteter m.m. slik at foresattes kompetanse kan trekkes inn i 
innholdet i barnehagen. Hver måned sendes det ut en evaluering hvor vi beskriver hva vi har gjort, 
måloppnåelse, samt viktige datoer m.m. for kommende måned. 
 

6.3 Vurdering 

Personalet skal vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at vi ser på vår pedagogiske praksis, planer og 
valg av tema og aktiviteter opp mot årsplanen, barnehageloven og rammeplanen, for å sikre at alle får et 
tilbud som er forankret i rammeverket og lovverket.   
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner og inkludere hele personalgruppen. Gjennom refleksjon over 
egen og barnehagens praksis, vil alle bidra til at barnehagen utvikler seg som pedagogisk virksomhet.  
I enkelte tilfeller ber vi også om foresattes tilbakemeldinger på aktiviteter som er gjennomført, slik at vi får 
flere perspektiver å vurdere ut ifra, i forhold til hva barn forteller om hverdagen i barnehagen.  
 



6.4 Dokumentasjon 
Dokumentasjon gjøres på ulike nivåer. På oppslagstavler på fløyene vil dere finne en synliggjøring av 
prosessen barna går igjennom ved å jobbe med ulike SPOR blant annet.   
Det skal dokumenteres i forhold til hvordan vi arbeider for å oppfylle rammeplanen og barnehagelovens 
krav.  
Dokumentasjon gir foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva 
barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.  
Vi skal dokumentere det enkelte barns utvikling og trivsel. Vi bruker i dette arbeidet ulike hjelpemidler, som 
f. eks. TRAS, Alle med, observasjonslommer/drømmelommer.  
 

7 Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal legge til rette for 
foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeid skal foregå på individnivå, med 
foreldrene til hvert enkelt barn, på gruppenivå, gjennom foreldrerådet (alle foresatte) og 
samarbeidsutvalget (SU, valgte representanter fra foresatt-gruppen).  
  
Foreldresamarbeid foregår på ulike arenaer:  

• Foreldresamtaler  
• Foreldremøter  
• SU- møter 2 – 4 ganger i året  
• Foreldrearrangement  
• Informasjon via e-post, oppslagstavler m.m.  

  
I vårt daglige møte med foresatte morgen og ettermiddag, ønsker vi en dialog om barnets dagsform og 
opplevelser. For å sikre at barna til enhver tid opplever trygghet i barnehagen ønsker vi at dere skal følge 
barnet inn på avdelingen. Da sikrer vi at barna som allerede har kommet har voksne rundt seg, samtidig 
som vi har mulighet til å møte dere som kommer på en god måte. Vi ønsker at dere skal komme inn på 
ettermiddagen og ta kontakt med personalet før dere forlater barnehagen.  
I levering og henting vil vi oppdatere dere på hvordan dagen til barnet har vært. Er det større ting vi ønsker 
å snakke om, vil vi be om en samtale med dere.   
Vi ønsker å ha mest mulig tilgjengelig personale for barna i barnehage. Er det mye du ønsker å snakke om, 
ber vi deg sende en epost til pedagogisk leder slik at dere kan avtale et kort møte. Vi er opptatt av at vi ikke 
skal snakke over hodet til barna om ting som angår de, slike samtaler skal heller ikke finne sted der andre 
kan overhøre samtalens innhold.  
 
 

8 Overganger 
8.1 Ny i barnehagen 
Før barnet begynner i barnehagen, tilbyr vi lekemøter for barna. Da kommer barna til barnehagen sammen 
med foresatte og leker på en avdeling. De møter en pedagogisk leder som er til stede og kan fortelle og 
informere i forhold til de spørsmål foresatte har. På siste lekemøte leker barna på den fløyen/avdelingen de 
har fått plass og skal begynne.  
 

8.2 Fra liten til stor 
Overgangen fra småbarn til storebarn er spennende både for barn og foresatte. For å gjøre overgangen 
trygg og god for barna, starter vi arbeidet med denne overgangen tidlig på våren. Vi arrangerer 
besøksdager hvor barna går over for å gjøre seg kjent med personal og fysisk miljø. Vi setter sammen 
barnegrupper som etter vår faglige vurdering er til det beste for barna. I sammensetting av barnegrupper 
er det mange hensyn å ta; både individuelle for enkeltbarn, samt for gruppen som helhet. 



 

8.3 Fra barnehage til skole 
Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse for overgang barnehage – skole, rutine for Nordre Follo er vedlagt 
som vedlegg.  
  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning», (Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver, 2017).  
  

 Skolene inviterer til informasjonsmøte med barnehager som tilhører deres skolekrets. Det blir 
brukt et informasjonsskjema som kort beskriver sentrale utviklingsområder ved overgang 
mellom barnehage – skole. Skjemaet fylles ut i samråd med foresatte, og skal godkjennes før 
det kan overleveres til skolen. Det fokuseres på hva barn mestrer, og hva de kan trenge særskilt 
støtte til. Skulle det være behov for omfattende tilrettelegging, er det viktig at samarbeidet 
med skolen etableres i god tid før skolestart.   

 Skolen har egne program for å invitere skolestartere.  
 Vi anbefaler, i den grad familien har anledning til det, at barn som skal begynne på skolen 

avslutter sitt barnehageår når familien tar ferie.  
 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-
barnehage---skole---sfo.pdf 
 
 
8.3.1 Slik gjør vi det i Hellerasten Barnehage 
MÅL: For å forberede seg til skolehverdagen skal barna øve seg i sosial kompetanse og 
andre praktiske ferdigheter.  
  
Bjørnene bruker all tid de er i dyregruppen på førskoleaktiviteter. 
 
 Hva gjør vi i førskolegruppa?  

 I førskolegruppa har vi først og fremst fokus på å leke med mengder, begreper, språklyder, samt 
kunne gjenkjenne former mm. Alle har hvert sitt oppgavehefte «Trampoline» som vi jobber med i 
gruppa. Her får de prøve seg på å løse skolerelaterte oppgaver, øve seg på å sitte i ro over lengre 
tid og å rekke opp hånda.  

 Påkledning; kle på seg selv, vite hva man må ha på seg i forhold til vær (og aktivitet), knyte skoene.  
 Hygiene; deriblant kunne tørke seg selv ved toalettbesøk.  
 Tur; pakke sekk, planlegge hva man kan ha bruk for på turen  
 Trafikk; lære seg overgangsfelt og se seg til begge sider før man går over veien, gjenkjenne noen 

vanlige skilt.  
 Skolerettede aktiviteter; vi øver på å skrive vårt eget navn og tall med riktig blyantgrep og riktig 

skrivning av bokstaver, fargelegge, klippe og lime. Spille spill (brettspill, terningspill o.l.)  
 Vi øver også på å sitte rolig og konsentrert over lengre tid med en oppgave, selv om den ikke er 

selvvalgt.  
 Vente på tur, følge avtaler og regler, og komme til rett tid.  
 Språkleker med rim, regler, lyder og stavelser.  
 Begrepstrening – snakke om hva ord og uttrykk betyr.  

  
Leketreff i skolekretsene:  

 Barn som tilhører Tårnåsen eller Sofiemyr skoledistrikter får mulighet til å være med på to treff på 
våren. På begge treffene får barna møte barn fra andre barnehager som tilhører samme 
skoledistrikt. Det er ett leketreff og ett skoletreff. Personalet deltar sammen med barna på disse 
arrangementene.  

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/overgang-barnehage---skole---sfo.pdf


 Skal et barn begynne på en annen skole, forsøker vi å få til et treff i barnehagens regi. Hvis dette 
ikke er mulig, må foreldrene følge selv.  

 Barna blir fordelt på grupper i forhold til bostedsadresse. Dette for at barna skal bli kjent med 
andre barn som bor i nærmiljøet og kan ta følge til skolen.  

 Det første treffet er et leketreff. Her blir barna kjent med hverandre via lek. Vi starter med en 
samling før vi leker mye og vi spiser sammen i gruppene. Etterpå har vi en samling og går tilbake til 
barnehagene.  

 På det andre treffet er vi på skolen. Her startes det også med en samling før vi går i gruppene og 
leker. Vi pleier også å få en liten omvisning på skolen der de skal begynne. Vi spiser sammen i 
gruppene og har en samling før vi går tilbake til barnehagene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 Vedlegg 
9.1.1 Rutine for overgang barnehage – skole,  

Rutinen i sin helhet ligger som lenke under overganger 
 

Dato Aktivitet Ansvar 
September  Foreldremøter i barnehagen  Styrer 

Klasseoversikter sendes helsesykepleier på 
skolen  

Rektor 

Oktober Skole/SFO-innmelding  UF 
Evalueringsmøte Rektor 

Januar Søknadsfrist utsatt skolestart, 1. januar Styrer 
Februar/April Felles foreldremøte Rektor 

Barnehagenes samarbeidsmøte i den enkelte 
skolekrets 

Styrer, med ansavar for 
vennskapsgrupper 

Mars/April Faglig-Pedagogisk møte mellom 
barnehage/skole/SFO 

Kompetansesenteret 

Mars/Mai Vennskapsgrupper Styrer 
Samtaler med foreldreog barn basert på 
samtaleskjmaer 

Styrer 

April/Mai Felles overføringsmøte barnehage, SFO og 
skole for alle barn 

Rektor 

Egne overføringsmøter for barn med 
særskilte tilrettelegging 

Rektor 

Mai/Juni Førskoledager Rektor 
Juni Åpen kveld Rektor 

Velkomstbrev fra kontaktlærerne sendes ut til 
alle elevene før skolestart 

Rektor 

August Oppstart SFO fra uke 32 Rektor 
Første skoledag Rektor 



 

9.1.2 Helse og miljøtiltak i barnehagene 
1  Barna skal delta i kildesortering av papir, papp, plast, 

metall og glass.  
2  Barnehagen skal ha gode rutiner for lufting.   
3  Barna skal lære gode rutiner for vask av hender.  
4  Barna skal hjelpe til med å holde naturen og nærmiljøet 

rent.  
5  Barnehagen skal ha gode rutiner for renhold av leker og 

utstyr.  
6  Barnehagen skal medvirke til sunne kostvaner.  
7  Barnehagen skal benytte smågrupper for bl.a. å fremme 

positivt samspill.  
8  Barnehagens dagsrytme skal gi barna mulighet for 

veksling mellom aktivitet og hvile.  
9  Barna skal ha en utedag hver uke.  

  
10  Barna skal sikres grovmotoriske utfordringer i hverdagen.  
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9.1.3 Planleggingsdager og ferie 2022/2023 
Et utdrag, oversikten i sin helhet finner du her: 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehage--
og-skolerute-2022_2023-003.pdf 
 

Måned Barnehage 
Juli Barnehagen er stengt i uke 28 og 29 (11.-24. 

juli). Barnehagen åpner 25. juli 
August Planleggingsdag mandag 15. og tirsdag 16. 

august. Barnehagen er stengt 
September  
Oktober Barnehagen er åpen i høstferien 
November Plandag 16. november, barnehagen er stengt 
Desember Barnehagen er åpen 19. -23. desember og 27. – 

30. desember. 
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. 

Januar 2023 Plandag 2. januar. Barnehagen er stengt.  
Februar Barnehagen er åpen i vinterferien 
Mars  
April 5. april – barnehagen er stengt 

6. april Barnehagen er stengt (Skjærtorsdag) 
7. april barnehagen er stengt (Langfredag) 
10. april barnehagen er stengt (2. påskedag) 

Mai 1. mai – barnehagen er stengt 
17. mai – grunnlovsdag, barnehagen er stengt 
18. mai – Kr. Himmelfartsdag, barnehagen er 
stengt 
19. mai – planleggingsdag – barnehagen er 
stengt 
29. mai - 2. pinsedag – barnehagen er stengt 

Juni Barnehagen er åpen 19. juni 
Juli Barnehagen er stengt uke 28 og 29 (10.-23. juli) 

Barnehagen er åpen fra 24. juli 
 
Barna skal ha 20 dager ferie i løpet av et barnehageår (01.08-31.07). Ferie skal meldes 14 dager før 
ferien avvikles, slik at personalets ferie kan planlegges ut fra innmeldt ferie fra barna. Ferie meldes 
som planlagt fravær  appen IST Home. 
  

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehage--og-skolerute-2022_2023-003.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehage--og-skolerute-2022_2023-003.pdf
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9.1.4 Aktiviteter 2022/2023 
Aktiviteter  Tid  Deltakere  Ansvarlig  
Fellessamling  Siste fredag i måneden  Alle barn, alle ansatte  Fløy/gruppe etter liste  
Foreldremøte I løpet av september; 

innkalling kommer 
Personal 
Foresatte  

Lederteam 

Foreldretreff  
 

Én ettermiddag i løpet 
av høsten/våren 
kl 15.30-16.30  

Barn  
Foresatte  
Personal  

Fløy/gruppe  

Solsikkefest 
 

September Barn 
Foresatte 
Personal 

Tusseberget 

Brannvernuke /sikkerhet UKE 38 Barn 
Personal 

Lederteam 
Alle ansatte 

Julegrantenning Fastsettes i samarbeid 
med Foreldrerådet 

 Foreldrerådet, i 
samarbeid med Jana 

Nissefest   Lurveleggen 
Lucia  13.12; mer informasjon 

kommer etter hvert, 
Ute 

Barn 
Foresatte 
Personal 

Furustubben 

Julebord for barna   Fløyene 
Vinteraktivitetsuke  
  

Uke 4 og 5 Barn  
Personal  

Fløyene  

Samenes Nasjonaldag  Uke 6 / (6. februar) Barn  
Personal  

Tusseberget og 
avdelingene 

Karneval 16. februar  Barn  
Personal  

Trollstien 

Barnehagedagen   
 

Barn  
Personal  
Invitasjon til foresatte  

Ped.ledere  

Skoletreff Tårnåsen       
 

Skoletreff Sofiemyr       
 

Ruskenaksjon    Barn  
Personal 

Fløyene 

Dugnad  Info kommer etter hvert Foresatte 
Personal 

Lederteam og Lise 

Mai – fest   16. mai?  Barn 
Personal 

Trollstien 

Tilvenning internt (små over 
til store)  

Datoer kommer  Barn  
Personal  

Ped.ledere og Lise  

Besøksdager nye barn til 
barnehagen   

Datoer kommer  Barn  
Personal  
Foresatte  

Ped.ledere og Lise  
  
  

Sommerfest  15. juni?  Barn 
Foresatte 
Personal 

Lurveleggen 

 
 
 
Progresjonsplaner er lagt i egen plan som følger som vedlegg til årsplanen.  



 
4 

Notater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KONTAKTINFORMASJON: 
HELLERASTEN BARNEHAGE 

VALHALLAVEIEN 33 B 
1413 SOFIEMYR 

  
VIRKSOMHETSLEDER: 66 81 25 90 /46 44 18 79 

 
1994 Fløy: 

FURUSTUBBEN: 66 81 25 92 / 41 35 62 03 
TROLLSTIEN: 66 81 25 94 / 41 35 40 49 

 
1974 Fløy: 

LURVELEGGEN:66 81 25 93/41 35 07 18 
TUSSEBERGET: 66 81 25 95/ 41 35 07 52 
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