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1. Velkommen til nytt barnehageår 
Kjære foreldre og nye og «gamle» kollegaer 

Vi ønsker alle små og store velkommen til nytt barnehageår, et nytt spennende, innholdsrikt og 

lærerikt år! 

 

Vi er, og vil alltid være en barnehage i endring og utvikling. Det kommer stadig nye føringer og 

oppgaver som gjør at vi må stoppe opp å reflektere rundt praksisen vår i barnehagen. Vi lærer og 

utvikler oss sammen, voksen-voksen, barn-voksen og barn-barn. For å opprettholde og utvikle 

videre høy kvalitet i det pedagogiske- og organisatoriske arbeid, må vi veilede hverandre, 

utveksle kunnskap og reflektere sammen. Å ha fokus på intern kompetanseutvikling ser vi på 

som svært viktig for felles forståelse og utvikling i samme retning. Men det er helt avgjørende 

for kvaliteten i barnehagen at vi får ny fagkunnskap basert på ny forskning ved kurs og andre 

møtepunkter både i Nordre follo kommune, og eksternt. Holberg barnehage vil endre og utvikle 

seg i takt med samfunnet og omgivelsene rundt.  

 

Vi er en personalgruppe som bidrar til god kontinuitet og god prosess. Dette er viktig for det 

psykososiale barnehagemiljøet både for barna og de ansatte, dette er også viktig for å 

opprettholde høy kvalitet. Holberg barnehage har fokus på nærvær, og jobber for at små og store 

skal ha «en bra dag». Godt psykososialt miljø i barnehagen er viktig for læring, utvikling og 

gode relasjoner.  

 

Alle barnehagene i Nordre Follo kommune har forpliktet seg til arbeidet med «Se meg - hele 

meg» satsingen i perioden 2019-2025. 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. 

 

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. Foreldre og personalet i barnehagen har et felles ansvar for barnets 

trivsel og utvikling.  

 

Vi ser fram til et godt samarbeid også i 2022-2023 

 

På vegne av personalet, Kristin Bråthen Alvim 

Virksomhetsleder  

Holberg barnehage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 3  

2. Organisasjonskart 2022-23 
Holberg barnehage har til sammen 14,10 årsverk inklusiv 10 % kjøkkenstilling. Holberg 

barnehage sitt organisasjonskart for barnehageåret 2022- 23: 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

  

 

 

Adresse: Holbergs vei 35 

    1412 Sofiemyr 

Telefon: Kontor- 66 81 30 41/ 94 02 58 83 

    Nordstjernen: 41 24 60 73 

    Storebjørn: 41 24 31 46 

    Karlsvogna: 41 24 60 05 

    Lillebjørn: 41 24 63 77 

E-post: Styrer- Kristinbrathen.alvim@nordrefollo.kommune.no  

 

Her finner dere mer informasjon: 

• Holberg barnehage sin hjemmeside: 

https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Holberg-barnehage/ 

• Kommunale barnehager vedtekter: 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-

follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf 

• Informasjonshefte for Holberg barnehage barnehageåret 2022-23. 
 

Årsplan er fastsatt i samarbeidsutvalget 15.juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrer/virksomhetsleder 100% 

Avd. Lillebjørn 

1 ped. Leder 

1 barnehagelærer 

1 

barnehagelærer  

Avd.Karlsvogna 

1.ped.leder 

1 ped. leder 

 

Avd.Storebjørn 

1 ped. leder  

1 barnehagelærer 

 

  

2 fagarbeider/ 

assistenter 

assistent 

2 fagarbeider/ 

assistenter 

assistent 

 

1 fagarbeider/ 

assistent 

 

2 fagarbeider/ 

assistent 

 
Kjøkkenstilling 

10% 

Avd.Nordstjernen 

1 ped. leder 

 

 

 

Støttepedagog 

ved behov 

mailto:Kristinbrathen.alvim@nordrefollo.kommune.no
https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Holberg-barnehage/
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehagevedtekter-vedtatt-kst-20.04.2020.pdf
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3. Årsplan 
«Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 

dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. 

Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, 

barnehagens samarbeidsparter og andre 

interesserte.» Rammeplanen, 2017, s 37. 

 

Hensikten med årsplanen er å sikre en sammenheng 

mellom kommunens vedtatte mål, og de mål, tiltak 

og hovedaktiviteter som er prioritert i virksomheten 

inneværende år. Planen er et arbeidsverktøy for 

styrer og alle ansatte i virksomheten. Den er en del 

av Nordre Follo kommunes styringssystem, sammen med 

Strategi- og handlingsplan 2020-2023. I tillegg er planen en 

informasjon til foreldre/brukere av barnehagen. Planen inneholder satsingsområder felles for alle 

kommunale barnehager, samt Holberg barnehage sin visjon, mål og tiltak for 2022-23. 

 

Vi i Holberg ønsker dette barnehageåret å ha et felles tema, som avdelingene vil tilpasse barna ut 

ifra alder og modning og rammeplanens mål og fagområder. 

I år har vi valgt naturen som tema for alle avdelingene.  

I tillegg har barnehager i Nordre Follo tema:  

«Se meg - hele meg» og «psykososialt barnehagemiljø»  

 

Avdelingene lager evaluering av forrige måned, månedsplaner med mål for måneden, detaljert 

oversikt over aktiviteter, samt annen praktisk informasjon for måneden som kommer. Dette blir 

sendt foreldrene på mail.   

 

Ønsker dere å få mer informasjon om barnehagens overordnede planer og nasjonale lover kan 

dere gå inn på linkene under: 

Link til Rammeplanen, 2017: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

Link til Lov om barnehager, 2021: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
 

Årsplanen sendes ut på mail til alle. 

Planen er tilgjengelig på kommunens internettside under Holberg barnehage. 

https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Holberg-barnehage/  

 

4. Verdigrunnlaget for Nordre Follo kommune 
Nordre Follo kommunes visjon er «Nær og nyskapende». Sammen med denne visjonen har 

Nordre Follo kommune verdiene «Ansvar, omsorg og respekt». De skal prege oss som 

enkeltmennesker, kollegaer, tjenesteytere og samarbeidspartnere. Verdiene må sees samlet og er 

gjensidig avhengig av hverandre. Sammen med innbyggere, frivillige og næringsliv skal vi skape 

trygge lokalsamfunn og gode tjenester. 

Vi i Holberg tar med oss visjonen og verdiene for Nordre Follo kommune inn i vårt daglige 

arbeid i barnehagen.  

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Holberg-barnehage/
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5. Barnehagens verdigrunnlag og pedagogisk grunnsyn 
Ut ifra alle interne og eksterne planer, lover og verdier som barnehagen bruker som sitt 

utgangspunkt for pedagogiske planer og utøvelse av sin praksis springer det seg ut en visjon som 

er barnehagens ledestjerne. Vi ønsker at barna skal oppleve:  

” FRYDEFULL BARNDOM” 
 

Barna skal kjenne det frydefulle i magen, i opplevelsene sammen med hverandre! 

Barndommens egenverdi er det viktigste i barnehagen. Lek og humor skal prege virksomheten. 

Vi møter barn med anerkjennelse og respekt. Barn har rett til å gjøre egne erfaringer. Det er 

viktig å se barn, og skape rom for disse handlingene. 

Vi gir barn omsorg og ønsker å være tilgjengelige voksne. Kommunikasjon og fysisk kontakt 

bidrar til å skape trygghet. Vi er til stede og veileder barn i ulike situasjoner. Grensesetting sees i 

sammenheng med barnets utviklingsnivå, og vi etterstreber konfliktløsing uten vinnere eller 

tapere. Hvert barn skal oppleve seg som verdifullt. Vi skal arbeide med å forebygge at barn blir 

utsatt for mobbing og krenkende adferd. 

Vi er fleksible voksne, og arbeider for at barns individuelle behov kan imøtekommes. Vi lar 

barna være med å medvirke i hverdagens planer.  

I Holberg barnehage er vi opptatt av hvordan vi er som voksne, hva vi sier og hvordan vi opptrer 

overfor barna. Vi er rollemodeller, og er derfor bevisste vår profesjonsutøvelse. 

 

Vi ønsker at tiden i barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre!  

6. Progresjon   
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære nye ting og oppleve 

fremgang. Barn skal få mestringsopplevelser samtidig som de har noe å strekke seg etter. 

Barnehagen skal legge til rette for at barn får leke-, aktivitets- og læringsmuligheter tilpasset til 

alder, interesser, kunnskaper og ferdigheter. I praksis betyr dette at mål, aktiviteter, leker og bruk 

av materiell vil variere for barna i barnehagen basert på alder og 

individuelle forutsetninger. 

 

Progresjon i barnehagen innebærer at personalgruppen arbeider 

systematisk med planlegging, dokumentasjon og 

vurdering. Dette gjøres for å sikre kvalitet og at de 

kriterier som er gitt i barnehageloven, 

rammeplanen og andre lokale retningslinjer følges. 

Arbeidet skal også hjelpe oss i planlegging og 

utvikling av det videre arbeidet. Hele 

personalgruppen er med på å evaluere, men det er 

de pedagogiske lederne og styrer som har ansvaret 

for vurderingen. Planleggings- og evalueringsarbeid gjøres 

på avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter og 

planleggingsdager. Medarbeidersamtalene brukes for å 

evaluere personalets praksis og blant annet reflektere 

over det daglige samspillet mellom voksne og barn. 

 

Bakerst i årsplanen har vi valgt å legge inn 

halvårsevaluering høsten og helårsevaluering våren. Denne evalueringen skal 

hjelpe oss til å legge pedagogiske planer videre, og til å hjelpe oss med å bli bevisst barnas 

progresjon og mestring innenfor de forskjellige områdene i årsplanen. 

Forstå:
Vi jobber 

kontinuerlig 
med årsplanen 

og 
rammeplanen

Planlegge:
Vi planlegger 

det 
pedagogiske 

arbeider i tråd 
med årsplanen

I praksis:
Vi jobber med 

innholdet i 
årsplanen 

gjennom hele 
barnehageåret

Evaluere:
Vi evaluerer og 

reflekterer 
jevnlig, og bruker 

evaluerings-
skjemaene i 
årsplanen til 

videre arbeid

Endring:
Nye tiltak etter 
evaluering er 
iverksatt i det 
pedagogiske 

arbeidet
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7. Psykososialt barnehagemiljø 
 «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. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og 

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.» (Rammeplanen, s.22) 

Rammeplanen sier dette om omsorg: Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og 

for utvikling av empati og nestekjærlighet. Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått og respektert 

og få den hjelp og støtte de har behov for. Omsorg har mye med relasjoner å gjøre, både mellom 

barna og personalet og mellom barna. Barnehagen skal verdsette barnas egne 

omsorgshandlinger. 

 

Kommunen har utarbeidet en egen fagplan: «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø», 

denne ligger på Teamet: Barnehage: Alle ansatte under kanalen «Trygt og godt barnehagemiljø». 

Vi i Holberg gjør systematiske kartlegginger og observasjoner på enkeltbarn og barnegrupper 

regelmessig, hyppigere ved behov. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen i møte med barn og 

andre voksne. Vi reflekterer og trygger hverandre i vår praksis.  

Vi samarbeider med mobbeombudet i kommunen i enkelte saker. 

 

Barnehagen legger 
til rette for positivt 

samspill

Barna øver på å 
ta hensyn til 

andres følelser, 
opplevelser og 

meninger
Krenkende 
adferd og 

mobbing tas på 
alvor

Vi jobber for at 
alle skal føle 

tilhørighet og 
vennskap

Vi gir barna 
mulighet til å 

løse konflikter

Barna øver på 
høflighet og 
turtaking i 
hverdags-

situasjoner
Vi bruker 

anerkjennende 
kommunika-sjon  

for å styrke 
barnas selvbilde 

Vi har ulike 
aktiviteter hvor 
barna opplever 

mestring

Vi har 
temasamling 

Systematisk 
kartlegging,

observasjoner på 
avdelingen

Vi reflekterer 
sammen på 

avdelingsmøter 
og på andre 

møtepunkter.
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8. Livsmestring og helse: «Se meg – hele meg» 
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing (…) Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.» (Rammeplanen s.11) 

«Barn og foresatte opplever at barnehagen jobber med tema livsmestring og folkehelse, og gir 

barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet for å bidra til folkehelse og livsmestring.  

Barn og foresatte erfarer at barnehagen viderefører helsestasjonens arbeid med å forebygge og 

avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.» 

(Strategi- og handlingsplan 2020-2023, s.78) 

 

Kommunen har utarbeidet egen fagplan, denne planen ligger på Teamet: Barnehage- alle ansatte 

under kanalen Se meg- hele meg i Teams  
 

 

 

 
 

 

 

 

Barnehagen skal 
oppdage og 
forebygge 
krenkelser, 

mobbing, vold og 
seksuelle 
overgrep

Barna lærer å sette 
grenser for egen 

kropp

Vi øver på å sette 
ord på gode og 
vonde følelser 

Barna lærer å 
respektere 

andres grenser

Vi har "Se meg-
hele meg"-
samlinger 

Vi snakker om 
kroppen i 
hverdags-

situasjoner

Vi har bøker og 
puslespill om 

kroppen og følelser

Vi utveksler 
informasjon om det 

enkelte barn i 
hverdagen og på 
foreldresamtaler

Vi samarbeider med 
andre instanser til 

barnets beste

Støtte og 
oppmuntre barn til å 

vise omsorg for 
andre og til selv og 

kunne ta imot 
omsorg.
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9. Kunst, kultur og kreativitet 
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og 

eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike 

former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. 

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være 

sammen om å oppleve å skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.» (Rammeplan, s.50) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gir barna mulighet 
til å utvikle 
skaperglede

Vi legger til rette 
for kreativitet i 

hverdagen

Vi bruker musikk og 
etablert  kunst som 

inspirasjon

Barna utforsker 
ulike teknikker og 

materialer

Vi har ulike formings-
prosjekter, ute og 

inne.

Barna opptrer på 
foreldre-

arrangementer

Barna har  
opplevelse med 

dans

Materialer er 
tilgjengelig. Fokus 

på det fysiske miljø

Vi bruker 
naturmaterialer i 
kunstprosjekter

Vi henter 
inspirasjon fra/i 

naturen
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10. Natur, miljø og teknologi 
I Holberg er vi i naturen når vi kommer ut av døren og vi er glade i å gå på både planlagte og 

spontane turer. «Natur» vil også være hovedtema for alle avdelingene dette barnehageåret. 

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje 

til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer 

evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider(…) Personalet skal legge til 

rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking 

og læring.»  (Rammeplan, s.52-53). 

 
 

 

Barna får en begynnende 
forståelse og erfaring 
med natur, miljø og 

teknologi.

Turen er målet - vi 
lytter, ser og 
undrer oss

Vi lærer barna å 
respektere 

naturen

Vi gjenskaper 
turer i form av 

bilder

Vi har 
kjøkkenhage 
sammen med 

barna

Vi gjør ulike 
eksperimenter

Barn får tilgang til 
digitale verktøy 
sammen med 

voksne

Vi kildesorterer 
papp, papir, plast, 
restavfall og mat 

på avdelingen
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11. Kommunikasjon, språk og tekst  
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal 

barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster 

fra samtid og fortid.» (Rammeplan, s.47)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barna utforsker og 
utvikler språket 

gjennom et mangfold 
av kommunikasjons-

former

Vi har lesestund i 
grupper og på 

avdeling

Vi bruker bøker 
og språkposer 

Vi bruker rim, 
regler, dikt og 

sang 

Vi utforsker 
skriftspråket fra 
kruseduller til å 
skrive navnet 

sitt
Vi har 

bokstavkort på 
veggen på store 

avdelinger

Vi setter ord på 
det vi gjør og er 

gode 
språkmodeller 

for barna

Vi inviterer 
barna til den 

gode hverdags-
samtalen

Vi støtter og 
tolker barnas 
ulike former å 
kommunisere 

på
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12. Kropp, bevegelse, mat og helse 
«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og 

matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.» (Rammeplan, s. 49).  

Et sunt kosthold og veksling mellom lek og hvile er viktig for utvikling av en sunn kropp. 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape 

med kroppen som utgangspunkt.» (Rammeplan, s. 49).  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barna blir kjent 
med egen kropp 
og utvikler gode 

vaner rundt 
kosthold og 

hygiene

Vi  har et variert 
kosthold Barnehagens 

ute- og 
nærområde gir 

ulike fysiske 
utfordringer

Vi er ute hver 
dag og jevnlig 

på tur 

Barna lærer å 
akseptere andres 

grenser

Barna lærer å 
sette grenser for 

egen kropp

Vi tilrettelegger for 
hvile i løpet av 

dagen

Vi gir barna tid 
og ro

Vi legger til 
rette for ulike 

fysiske 
aktiviteter
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13. Etikk, religion og filosofi 
«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 

preger verdier og holdninger(...) Barnehagen skal utforske og undre seg over eksistensielle, 

etiske og filosofiske spørsmål(...) Barna skal få en forståelse for at det finnes mange måter å 

forstå ting på og leve sammen på.» (Rammeplan, s. 54) 

 

 
 

 

 

Barnehagen bidrar til 
at barna får en 

forståelse for at det 
finnes mange måter å 
forstå ting på, og leve 

sammen på

Vi markerer de 
kristne høytidene 
jul og påske

Barna får erfaring 
rundt livssyn og 

religioner som er 
representert i 
barnehagen i 

samarbeid med 
foreldre

Barna blir kjent med 
ulike familieformer 

og levesett

Vi jobber for at barna 
skal utvikle toleranse, 
interesse og respekt 

for hverandre

Vi legger til rette for 
at  barna skal sette 
pris på verdien av 

likheter og ulikheter

Vi undrer oss og 
reflekterer i 

samtaler med barna

Vi markerer 
Barnehagedagen
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14. Antall, rom og form  
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, men matematikk er mye mer enn det. De utforsker rom, 

form og tall gjennom konstruksjonslek, regellek, spill og formingsaktiviteter. De argumenterer 

og er på jakt etter sammenhenger.  

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelpe barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet(...) Arbeid med fagområdet skal stimulere 

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.» (Rammeplan s. 53) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Barnehagen skal 
inspirere til 

nysgjerrighet på 
matematikk i 
hverdagen og 
motivere til 

problemløsning 

Vi teller i ulike 
hverdagssituasjoner 

og de store 
avdelingene har 

tallkort på veggen 

Barna deltar med 
borddekking

Vi kategoriserer og 
sorterer under 

rydding både inne 
og ute

Vi bruker 
matematiske 

begreper i 
hverdagen

Barna er kjent med 
geometriske former 
som trekant, firkant 

og sirkel

Vi bruker memory 
og terningspill

Vi bruker 
naturmaterialer til 
å inspirere barna til 

matematisk 
tenkning 
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15. Nærmiljø og samfunn 
«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 

med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen 

skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker 

slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 

familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring 

med å lytte, forhandle, diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.» 

(Rammeplan s. 56).  
 

 

 

 

 

 
 

 

Barna får 
kjennskap til 

samfunnet og 
barnehagens 

nærmiljø

Vi markerer 
17.mai

Vi markerer FN-
dagen 

Vi bruker naturen 
i og rundt 

barnehagen

Vi har samtaler 
om trafikkregler 
når vi går på tur

Barna får 
kjennskap til 

barnegruppens 
kulturelle 
mangfold

Vi følger med og 
observerer 
endring i 

barnehagens 
nærmiljø

Vi markerer 
samefolkets dag
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16. Likestilling og likeverd  
Rammeplanen sier at «Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle 

etisk og vise solidaritet. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forbyggende funksjon og 

bidra til å utjevne sosiale forskjeller» (Rammeplan, s. 10 - 11). Holberg barnehage er en 

solsikkebarnehage. Gjennom dette arbeidet utvikler barna solidariske holdninger, omsorg og 

nestekjærlighet for andre barn, barn de ikke kjenner. Kanskje er verdier som dette noe av det 

viktigste vi kan videreformidle i barnehagen, og at alle "dråper" og gode gjerninger hjelper og 

betyr noe, uansett hvor små de er! 

SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til 

foreldreløse og forsømte barn – uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Det drives nå over 

500 barnebyer i omtrent 130 land over hele verden. Vi velger å støtte SOS-barnebyer generelt, 

slik at midlene kan brukes der det trengs mest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen skal 
motvirke alle 

former for 
diskriminering og 

fremme 
nestekjærlighet

Barna får 
kjennskap til 

verdier i tråd med 
det å være en 

Solsikke-
barnehage Vi legger tilrette 

for et 
inkluderende 

fellesskap 
uavhengig av 
barnas og de 

voksnes ulikheter. 

Barna gis mulighet 
til å vise omtanke 

for andre gjennom 
forberedelsene til 

solsikkefesten

Vi lager produkter 
for salg og øver på 

sang og dans til 
Solsikkefesten

som vi arrangerer 
hver vår

Revegruppa har 
med gaver til 

Frelsesarmeens 
innsamling før jul

Barnehagen skal 
bekjempe alle 

former for 
diskriminering

Personalet bruker 
tid på reflektere 

over egne 
handlinger og 

holdninger
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17. Lek 
«Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 

Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal 

bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og 

sammen med andre. Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike 

typer lek. De skal ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.» 

(Rammeplanen, s.20) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leken har en sentral 
plass i barnehagen 
og lekens egenverdi 

anerkjennes

Vi har faste 
aldersinndelte 
lekegrupper. 

Vi har variasjon 
i lekemateriell 

både ute og 
inne

Vi tilrettelegger for 
at barna opplever 

glede, humor, 
spenning og 
engasjement 
gjennom lek

Barna får oppleve 
lek alene og 

sammen med 
andre

Voksne og barn 
respekterer 

pågående lek

Vi tilrettelegger 
for lekekamerater 

på tvers av 
avdelingene

Voksne er 
tilgjengelige og 

støttende i leken

Uteområdet er 
prioritert for de 

yngste på 
formiddagen
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18. Barns medvirkning 
Barnehagelovens § 3 – Barns rett til medvirkning, lyder: 

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

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

virksomhet» og «Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 

 

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 

på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de 

yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk 

for sine synspunkter på egne vilkår. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres 

alder og modenhet.» (Rammeplan, s.27) 

 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og legge et 

grunnlag for ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold 

samtidig som individuelle uttrykk skal verdsettes. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 

felles verdier og normer som er viktige for felleskapet. I barnehagen skal barna få delta i 

beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. 

 

 

Barna medvirker på 
måter som er tilpasset 

barnas alder, erfaringer, 
individuelle 

forutsetninger og behov

Barna leker i 
smågrupper og 

velger selv 
lekeaktivitet Vi er lydhøre 

overfor barnas 
ønsker, og gjør 

individuelle 
avtaler

Vi observerer 
og følger opp 
barnas ulike 
uttrykk og 

behov

Foreldre 
bevisstgjøres 

på barnas 
medvirkning

Vi skjermer 
barnas lek slik 

at de får 
kontinuitet i 

leken

Vi gir barna 
ulike valg ut fra 

alder og 
forutsetninger

Barna erfarer å 
ta del i 

demokratiske 
avgjørelser

Vi har aktive, 
lekende voksne 
som undrer seg 
sammen med 

barna

Barna har 
varierte leker 
tilgjengelig i 

"barnehøyde"



 Side 18  

19. Foreldresamarbeid  
Respekt, likeverd og gjensidighet er nøkkelord i et godt samarbeid mellom foreldre og 

barnehage. Tid og mulighet til samtale og diskusjon rundt det enkelte barn er viktig for foreldre 

og barnehage. Vi har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling, og ønsker en åpen dialog 

med foreldre i forhold til hva som opptar dem. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal 

alltid ha barnets beste som mål.  

Vi bruker e-post til månedsplaner, evalueringer og felles informasjon.  

Barnehagen har jevnlig samarbeid med foreldrerådet, og har jevnlige møter med SU gjennom 

året. Mer informasjon er i informasjonshefte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er gode på 
regelmessig 

dialog, og møter 
foreldre med 
åpenhet og 

respekt

Vi utveksler 
informasjon om 

det enkelte barn i 
hverdagen og på 
foreldresamtaler Vi bevisstgjør 

foreldrene på 
deres 

medinnflytelse  
og vektlegger 

deres synspunkt i 
hverdagen

Vi informerer på 
tavler, via e-post, 
telefon og bilder 

fra hverdagen

Vi oppfordrer 
foreldre til å vise 
engasjement til 

barnehage-
hverdagen

Vi samarbeider 
med andre 
instanser til 

barnets beste

Vi informerer om 
"Tidlig innsats"

Vi oppfordrer til 
at viktig 

informasjon gis 
muntlig
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20. Tilvenning i barnehagen  
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 

start i barnehagen. Barnehagen 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 andre barn.» (Rammeplan, 

s.33).  

Barnehagen har laget rutiner for en god oppstart i barnehagen som formidles til dere før oppstart. 

Hvert barn får en voksen som tar imot første dag og som følger barnet første tiden i barnehagen. 

Tilvenningen er planlagt med korte dager i begynnelsen slik at barn og voksne gradvis blir kjent 

med hverandre. I løpet av første uka er det en samtale med foreldre for å bli kjent, og snakke om 

gjensidige forventninger. 

Holberg har utarbeidet et eget utgangspunkt for tilvenningen. Denne retningslinjen prøver vi å 

følge, men det er viktig at den også tilpasses det enkelte barn, når vi ser at det er behov for det.   
 

 

 
 

 

 

Nye barn møtes med 
omsorg og interesse 
fra voksne og barn

Familien har 
mulighet til å 

besøke 
barnehagen før 

oppstart Barnehagen 
informerer om 

dagsrytme, 
tilvenning og 

tilknytnings-person 
før oppstart

Vi samarbeider med 
foreldrene utfra deres 

ønsker og barnets 
behov

Vi etterstreber 
tilvenning av ett 
barn av gangen 

pr. avdeling

Barnet får en fast 
tilknytnings-

person i 
tilvenningen

Vi tilpasser rutiner 
og organiserer tid 
og rom til beste 

for barnet

Vi avholder 
foreldremøte for 
nye foreldre på 

våren

Småbarns-
avdelingene 

bruker 
grenseobjekt
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21. Overganger 
«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid 

og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe … Barnehagen skal, i 

samarbeid med skolen, legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage 

til skole og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. 

Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan” 

(Rammeplanen, 2017, side 33). 

Det å bytte avdeling eller det å gå siste året i barnehagen er en overgang som er viktig at vi i 

barnehagen legger til rette slik at dette oppleves som godt for barnet. Siste året i barnehagen får 

man være med på litt flere spesielle aktiviteter enn tidligere år. I «Ulvegruppa» varieres 

innholdet, men de har fokus på skoleforberedende aktiviteter. 

Nordre Follo Kommune har en egen plan for overganger, Plan for overganger barnehage-skole-

SFO. Hensikten med denne planen er å skape trygghet for barnet gjennom tydelige og 

forutsigbare overganger.  

 

  
 

 

 

Barnehagen 
legger til rette for 
at barna opplever 

en trygg og god 
overgang internt i 
barnehagen eller 

til skole/SFO. 

Barnehagen 
benytter seg av 

overgangs-
objekter for 

skolestartere

Ved overganger 
internt i 

barnehagen har 
vi gode rutiner 
for at barna blir 

kjent med 
avdelingen, barn 

og voksne

Barnehagen er 
med på 

"vennskaps-
grupper" 

Ulvene 
overnatter i 

barnehagen i 
løpet av 

barnehageåret

Vi samarbeider 
på tvers av 

avdelingene,

for å skape gode 
arenaer for 

overgangene

Barnehagen 
følger 

kommunens 
plan for 

overgang 
barnehage-
skole/SFO

Barnehagen 
avholder 

barnesamtaler 
og 

foreldresamtaler 
for 

skolestarterene

Ulvene har 
hver uke 

Ulvegruppe, 
hvor de har 
aktiviteter 
tilpasset 

skolestartere 

Overgangs-
samtaler 
internt i 

barnehagen 
gjøres hver vår
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22. Psykososialt arbeidsmiljø 
Godt arbeidsmiljø og arbeidsglede fører til stabilitet. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor også 

for et godt læring- og utviklingsmiljø for barna. Humor og glede i hverdagen vektlegges. 

Medarbeidertilfredshet oppnås ved bl.a. en grunnleggende holdning til at alle har mye 

kompetanse, og derfor deltar i planarbeid i barnehagen. 

Medbestemmelsesmøter er en del av møtestrukturen i barnehagen. 

Livsfasepolitikk er innlemmet i barnehagens struktur og vektlegges i arbeidsmiljøarbeidet. 

Veiledning/opplæring er satt i system. 

I Holberg jobber vi for at alle medarbeidere skal oppleve faglig utvikling, fellesskap og en «bra 

dag på jobb». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi motiverer 
hverandre til å 

utvikle 
barnehagen og 
opprettholde 
høyt nærvær

Veiledning, trivsels-
og medarbeider-

samtaler 
gjennomføres for 

alle

Vi viser hverandre 
gjensidig respekt

Impulsivitet og 
humor er viktig i 

hverdagen

Vi gir hverandre 
positive 

tilbakemeldinger i 
hverdagen

Vi ser huset som 
en helhet

Alle er med på 
årsplanarbeid

Opplæring og kurs 
fordeles på alle 

ansatte
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23. Dokumentasjon og vurdering 
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 

arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og 

rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd 

med barnehageloven og rammeplanen.» (Rammeplanen side 38) 

Å dokumentere og vurdere arbeidet i barnehagen, er viktig for utvikling av det pedagogiske 

tilbudet. Dokumentasjon kan være et verktøy for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en 

kritisk og reflekterende praksis. Vurdering skal foregå i forståelse og samarbeid med foreldrene 

og personalgruppen. 

Vi må stille spørsmål rundt egen praksis, det enkelte barns trivsel og utvikling, samspillet barna 

imellom, mellom barn og personale og mellom ansatte. 

Barns og foreldres erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Dette skjer som 

regel gjennom foreldremøter, foreldresamtaler og brukerundersøkelser. 

 

 
 

 

 

 

 

Vi 
dokumenterer 
og vurderer for 

å bedre 
kvaliteten for 

brukerne i 
barnehagen

Det gis 
mulighet til 
evaluering i 

foreldre-
samtaler

Vi sender ut 
måneds-

evaluering 

Vi har permer 
til barna med 

bilder og 
produkter

Vi synliggjør det 
barna gjør og lager 
i det fysiske miljøet 

Kunnskap om 
barnegruppens og 
enkeltbarns trivsel 

og allsidige utvikling 
er viktig for å gi alle 
barn et tilrettelagt 
tilbud i tråd med 

barnehageloven og 
rammeplanen.

Vi evaluerer 
årsplanen

Vi informerer 
på tavler, via e-
post, telefon og 

bilder fra 
hverdagen

Vi bruker halv-og 
helårsvurderings-

skjema

Vi bruker 
systematisk 

kartlegging på 
barn og 

barnegrupper 
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24. Trafikksikker barnehage   
Barnehagene i Nordre Follo kommune skal ha fokus på «trygt lokalsamfunn» og er kvalifisert 

som Trygg trafikk barnehage. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge 

og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker. I skade- og ulykkesforebyggende 

arbeid er trafikksikkerhet et svært viktig område og Nordre Follo kommune har prioritert 

trafikksikkerhetsarbeidet høyt. I den forbindelse, søker kommunens barnehager om å bli 

sertifisert som «Trafikksikker barnehage».  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Holberg er 
sertifisert som 

trafikksikker 
barnehage

Barnehagen har 
utarbeidet gode 

turrutiner- og barn 
og ansatte er godt 

kjent med disse

Trafikksikkerhet er 
tema på 

foreldremøte 
hvert år

SU i barnehagen 
har dette som 

tema 

Barnehagen stiller 
krav til buss og 

drosje ved kjøp av 
transporttjenester

Vi har samlinger 
gjennom året hvor 

barna lærer om 
trafikksikkerhet

Barna lærer om å 
bruke sansene 

sine på tur.

Synliggjøring av 
fokus på 

trafikksikkerhet i 
det fysiskemiljøet 

ute og inne
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25. Møteplan 
 

Faste møter Frekvens 

(ukentlig/mnd./ 

kvartalsvis) 

Hensikt og eller tema for møte 

 

Personalmøter 
 

Minimum 3 pr halvår 
 

HMS, opplæring og faglig utvikling, prosessarbeid, 

planlegging, samarbeid, ansvarsfordeling, 

informasjon, førstehjelp og brannvern. 
 

Ledermøter 
 

3 pr. mnd. à 1,5 t  
 

Oppfølging av plandokumenter med konkretisering 

og ansvarsfordeling. Faglig utvikling, 

budsjettoppfølging.  
 

Avdelingsmøter 

 

 

2 pr mnd. à 1,5 t 
 

Månedsplan for avdeling, evaluering, 

ansvarsfordeling, rutiner, opplæring, 

HMS, samarbeid, med mer.  
 

Morgenmøter 
 

Annen hver dag à 15 min. 
 

Informasjonsutveksling og samarbeid  
 

Medbestemmelsesmøter 
 

1-2 pr halvår og ved behov 
 

Saker vedrørende økonomi, ferieavvikling og 

bemanning, jamfør Hovedtariffavtale 

 

SU-møter 

 

3 - 4 ganger pr år à 1,5 t. og flere 

ved behov 

 

Samarbeidsutvalgsmøter ifølge Lov om barnehager. 

Fagmøter  1 gang pr mnd a 1,5 time  Faglig utvikling. Pedagogisk refleksjon og 

veiledning internt i barnehagen.  
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26. Barnehageruta og arrangementer i løpet av 
2022/2023 

Vi tar forbehold om endringer ved arrangementene. 

 
Måned Arrangementer Barnehage 

Juli   

August  Oppstart nye barn.  
Torsdag 25-Sensommerfest med foreldre. Arrangeres av 
FAU 

 

September  
 

Uke 38 – Foreldremøte. Egen innkalling kommer 
Uke 38 – Brannvernuka 

 

Oktober  Overnatting i barnehagen for Ulver- Egen info kommer 
nærmere 
Foreldresamtaler- egen info kommer 

Barnehagen er åpen i høstferien, uke 40 
 
 

November  
 

Foreldresamtaler- egen info kommer 16. november plandag- barnehagen er stengt 

Desember  
 

Mandag 12.Lucia. Foreldre inviteres. 
Bytur for Revene: dato kommer  
Tirsdag 20.Nissefest 
Kirkebesøk- dato kommer. 

 

Januar  Juletrefest.  Et FAU arrangement: egen info kommer 
Vinteraktivitetsdag. (når det er vær og føre til det) 

2. januar plandag- barnehagen er stengt 

Februar  Mandag 6. markering av samefolketsdag  
Torsdag 16. Karneval 

Barnehagen er åpen i vinterferien (uke 8) 

Mars  Uke 9-Foreldremøte. Egen innkalling kommer 
Markering Barnehagedagen 
Foreldresamtaler for Ulver- egen info kommer  
Tirsdag 28 Påskefrokost for Lillebjørn og Storebjørn- 
Foreldre inviteres. 
Torsdag 30 Påskefrokost for Karlsvogna og Nordstjernen-
Foreldre inviteres 

 

April  
 

Foreldresamtaler-egen info kommer Onsdag 5- barnehagen stengt 
6.Skjærtorsdag– Barnehagen er stengt 
7. Langfredag– Barnehagen er stengt 
Mandag 10-2. påskedag- Barnehagen er stengt  

Mai  
 

Foreldresamtaler-egen info kommer 
Dugnad. Med foreldre og barn i samarbeid med FAU. Eget 
infoskriv kommer 
Tirsdag 16-markering av 17. mai. 
Tur for Ulver på våren til Vigelandsparken. 

Mandag 1- off.høydidsdag- barnehagen stengt 
Onsdag Grunnlovsdag 17. mai - Barnehagen er 
stengt 
Torsdag 18-Kr. Himmelfartsdag Barnehagen er 
stengt 
Fredag 19-Plandag - Barnehagen er stengt 
mandag 29-2.pinsedag- barnehagen stengt 

Juni  
 

Solsikkefest. Foreldre inviteres. 
Felles avslutning for barn som slutter 

 2. pinsedag- Barnehagen er stengt 
 

Juli  Barnehagen stengt uke 28 og 29 (10.juli-23.juli) 
 

August    
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27. Halvårsvurdering høst 2021 
Hva skal vurderes? På hvilken måte har avdelingen jobbet med 

disse områdene? 

Hva skal jobbes mer med i 2022? 

Rammeplanen   
Kropp, bevegelse, mat og helse  

 

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet  

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi  

 

 

 

 

 

Antall, rom og form  

 

 

 

 

 

Etikk, religion og filosofi  

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn  

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst  

 

 

 

 

 

Barns medvirkning  

 

 

 

 

Andre satsningsområder   
«Se meg- hele meg»  

 

 

 

 

Trafikksikker barnehage  

 

 

 

 

Natur  

 

 

 

 

Visjonen- «Frydefull barndom»  

 

 

 

Psykososialt barnehagemiljø 
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28. Helårsvurdering vår 2022 
Hva skal vurderes? På hvilken måte har avdelingen jobbet med 

disse områdene? 

Hva kan videreføres til neste 

barnehageår? 

Rammeplanen   
Kropp, bevegelse, mat og helse  

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet  

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi  

 

 

 

 

Antall, rom og form  

 

 

 

 

Etikk, religion og filosofi  

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn  

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst  

 

 

 

 

 

Barns medvirkning  

 

 

 

 

 

Andre satsningsområder   
«Se meg- hele meg»  

 

 

 

 

Trafikksikker barnehage  

 

 

 

 

Natur  

 

 

 

 

Visjonen- «Frydefull barndom»  

 

 

 

 

Psykososialt barnehagemiljø 
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29. Kildehenvisning 
 

Kunnskapsdepartementet: Lov om barnehager, med endringer fra 1.8.17.  

 

Kunnskapsdepartementet: Rammeplan for barnehagen fra 2017  

 

Foreldreutvalget for barnehager og Kunnskapsdepartementet (2011). Ressurshefte for foreldre og 

personalet om samarbeid Hjem – Barnehage.  

 

SOS barnebyer – www.sos.barnebyer.no 

 

Nordre Follo kommune sine planer for arbeid innenfor: 

- Fremme et trygt og godt barnehagemiljø  

 

- Overgang barnehage- skole/SFO 

 

- «Se meg- hele meg» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.sos.barnebyer.no/

