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Våre verdier i Nordre Follo kommune

Ansvar, omsorg og respekt.
Dette er verdier det er lett å kjenne seg igjen i for oss 
som jobber i barnehage. 
For oss handler det først og fremst om barna, men 
verdiene omfatter blant annet også: foreldre, kolleger, 
ledelse, fysisk miljø, lover og forskrifter, samarbeid og 
kommunikasjon, oss selv og planer. 
Verdiene er grunnleggende, og vi ønsker at dette også 
skal påvirke samhandlingen mellom barna. 

Vi har lagt bak oss to år med pandemi. Perioden fra 
mars 20 til våren 22 har gitt oss mange og helt nye 
erfaringer. Samarbeidet med foreldrene var avgjørende 
for at vi kunne fortsette å levere god kvalitet til barna, 
basert på oppdraget som er gitt oss. 
Vi fikk bekreftet at forutsigbarhet og smågrupper 
skaper trygghet for barna, og vi fikk erfare at vi kan 
være ute hele dagen. 
Mange av erfaringene tar vi med oss videre, og jobber 
hele tiden med å organiserer så godt som mulig, ut fra 
de rammene vi nå har.  

Årsplanen har et vedlegg: Progresjonsplaner. Her 
beskriver vi grundigere fag - og kjerneområder i 
Rammeplanen og satsningsområder for barnehagen 
sammen med planer for hva barna skal erfare i ulike 
faser og aldre.

Fotos: Barnehagens egne
Illustrasjoner: Flerkulturell rådgiver i Nordre Follo, 
Benedikte Skråmo Santi og Visuell fasilitator Annette 
Haugen VISFAS
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Årsplanen bygger på Barnehageloven, Rammeplan for 
barnehager og Nordre Follo kommunes retningslinjer og 
satsningsområder.

Hele personalgruppen har vært med i arbeidet med å utforme 
årsplanen. Rammeplanen beskriver innhold og arbeidsmåter i 
barnehager. Hovedfokus i år er Trygt og godt barnehagemiljø, og 
det fagområdet fra Rammeplanen vi spesielt vil legge vekt på er 
Kommunikasjon, språk og tekst. Dette er et fokus vi har valgt, 
samtidig som hele rammeplanen er i bruk hos oss. 

Vi skal ha et inkluderende  og godt psykososialt barnehagemiljø der 
vi hver dag skal jobbe for alle barn skal oppleve at det er trygt og 
godt å være i barnehagen. Vi skal forbygge og håndtere 
utestengelse, krenking og mobbing. Vi jobber med det nye kapittel 
8 i barnehageloven som omhandler dette.
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Barn er i utvikling og har ulik grad av selvregulering, språk og 
sosial kompetanse. Det er en del av livet å lære seg å håndtere 
egne og andres følelser og adferd.  Vår jobb som personale og 
foreldre er å støtte og regulere ut fra det enkeltes barns 
forutsetninger og å bygge opp om en positiv utvikling som et 
godt selvbilde, selvregulering og språklig utvikling. Det er viktig 
at vi er gode forbilder, barn lærer mer av hva vi gjør enn hva vi 
sier. Vi vet at et godt, åpent og trygt samarbeid mellom 
barnehage og hjem vil komme barna til gode.

Språk og kommunikasjon er grunnleggende for samhandling 
med andre mennesker. Kroppsspråk, mimikk og tonefall er 
viktigere enn selve ordene. Samtidig trenger vi ordene for å 
kunne fortelle, lytte og forstå. Vi skal være i dialog med barna, 
slik at samtalene blir viktigere enn beskjedene. Vi skal være 

oppmerksomme på eget og andres kroppsspråk. Avdelingen vil 

aktivt bruke bøker, fortellinger, sang og musikk, rim og regler. 

Vi fortsetter å jobbe med prosjektet «Se meg - hele meg». 
Dette handler om forebygging av vold og seksuelle overgrep, og 
innebærer også et positivt fokus på kropp og helse, både fysisk 
og psykisk, i tillegg til respekt for egen og andres kropp, 
berøringer og hemmeligheter. 

Barnas lek er en viktig del barndommen og den arena der det 
skjer mye læring, på alle områder. Den er en helt sentral 
aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Lek 
kan forekomme på mange ulike måter. Barn lærer i samspill 
med hverandre og i samspill med de materielle omgivelsene.
Det fysiske læringsmiljøet inviterer til ulike typer handlinger og 
fører til ulike typer erfaringer.

Årsplanen



Vårt formelle grunnlag

LOV OM BARNEHAGER AV 2005

Utdrag fra barnehagelovens bestemmelser:

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer 
til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære 
å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering. (….)

§ 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (…..)

§ 3. Barns rett til medvirkning

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

§4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et 
foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

§§ 42-43.

I juni 2020 fikk vi et nytt kapittel 8 som handler om det psykososiale 
barnehagemiljøet. Vi har nulltoleranse for utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering. Vi skal forebygge og jobbe for at alle barn har et trygt og 
godt barnehagemiljø. (§§ 41, 42 og 43)

Hele loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

Fastsatt 1. august 2017

Rammeplanen er en forskrift til Lov om barnehager. Den gir 
retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

Rammeplanens første kapitel omhandler vårt verdigrunnlag. Det  
vektlegger at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, 
hvor omsorg, lek og læring står sentralt. 

Barnehagen skal også fremme livsmestring og helse, som understreker at 
barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, med 
tanke på barnas  fysiske og psykiske helse. I  tillegg handler det blant 
annet om demokrati og mangfold, likestilling og likeverd, og bærekraftig 
utvikling.

Andre sentrale tema: Formål og innhold, barns medvirkning, overganger, 
barnehagen som pedagogisk virksomhet og våre arbeidsmåter.

Rammeplanen har 7 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.

Her kan du lese mer om rammeplanen: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/rammeplan/
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Tema 2022 - 2023
Samspill - møte mellom mennesker

Temaet bygger på barnehagelovens kapittel 8, som omhandler et 
trygt og godt barnehagemiljø 

Mål:

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal kunne erfare å 
være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 
med barn og voksne.

Rammeplanen: «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 å 
være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas 
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre 
balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 
behov.»

Barnehagen har plikt til å følge med og å gripe inn. Vi har en 
aktivitetsplikt som skal sikre at uheldige samspillsmønstre brytes og 
at barna blir støttet inn i trygge og gode sosiale arenaer. Vi planlegger 
og organiserer arbeidet ut fra de forutsetninger vi har, som f eks 
antall barn pr ansatt, fysisk miljø og kompetanse.

- Vi skal forbygge og gripe inn der vi oppdager mobbing, krenking, 
utestenging,  og  vil i samarbeid med foreldrene støtte barnas 
utvikling på disse områdene: 

- Inkludering og raushet

- Vennlighet og empati 

- Respekt og vennskap

- Vi arbeider for at barna skal bli trygge og ha god 
selvfølelse

- Vi skal bygge inn gode verdier 

- Vi skal bidra til at barn får verktøy til å finne løsninger 
fremfor å legge skyld på, eller bruke makt for å få sin vei 

- Barn er barn – de er i utvikling både i sine følelser og i 
sin tenkning, de er spontane. 
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Rammeplanen: «Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal 
ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av 
omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal 
gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og 
bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold 
til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få 
mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.»
Rammeplanen: «Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal 
alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens 
personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

Slik arbeider vi med dette: 
- De ansatte møter barna med varme, anerkjennelse og er trygge 
voksne som kan veilede barna
- Vi deler inn i  smågrupper for å gi barna muligheter til å utvikle 
vennskap og lek, og få en trygg tilknytning til de ansatte
- Vi blir kjent med barna og tar de på alvor
- Vi jobber for et nært og åpent foreldresamarbeid
- De ansatte skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra 
flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, 
opplevelser og meninger.

Metoder og aktiviteter vil komme frem i ukesrapportene.



Tema 2022 - 2023

2. Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst

Mål: 

Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får 
mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere 
med andre

Slik arbeider vi med temaet:

• Bruk av bøker, tegninger, sang og musikk, fortellinger, rim og 
regler

• Vi snakker med barna, undrer oss, stiller åpne spørsmål og 
bekrefter

• Vi legger til rette for utvikling av lek der barna kan bruke 
språket sitt

• Vi bruker tegning som kommunikasjonsmiddel

• Personalet møter barna der de er i sin utvikling,
og tar utgangspunkt i deres interesser. Forskning viser at 
samtalen varer lenger og blir "dypere" når samtalens 
utgangspunkt er fra barnets eget initiativ.

• I barnehagen skal vi være bevisste på å bruke matematisk 
tenkning. Vi skal utforske verden, resonnere over 
sammenhenger, oppdage mønstre og løse problemer som 
måtte oppstå i leken og i hverdagen.

Metoder og aktiviteter vil komme frem i ukesrapportene. 6

Grunnleggende begreper

Vi må gripe for å begripe! Barn undersøker verden med alle sanser 
og hele kroppen. Det er viktig med egne førstehånds erfaringer. For 
å støtte innlæringen av begreper som vi etter er nødvendige for oss, 
setter personalet presist ord på det vi opplever sammen med 
barnet. For eksempel en kopp med rød farge og rund form. Etter 
hvert dannes det systemer der «farge» er overbegrepet for lilla, blå, 
grønn, rosa, rød osv. Vi jobber med de viktigste sansene parallelt; 
syn, hørsel, kinestetiske og taktil sans (det kroppslige). Vi skal vise 
samtidig som språket brukes. Når vi bruker sansene og beveger oss, 
setter vi samtidig ord på det vi gjør og de tingene vi omgir oss med.

Ordet BEGREP har altså med ordet begripe å gjøre, som å 
forstå, virkelig gripe.

De grunnleggende begrepene brukes i kombinasjon med våre 
språkferdigheter, for blant annet  å analysere, sammenligne, 
organisere og huske og for å beskrive det vi erfarer. Arbeidet 
tilpasses alder og modenhet. Vi bruker humor, lek, kreativitet og 
hverdagsspråk i arbeidet.

Vi plukker fra denne listen for å arbeide systematisk med dette 
gjennom året:

Form, farge, stilling, antall, mønster, størrelse, høyde, bredde, 
lengde, plass, vekt, mønster, stoff, bruk/funksjon, overflate, 
temperatur, tid, smak, lukt, lyd, verdi, levende/ikke levende, kjønn, 
kraft, og alder/varighet. (Magne Nyborg 1994)



Mål: Personalet skal legge til rette for at barna får 
kunnskap om kropp, og egne og andres grenser og 
følelser, slik at de er rustet til å sette grenser for 
seg selv, og formidle vanskelige og ulovlige
opplevelser.

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er et 
problem for folkehelsen. 

Store norske undersøkelser viser at én av fem 
jenter og én av ti gutter opplever seksuelt overgrep
før de fyller 18 år. En femtedel av ungdom har vært
utsatt for fysisk vold av foreldrene. Konsekvensene
av vold og seksuelle overgrep er alltid alvorlige. 
Forskning viser at alvorlige belastninger I 
barndommen endrer hjernen, og man har høyere
risiko for psykisk og fysisk sykdom senere i livet.

De fleste barn holder hemmelig at de blir utsatt for 
vold og/eller overgrep. En norsk studie viste at 
overgrepsutsatte i snitt ventet 17,5 år med å 
fortelle om det. Barn kan være redde for ikke å bli
trodd, redde for konsekvensene og de kan føle
skyld og skam. Faktisk vet man at mange som
forteller, ikke blir trodd og at overgrepene får 
fortsette. (Nordhaug, 2018:64).
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Arbeidet i barnehagene har som hovedhensikt å gi kunnskap 
til barn, foreldre og personalet slik at barn får kunnskap om 
egen kropp, seksualitet, grenser og helse, hva som er normalt, 
hva som ikke er normalt, hva som er lov og hva som ikke er 
lov.

Temaene har en progresjonsplan. Det vil være ulikt hvordan 
vi behandler temaene, og litt forskjellig hva de ulike aldrene 
går gjennom av materialet.

Mye av stoffet vi skal jobbe med er kjent for oss. Følelser, 
grenser og kropp er temaer vi jobber med kontinuerlig. 
Samtidig skal vi nå være mer presise i hvilke ord vi bruker, og 
vi øver oss på å snakke med barna om kropp og for eksempel 
forplantning på en informativ og naturlig måte. Barn trenger å 
vite, og de trenger svar. Vi jobber også med å møte barna slik 
at vi ikke tolker eller «fargelegger» deres uttrykk og 
fortellinger, før vi vet hva slags støtte de trenger.

Se meg – hele meg



Annet sentralt innhold
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Trafikksikker barnehage

I løpet av våren 2021 ble vi godkjent som trafikksikker barnehage
I samarbeid med foreldre vil det blant annet legges vekt på:
• Sikring av barn i bil
• Trygg parkering
• Bruk av hjelm
• Bruk av refleks
I barnehagen:
• Evaluering av tur – og sikkerhetsrutiner
• Holdningsskapende arbeid blant barna, med lekende aktiviteter
• Enkle trafikkregler
• Trygg tur
• Skilt og farger

Verktøy vi bruker for å følge opp barnas 
utvikling er observasjoner,  "TRAS" og 
«Alle med". Foreldresamarbeid er 
sentralt for å kjenne barnas behov og 
utvikling godt. 

Motorikk og fysisk utfoldelse

Barnehagens fysiske miljø er en viktig arena i arbeidet med uteliv, 
motorikk og lek. Personalet skal være bevisst på hvilke tilbud vi 
har i det fysiske miljøet og hvordan vi presenterer det for barna. 
Uteliv skal prege vår hverdag, vi bruker utelekeplassen, 
leirplassen i skogen og nærmiljøet.
Forskning: Vidar Ulseth ved Universitetet i Oslo har en ti år lang 
og pågående forskning på barnehagebarn. Funnene er viktige og 
spennende: Barn med flere timers utelek i barnehagen var mer 
konsentrerte, oppmerksomme, mindre hyperaktive, flinkere til å 
dele og til å være en god venn, enn andre barn. Effekten av mye 
utetid tidlig holdt seg til barna begynte i 2. klasse på skolen. 
(Ulseth, UiO 2015)

Barnas trivsel og glede er i fokus, og vi vurderer fortløpende 
barnas behov.
I arbeidet med dette vil det også være naturlig å jobbe med 
språklig og sosial utvikling parallelt. 

Underveis setter vi fokus på
Hva skjer i barnegruppa nå, hva er barna opptatt av? Vennskap, 
er alle med? Hvordan bruker vi utelekeplassen og utstyret, skal vi 
endre noe? Hvordan kan personalet støtte leken og barnas 
aktiviteter ?
Er det fysiske miljøet inspirerende og inviterer til språklige 
aktiviteter, kreativitet, utforsking, lek, samarbeid og læring?
Hvordan forsterke språkutvikling i lek og motoriske aktiviteter?

Barnehagens digitale praksis
Rammeplanen: «Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være 
aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes 
med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte».
Vår praksis:
• Vi tar bilder av prosesser og opplevelser. Vi bruker dette til å 

dokumentere, og som grunnlag for samtaler med barna
• Barna er med til kopimaskinen og PC.
• Vi bruker internett for å søke opp ting vi lurer på, eller filmer, 

sang, dans osv.
• Vi bruker egnede og godkjente apper, og har en interaktiv 

skjerm



Metoder
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Grupper
"Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 
personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring" (rammeplanen 
2017).
Vi deler avdelingene i mindre grupper for nettopp å legge til rette for dette. Små grupper 
skaper:
- ro og konsentrasjon.
- fremmer kontakt og stimulerer vennskap gjennom felles opplevelser.
- trygghet - færre personer å forholde seg til.
Vi har valgt å dele gruppene inn etter alder. Vi kan tilpasse lek tilpasset barn i samme 
utviklingsfase.

Estetikk

Tradisjonelt sett er det mye estetisk aktivitet i 
barnehagen. Barn uttrykker seg 
estetisk gjennom lek og det er derfor naturlig at 
estetiske aktiviteter er en del av 
barnehagehverdagen. Vi legger opp til at barna 
har tilgang på formingsmaterialer og har 
aktiviteter der de kan utforske, bruke fantasi, 
kreativ tenkning og utvikler skaperglede. Det er 
selve aktiviteten som er fokuset, ikke 
resultatet.
Estetiske aktiviteter som forming, musikk og 
drama blir også brukt instrumentelt for å oppnå 
mål innenfor temaene vi jobber med.

Barns medvirkning
Barn kommuniserer med hele seg. Blikk, lyder, bevegelser, mimikk og ord/språk. Vi er 
oppmerksomme på de ulike uttrykkene og anerkjenner, regulerer og tilrettelegger ut fra 
individ, gruppe og situasjon.
«Reell medvirkning handler om enkeltbarnets rett til å erfare at deres stemme blir tatt på 
alvor og har virkning i fellesskapet» (Bae, 2006)
Rammeplan for barnehager: «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. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike 
uttrykk og behov.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna 
skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta»

Prosjektarbeid 

Dette brukes som en viktig del av vårt arbeid med barns medvirkning. Prosjektarbeid vil 
si å ha barna med i hele prosessen både planlegging, gjennomføring og evaluering.



Årshjul Se meg – hele meg

Eksempel på aktiviteter

• familiebok

• hode, skulder, kne og tå

• navnesanger

• dans, musikk og moro

• samtaler

• hvor bor vi og hvem bor vi 
sammen med?

• rollespill om følelser

• hviskeleken

• regelleker

• fortellinger og bøker

• estetiske aktiviteter
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Trinn 1

(ca. 1-2 år)

Trinn 2

(Ca. 2-3 år)

Trinn 3

(Ca. 3-4 år)

Trinn 4

(Ca. 4-5 år)

September
Meg selv og 

min familie

Familie og 

relasjoner

Familie og 

relasjoner

Familie og 

relasjoner

Oktober Kroppen Kroppen Kroppen

Kroppen.

Hvordan blir vi 

til?

November Følelser Følelser Følelser Følelser

Januar

Følelser

Ha mot til å si 

fra

Ha mot til å si 

fra

Ha mot til å si 

fra

Gode og vonde 

hemmeligheter

Ha mot til å si 

fra

Gode og vonde 

hemmeligheter

Februar Kroppen Kroppen Kroppen

Gode, vonde og 

ulovlige 

berøringer

Mars Følelser Følelser Følelser Følelser

April Oppsummering Oppsummering Oppsummering Oppsummering



Voksenrollen

Voksenrollen

• Ha en anerkjennende væremåte i forhold til andre, både barn og voksne. Anerkjennende kommunikasjon er en måte å være i samspill
med andre mennesker. «I dialog er anerkjennelse med tanke på gjensidighet og likeverd sentralt. Når barn opplever å bli hørt og 
respektert, vil det utvikle stor interesse for samspill med andre» (Berit Bae 2004)

• Gi barna rett til å ha egne erfaringer og opplevelser. Det betyr ikke at vi må godta at det er riktig, men vi skal godta at det er slik
barnet oppfatter det. Barn får være «ekspert på sin egen opplevelse». Ved å lytte til barna og virkelig se hva som ligger bakenfor deres
følelser og handlinger, får barna medvirke til hva vi fokuserer på videre i deres hverdag.

• Møte barns behov for omsorgsfulle voksne som møter barna der de er, men som også gir uttrykk for at handlinger som går utover
andre, er uakseptable og vektlegge at alle har ansvar for at alle barna har det bra i barnehagen.

• Støtte barn i deres erfaring med å håndtere konflikter, og lære mye om seg selv, og hvordan de kan påvirke sin situasjon. Her er det 
viktig at de voksne inntar en aktiv rolle og hjelper barna til å sette seg inn i hverandres situasjon og bidra til selvhevdelse ved at de 
voksne støtter dem i å fremme meninger og forslag. Vi kan formidle prososiale holdninger og handlinger som å vise omsorg og 
inkludere hverandre. Vi må også være der og hjelpe barna med å gjennomføre det de ble enige om.

Hvordan kan vi jobbe med voksenrollen?

• En av de viktigste faktorene når det gjelder kvalitet, er personalet som jobber i barnehagen. Vi ønsker voksne som har initiativ og er 
gode rollemodeller for barna.

• Personale som individuelt og i samarbeid med andre jobber for å nå de målene som vi selv har satt og som står i rammeplanen.

• Personale som reflekterer over sine sterke og mindre sterke sider både i samvær med barna og de andre voksne. Med selvinnsikt og 
bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man utnytte sine sterke sider, og samtidig jobbe med de mindre sterke sidene.

• Personale som bidrar til en god tilbakemeldingskultur.

• Personale som søker kompetanseutvikling.

• Personale som aktivt bidrar til refleksjon og prosessorientert tenkning og tilrettelegging.

• Personale som er sensitive og varme, gir omsorg og støtter barnas utvikling.

Refleksjon

Refleksjon er ettertanke. Ettertanken gir mulighet til å vurdere kvaliteten på arbeidet. Hvordan var dette for barna eller
barnet? Var det en annen måte å gjøre dette på? Ved å bruke refleksjon gir dette oss en mulighet til å løfte praksisen vår og se 
på den i fellesskap – og skape en god utvikling videre. 11



Tradisjoner
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Tid: Hva Hvordan Organisering

Januar Vinteraktivitetsdag • Vi sørger for at utstyret er klart og setter i gang en dag det er 
mye snø og fint vær

Hele barnehagen, vi deler i 
grupper

Februar Samefolkets dag • Skapende aktiviteter og kreative uttrykksformer
• Utelek

Hver avdeling

Februar Karneval • Vi velger tema sammen med barna
• Vi bruker skapende aktiviteter og estetiske uttrykksformer
• Vi har fokus på gjenbruk og inkludering
• Vi kler oss ut, og prøver å ta ulike roller
• Vi bruker musikk, lytter og danser

Hver avdeling

Mars Påske • Skapende aktiviteter og kreative uttrykksformer.
• Påskefortellingen

Hver avdeling

Mai Vi markerer 17. mai. • Tog for barna, fest etterpå for alle familiene. Aktiviteter på 
formiddagen. 

Hele barnehagen og SU

Juni Sommerfest • Sang og opptreden. Markering av barnehageårets slutt, og 
oppmerksomhet til skolestarterne. 

Hele barnehagen

Juni Nye barn kan bli kjent • En formiddag i uka fra mai. Vi er ute og de nye kan komme på 
besøk med foresatt

Hver avdeling

Oktober Solsikkefest • Temaet er barn i andre land, og vi jobber med 
mestring, omsorg og familie.

Hver avdeling

Desember Jul • Skapende og kreative aktiviteter, estetiske uttrykksformer
• Vi forbereder og markerer jul
• Vi forklarer hvorfor vi feirer jul

Hver avdeling

Desember Lucia • Luciatog, og vi baker og deler ut Lussekatter til foreldre etter 
toget. 

Felles og hver avdeling

Desember Nissefest • Samling hvor vi synger julesanger og prater om dagen
• Barna kan kle seg i rødt/ nisselue

Hver avdeling



Vurderingsarbeid
HVA: MÅL: HVORDAN: NÅR: HVEM: HVORDAN:

Enkeltbarn Se enkeltbarn, og gi 

barnet trygghet, omsorg 

og læring

Observasjon

Dele og reflektere over 

praksisfortellinger

Kontinuerlig Avdelingsvis Foreldresamtaler

Barnegruppe Skape et godt sosialt 

miljø på den enkelte 

avdeling.

Kontinuerlig observasjon

Trygghet

God struktur

Kontinuerlig Avdelingsvis Avdelingsmøte og 

personalmøter

Barns 

medvirkning

Barn skal få mulighet til 

å påvirke egen hverdag

Kontinuerlig observasjon og 

barnesamtaler (3-5 åringene)

Kontinuerlig Avdelingsvis Avdelingsmøter og 

personalmøter

Ukeplan og 

oppsummering

Dokumentere hva vi har 

gjort og ikke gjort

Mål for arbeidet

Ukesplan med oppsummering Hver uke Avdelingsvis Via e-post

Årsplan Vurdere innhold og 

satsningsområder

Evaluere med spørsmål 2 g. pr. år

Alle

Lederteam, personal 

– SU og avd. møter

Tema Barna skal få kunnskap 

på aktuelle områder

Evalueringsskjema som sikrer 

arbeidet med de 7 fagområdene

Kontinuerlig Avdelingsvis / 

alle

Avdelingsvis og 

Personalmøte

Medarbeider-

Tilfredshet

Øke samarbeid og trivsel Medarbeiderundersøkelse Resultat av 10-

faktorundersøkelse 

januar 2021

Arbeides med i 

etterkant

Avdelingsvis / 

alle

Lederteam og 

personalmøte

Bruker-

tilfredshet

Fornøyde brukere 

gjennom dialog og 

dokumentasjon og 

kvalitet

Brukerundersøkelse

Jobbe aktivt med 

brukerperspektivet

Gjennomført høst 

2021. Arbeides 

med frem til neste 

undersøkelse

Alle / SU Lederteam, 

personalmøte og SU
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Foreldresamarbeid

• Samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagen er av stor betydning for barnets utvikling. Vi ønsker at dette 
samarbeidet skal være preget av gjensidig respekt og dialogen skal være god. Foreldre er eksperter på sitt barn og vi ønsker 
å jobbe sammen for å bidra til god utvikling hos barna. Dette er viktig for å kunne ivareta barna på best mulig måte. Daglig 
kommunikasjon ved henting og levering er en naturlig arena for samtale og deling av opplevelser både hjemme og i 
barnehagen.

• Vi bruker telefon og e-post til å gi informasjon og lurer dere på noe så ta gjerne kontakt med oss. IST Home vil tas i bruk når 
løsningen er helt på plass.

• Vi sender ut informasjon på e-post i form av ukesbrev med oppsummering av uka som har gått, og med plan for tiden 
fremover. Virksomhetsleder sender også ut informasjon som gjelder alle barna i barnehagen. Har dere bidrag eller noe dere 
opplever som viktig, ta kontakt med personalet, vi blir glad for alle innspill, selv om vi kanskje ikke klarer å gjennomføre alt. 
Vi har også foreldresamtaler jevnlig i løpet av året, har dere eller vi behov for ekstra samtaler så tar dere eller vi kontakt.

FORELDRERÅD

• Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Herifra velges et arbeidsutvalg/festkomite, som består av to foreldre 
fra hver avdeling. Arbeidsutvalget bidrar aktivt til miljøtiltak i og utenfor barnehagen.

SAMARBEIDSUTVALG (SU)

• Barnehagen har også et SU, der foresatte og ansatte er likt representert. Styrer deltar som sekretær og har talerett, men 
ikke stemmerett. SU blir forelagt viktige saker som angår barnehagen. Blant annet blir denne årsplanen godkjent av SU. 14



Samarbeid med andre instanser

Vi har et godt samarbeid mellom barnehagene og barnevernet, mellom barnehagen og helsestasjonen, 
og vi har jevnlig samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), og Forebygging og tiltak. 

Samarbeid med PPT

Vi har faste rutinemøter med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Her har barnehagen mulighet til å 
søke veiledning og ta opp generelle ting rundt utvikling, gruppedynamikk mm.

Samarbeid med Forebygging og tiltak. 

Her kan vi få hjelp og veiledning av spesialpedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende. Vi har 
en fast kontaktperson. 

Vi omtaler ingen enkeltbarn med disse instansene uten samtykke fra foreldre. 

Samarbeid med barnevernet

Barnehagen har meldeplikt til barnevernet hvis vi har bekymring eller mistanke om omsorgssvikt. Vi kan 
søke veiledning og ta opp ting vi lurer på anonymt. 

Samarbeid barnehage - skole - SFO

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen.» (Rammeplan 2017)

De eldste barna er på avdeling Sommerfuglen. På sommerfuglen kan vi legge spesielt til rette for de 
eldste barna gjennom å gi de mer ansvar og passende utfordringer. 

Et viktig element for å gjøre overgangen fra barnehage til skole så trygg som mulig er å ha et godt 
samarbeid med både skolen og de andre barnehagene i distriktet. Det vil bli arrangert «skoletreff» der vi 
blir litt kjent både med skolens lokaler, elevene som skal være faddere for barna og med andre barn som 
skal begynne på skolen. Vi skal også prøve å få til treff med andre førskolebarn fra andre barnehager. 

Skolen vil ha mulighet til å bli litt kjent med hvert enkelt barn gjennom en samtale med oss fra 
barnehagen, vi kommer i forkant til å bli enige med foreldrene om hvilken informasjon som skal gis om 
deres barn til skolen. Barna skal også få være med og si noe om hva de vil at skolen skal vite om dem.   

Samarbeid andre barnehager

Barnehagene i kommunen har et nært samarbeid, og sammen jobber vi for at det skal være høy kvalitet i 
kommunens barnehager. Fra 1. januar 2023 vil barnehagene være inndelt i 9 soner i kommunen. Vi 
tilhører Kolbotn-Vassbonn og det er 5 barnehager i sonen vår. 
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Dette sier personalet om barnehagen vår ☺

• Engasjert personale

• Godt miljø

• Samhold og samarbeid

• Faglig miljø

• Lekeglede

• Uteliv

• Utelek

• Latter og sang

• Omsorgsfulle voksne

• Mye ute

• Vil barnets beste

• Et godt sted å være

• Lekne voksne

• Barna i fokus

• Tilpasningsdyktige

• Gode på å omstille oss

• Kreativ og fremoverlent

• Ser hvert enkelt ban

• Hjelpe de som trenger det lille ekstra

• Trygt sted å være

• Voksne som er tilstede i leken

• Glede og latter
16

• Har humor, omsorg og anerkjenner

• Barns medvirkning er i fokus

• Er lekne, spontane og rause

• Er opptatt av å bruke uteomrommet

• Liker å bruke skogen som læringsmiljø

• Kollegialt godt samarbeid

• Gode dialoger

• Positivisme

• Løsningsorientert

• “Stå-på”-vilje

• Smidighet

• Stort hjerte for barna

• Varme

• Barns beste

• Musikk

• Fleksibilitet

• Imøtekommende og kjærlige

• Kompetente ansatte og ledelse

• Masse utelek og turer som skaper kreativitet
hos barna

• Tar godt i mot nye barn og voksne så de kan
føle trygghet og tilhørighet

• Gode voksne som setter barna først. 

• Godt foreldresamarbeid, ydmyke voksne

• Rause, engasjerte voksne


