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Velkommen til nytt barnehageår i Nordre Finstad og Vestveien barnehager!  

Årsplanen er utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehagene, og Nordre Follo kommunes førende 
retningslinjer for barnehagene. Den sier noe om hva vi vil legge vekt på dette barnehageåret. Hvorfor 
vi satser på akkurat disse områdene, og målene vi har satt oss. Hver avdeling vil synliggjøre sin 
jobbing i periodeplaner og gjennom dokumentasjon i form av bilder og tekst. 

Nordre Finstad og Vestveien ligger tett ved siden av hverandre på Villenga. Her deler vi praktisk talt 
lekeplass, og barn og ansatte bruker alle utelekområdene som barnehagene har. I tillegg har vi kort 
vei til skogen her på Finstad, og alle avdelingene er glade i å bruke tid utendørs.  

Som styrer for begge barnehagene er jeg glad for å kunne si at vi samarbeider på tvers av alle de fem 
avdelingene i begge barnehagene. De ansatte opplever et stort og dyktig fagfellesskap, og barna har 
mange muligheter for å skape varige vennskap som de kan ta med seg over i skolen, i tillegg til 
mulighetene som ligger i det å ha så stor boltreplass, både inne og ute. Vi skal i det kommende året 
jobbe enda mer med hva dette samarbeidet og fellesskapet kan være for oss, og prøve ut nye ting. 

Vi er helt i startgropa med å bygge ny barnehage, der begge barnehagene skal flytte inn under ett 
tak. Det skal være bred brukermedvirkning, og både barn, foreldre og ansatte vil ha stemmer inn i 
denne prosessen. Vi er veldig spente på dette arbeidet, samtidig som vi er opptatt av å tenke på her 
og nå. Mange av barna våre skal ikke starte i den nye barnehagen, og deres barnehagetid er akkurat 
her, akkurat nå. Barnehagetiden er for de fleste fem år, og en viktig del av barndommen. Derfor er vi 
også opptatt av å skape identitet og gruppetilhørighet i de gruppene barna går i nå. 

Mangfold står som et sentralt tema hos oss. Her er det en plass til alle. Dette året vil vi ha spesielt 
fokus på hva mangfold er for oss, og hvordan vi kan utvikle oss videre som inkluderende fellesskap. 
Fagplanen «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø» vil være vårt arbeidsdokument i 
dette arbeidet, sammen med relevant teori. Denne planen har blitt utarbeidet med utgangspunkt i 
nytt kapittel i barnehageloven som kom 01.01.2021, der det er lovfestet handlingsplikt for 
barnehagene i forhold til forebygging og avdekking av mobbing i barnehagen. Alle barn skal føle 
vennskap og samhørighet, og utvikle sosial kompetanse. 
Vi vil invitere dere foreldre med på å bidra med å vise inkluderende holdninger overfor deres barn, 
som når de skal invitere i bursdager, ha med venner hjem, og når dere snakker om andre barn 
hjemme. Både foreldre og ansatte er viktige forbilder og veiledere for å fremme gode verdier. 

Nordre Follo kommunes retningslinjer for arbeid mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner er 
nedsatt i planen Se meg, hele meg, og barnehagene skal ha dette på dagsplanen gjennom hele året. 
Avdelingene jobber med temaet så det er tilpasset barnas aldersgruppe. Barna skal bli kjent med 
egen kropp, grenser, følelser og seksualitet, og lære seg å vise respekt for andres følelser og grenser.  

Vi gleder oss til et nytt år, og ser fram mot et godt samarbeid med dere foreldre. Sammen skaper vi 
den gode barndommen for barna våre. 

Jeg ønsker barn, foreldre og personale et godt barnehageår! 

 

Vennlig hilsen  
Bente Tallaksen, styrer i Nordre Finstad og Vestveien barnehager 

 

Årsplanen er godkjent av SU  
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En kort evaluering av fjoråret 

  
De to barnehagene har hatt litt ulikt fokus det siste året, men vi har hatt felles fagmøter og 
personalmøter der temaer som er aktuelle for alle har blitt jobbet med. Vestveien valgte å holde 
videre fokus på språk og språkarbeid, mens Nordre Finstad jobbet med lek og lekemiljø. 
Satsningsområder i barnehagene er ikke statiske, men endrer seg i takt med barnegruppa, og begge 
barnehagene har dratt nytte av hva de andre har jobbet med fordi vi har hatt felles møter og 
diskusjonsfora på tvers av avdelingene. 
 
Satsningsområdet Se meg, hele meg har hatt noe mindre fokus dette året, men avdelingene har fulgt 
en progresjonsplan for året, og holdt temaet varmt. Barna har blitt tryggere på kropp og helse, og 
mer bevisste på å sette grenser. For de minste barna har det vært jobbet med benevning av de 
forskjellige delene av kroppen, og for de eldre har vi kunnet snakke mer om følelser og det å sette 
grenser for egen kropp. 
 
Det har vært utfordrende dette året også å ha et nært foreldresamarbeid på grunn av 
smittevernsrestriksjoner store deler av året. Derfor var det en stor glede å kunne gjennomføre 
dugnad og sommerfest, og foreldremøte for nye foreldre den siste våren. Foreldresamarbeid er noe 
av det viktigste vi har, og det å kunne ha god tid til overlevering av beskjeder og gode samtaler er noe 
vi har savnet gjennom deler av dette siste året også. Det har blitt noen stengte dager og oppfordring 
om tidlig henting, men alt i alt så har våre to barnehager kommet godt igjennom pandemien. 
 
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i november i fjor. Vi hadde nokså lav svarprosent, og kan 
ikke ta resultatene helt bokstavelig, men i det store og det hele er det godt å se at det vi skårer 
høyest på er nærheten til barna, og tilstedeværende voksne i lek. Noen foreldre har ønsket seg 
endringer i mattilbudet, mens andre syns dette er helt fint. Vi har også sett at vi kan forbedre 
informasjonen vi gir til dere foreldre, og hvordan vi informerer.  
Avdelingene fikk tildelt svarene fra sin foreldregruppe, og har tatt til seg de forbedringspunktene som 
har fått lavest skår, men også de områdene der de skårer høyt. Det er viktig for oss å bevare det som 
allerede er bra. 
 
Nordre Follo sine verdier; Ansvar, Omsorg og Respekt, er alle virksomheter i kommunen pålagt å 
arbeide etter. Vi har jobbet med å bli kjent med begrepene, og hva de betyr for hver og en av oss, så 
vi etter hvert kan kjenne eierskap til dem. Verdiene skal komme til syne i alt arbeidet vi gjør med 
barna, men også overfor foreldre, kollegaer og andre utenfor barnehagen. Vi er på god vei til å få 
dette under huden. 
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Bakgrunn for valg av satsningsområder 
 
Valg av satsningsområder baserer seg på sentrale og kommunale føringer, samt barnehagens ståsted, 
forutsetninger og behov. Når barnehagen velger satsningsområder, er det for å vie utvalgte områder 
spesiell oppmerksomhet. Personalet er opptatt av at barnehagen stadig utvikler seg for å bli bedre, 
slik at den på best mulig måte oppfyller barnehagelovens krav, samt rammeplanens målsettinger.  

Barnehagene våre er plassert i et område der det bor mennesker fra mange kulturer, og vi har både 
barn og ansatte som har tilhørighet til en minoritet. Vi ser det som vår oppgave å være 
samlingspunktet for alle våre forskjellige kulturer, og vi ønsker oss å være en synlig aktør innenfor 
det å fremme likeverd, solidaritet og fellesskap på tvers av forskjellige kulturer og egenskaper. 

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og 
leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. 
Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring 
over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de 
er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 
Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge 
opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre 
variasjoner i verdier, religion og livssyn.» (Rammeplan for barnehagen, 2017) 

Sammenhengen mellom godt arbeid med mangfold og et trygt og inspirerende lekemiljø, vil også få 
vår oppmerksomhet det kommende året. Når lekemiljøet har en tydelig pedagogisk rolle, så vil det 
skape lekesituasjoner der barn kan møtes og utfordres sammen, uavhengig av språkkunnskaper og 
lekeferdigheter. Personalets rolle i å skape trygge lekemiljøer, og i å være tilstedeværende og nære 
er noe vi stadig er innom, og vi ønsker å fortsette å jobbe med hvem man skal være i barns lek, og 
hvordan man kan være en voksen som skaper trygghet og tilhørighet. 
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Satsningsområde for barnehageåret 2022 – 2023 
 

Gleden av å være sammen – mangfold i barnehagen 

Nordre Finstad og Vestveien har mye erfaring i å ta imot barn med forskjellig bakgrunn og 
funksjonsevne, og vi har en personalgruppe som er tydelige i sine roller som forbilder for å skape 
samhørighet. For barna er det viktig å bli møtt med respekt og åpenhet, så de kan bygge sin identitet 
i trygge rammer. Mange av barna i våre barnehager skal forstå flere kulturer samtidig når de vokser 
opp, og vi ønsker at dette skal oppleves som en styrke. Mangfold av kulturer og funksjonsevne i en 
barnegruppe er med på å skape bredere forståelse for at vi alle er forskjellige, og har forskjellige 
behov. 

«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.» (Rammeplan for barnehagen, 2017) 

Vi ser det som en ressurs at vi er en barnehage med mangfold, og vi ønsker å fremme gleden ved å 
være i et fellesskap som reflekterer det moderne samfunnet. Det er en styrke å kunne forstå andre 
menneskers behov uten å kunne samme språk, eller kjenne til hverandres bakgrunn, og gjennom 
leken og hverdagen i barnehagen så lærer barna dette.  

Inspirerende lekemiljø og voksenrollen 

Rammeplanen sier: 
«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» 

Hva er et inspirerende lekemiljø? Når barna er aktive og engasjerte i lek, de har venner og 
lekekamerater i barnehagen, og de viser glede og tillit i kontakt med andre barn og voksne, da er 
barnehagen et godt sted å være. De ansattes tilstedeværelse og evne til å se bakenfor handlinger og 
uttrykk, og lese behov som bare vises i et lite glimt, er avgjørende for å skape gode rammer og 
lekeområder som inspirerer til og utvikler leken. Vi må forstå hva som er barnas behov for å kunne 
skape lekemiljøer som er gode for dem.  

Lekemiljøet har stor betydning for det enkelte barns lek og utvikling, og for barnegruppas totale 
fungering. Vi trenger personale som ser, undrer seg og utvikler lekemiljøet på en sånn måte at barnas 
lek holdes i live og er variert. For å få til dette trenger vi å jobbe med våre holdninger til lek, og til 
gruppestørrelser. Vi skal også ha fokus på å se på egen praksis med undring, så vi lettere kan legge til 
rette for lek og samspill ut fra barnas ønsker og behov. 

 

Hovedmål: 
Alle barn og voksne får være seg selv, og er betydningsfull for fellesskapet 

Delmål: 
Lekemiljøet er tilgjengelig for alle, og gir mestrings- og bevegelsesglede 
Barn og voksne er trygge og stolte over å fortelle om sine tradisjoner 
Alle barn inkluderes i lek 
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Kjennetegn for barn: 
Vi ser og hører barn som ler og har det gøy sammen 
Vi ser og hører barn som forteller om familien sin 
Vi ser og hører at barna bruker hele lekemiljøet, inne og ute 
Vi ser og hører barn som omtaler andre barn på en positiv måte 

Kjennetegn for personalet: 
Vi ser voksne som starter opp og leker sammen med barna 
Vi ser voksne som er aktive og tilstede der barna er, og er tilgjengelige 
Vi ser og hører voksne som framsnakker barna 
Vi ser og hører voksne som synliggjør alle barna 
Personalet inkluderer alle familier gjennom planer, møter og arrangementer 
Personalet har kjennskap til forskjellige tradisjoner og kulturer som er i barnegruppa 
Personalet er nysgjerrige og utforskende sammen med barn og foresatte 
Personalet arrangerer jevnlig sammenkomster for foresatte i barnehagen 

 

 
 

Dokumentasjon og vurdering 
 

Barn og personale dokumenterer hverdagen i form av bilder og tekst på hver avdeling og på digitale 
medier. I barnehagen er barna en naturlig del av evalueringen både for seg selv, men også for 
barnegruppen. Barna får uttale seg om det som vedrører dem.  

Nordre Finstad og Vestveien barnehager bruker kommunens kvalitetskjennetegn til vurdering av eget 
arbeid. 

Avdelingene evaluerer fortløpende periodeplaner med mål og kjennetegn for inneværende periode. 
Dette gjøres på avdelingsmøter. Evaluering blir gitt i neste periodeplan, og arbeidet dokumenteres 
fortløpende. 

Våren 2023 evalueres året som har gått. 
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Diverse informasjon 

 
Bursdager i barnehagen 
Vi ønsker å feire barnas bursdager gjennom året, og selv om avdelingene gjør dette litt forskjellig, så 
er det bursdagsbarnet som er i fokus denne dagen hos alle.  

Eksempler på ting avdelingene gjør er; samlingsstund med bursdagssang, telle år barnet blir, ta bilder 
som foreldrene kan få med seg, velge aktiviteter eller sanger. Barnet får oppmerksomhet i forhold til 
hvor mye det ønsker å få. 

Vi henger ut flagg på den avdelingen barnet går. 

Vi ønsker ikke at foreldrene tar med kaker, is eller annet til bursdagsfeiringen, men at dere heller 
bidrar med å snakke om de fine opplevelsene vi skaper for bursdagsbarna. 

 
Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU) 
Fra Lov om barnehager: 
«Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø.» 

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert.» 

Nordre Finstad og Vestveien barnehager har foreløpig hvert sitt samarbeidsutvalg. Samkjøring av 
disse vil være aktuelt framover, da mange av sakene er like for de to barnehagene.  

 
Vikarer 
I Nordre Finstad og Vestveien barnehager ønsker vi å bruke gode, kjente vikarer til enhver tid, men 
dette innebærer innimellom at noen nye må prøves ut. Vikarene som er helt nye for oss vil aldri være 
alene med barn før barna og vi er helt trygge. Personal på engasjement og lærlingene våre kan 
brukes noe som vikarer når de har vært med oss en stund.  
 
 
Læringsarena 
Nordre Finstad og Vestveien barnehager ønsker å være en læringsarena på mange områder og tar imot 
elever, studenter og mennesker på arbeids- eller språkpraksis. Alle leverer politiattester og er ekstra 
ressurser for barnehagen. Avdelingene vil informere dere når det kommer elever og studenter som skal 
være hos oss. 
 
 
IST Home 
Alle foreldre må laste ned informasjonsplattformen som heter Ist Home. Her vil det være mulig å ha 
direkte dialog med avdelingen, og å følge med på bilder og tekst fra hverdagen i barnehagen.  
Dette er veldig nytt enda, og vi har hatt noen tekniske utfordringer. Derfor vil vi be om at viktig 
informasjon gis på sms på avdelingens telefon (det kan gjelde henting, sykdom o.l.). Vi vil informere dere 
når chattefunksjonen er funksjonell og vi kan bruke denne til beskjeder. 
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Avdelingene 
 
Barnegruppas sammensetning: 

Nordre Finstad barnehage har 60 plasser med 46 barn fordelt på 3 avdelinger.   

 
Smørblomstene 12 barn på 1-2 år: tlf 90 71 37 18 
Assistent: Areta (vikar for Asta) 
Fagarbeider: Asta (i permisjon) 
Fagarbeider: Gry-Helèn 
Barnehagelærer: Elisabeth   Mail: elisabethaas.delbeck@nordrefollo.kommune.no 
Pedagogisk leder: Heidi   Mail: heidi.renate.lund@nordrefollo.kommune.no 
 
 
Solsikka 9 barn på 2 år: tlf 90 70 50 18 
Assistent: Anne 
Fagarbeider: Larisa  
Pedagogisk leder: Jan-Ivar   Mail: jan-ivar.langas@nordrefollo.kommune.no 
 
 
Blåklokkene 24 barn på 3-6 år: 90 68 39 32 
Fagarbeider: Ann-Christin 
Fagarbeider: Toril 
Pedagogisk leder: Amelie    Mail: amelie.veiby@nordrefollo.kommune.no 
Pedagogisk leder: Charlotte   Mail:  charlotteyvonne.sorensen@nordrefollo.kommune.no 
 
Støttepedagog: Erle 
Praksis: Sawsan 
Praksis: Kristian 
 
 
Styrer/Virksomhetsleder: Bente Tallaksen 
Mail: bente.tallaksen@nordrefollo.kommune.no 
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Viktige datoer 

 
HVA: NÅR: 

Høsten 2022  

Planleggingsdager 15. og 16. august – barnehagen 
stengt 

Foreldremøte September – innkalling kommer 

Sikkerhetsuker Uke 38 og 39  

Verdensdagen Uke 42  

Planleggingsdag 16. november – barnehagen stengt 

Julegrantenning 1. desember  

Luciafeiring 13. desember  

Nissefest for barna Siste uka i desember 

Juleferie  Barnehagen er stengt 24. og 31. 
desember 

Våren 2023 
 

Planleggingsdag 2. januar – barnehagen stengt 

Samefolkets uke Uke 5 + 6. februar 

Karnevalsuke Uke 7 

Foreldremøte Mars – innkalling kommer 

Påskefrokost Uke 14 

Påskeferie Barnehagen er stengt 5., 6., 7. og 
10. april 

Eid markering 20. april 

Fotografering - gruppebilde Mai/ juni 

Mai-leker i barnehagen, 17. maitog for Nordre Finstad, 
Vestveien og Villenga barnehager 

16. mai 

Planleggingsdag 19. mai – barnehagen stengt 

Sommerfest i regi av FAU og barnehagen Juni  

Besøksdager for nye barn Juni 

 

 

Her finner dere mer informasjon om stengte dager i skole, sfo og barnehager: 

Skoleruta for 2022 – 2023 
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
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/barnehage--og-skolerute-2022_2023-003.pdf
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