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Kontaktinformasjon barnehageåret 2022-2023
Besøks- og postadresse:

Rognebærlia 1, 1412 Sofiemyr

Virksomhetsleder: 

Marianne Bagge-Skarheim

Stedfortreder: Synne Amundsen Nes

Barnehagens åpningstid: Kl. 07.00 – 16.45

Telefonnummer: Tlf        /     Mobil                               

Styrers kontor: 66 81 51 90 / 467 49 143

Avdelingene: Tlf        /     Mobil

Blåbærtua: 66 81 51 92 / 413 55 429 

Birkerota: 66 81 51 93 / 413 56 318

Tyttebærlyngen: 66 81 51 94 / 413 54 797 

Kantarellen: 66 81 51 95 / 413 54 501

E-postadresser

Styrer/virksomhetsleder: Marianne.Bagge-

Skarheim@nordrefollo.kommune.no

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Tyttebærlyngen og Kantarellen   

Zainab.Abdali@oppegard.kommune.no

Oystein.Birkeland@nordrefollo.kommune.no

Jonatanulfwalter.andersson@nordrefollo.komm
une.no

Blåbærtua og Birkerota

Synne.Nes@nordrefollo.kommune.no

Kristin.arnesen.dahl@nordrefollo.kommune.no

Julie.Moller.Wormdal@nordrefollo.kommune.no
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Julie Møller Wormdal           Kristin A. Dahl             Sofia Lundell               Jeanette Johannessen

Synne Amundsen Nes Donjeta Qerkinaj Sarah Dahl Camilla Clausen Waatvik 

Marianne Bagge-Skarheim

Zainab Abdali Anne Berit Helstad         Jonatan Andersson Tanja Birkeland                     

Barnehagens Personale 
2022/2023

Virksomhetsleder/styrer

BLÅBÆRTUA

BIRKEROTA

TYTTEBÆRLYNGEN

KANTARELLEN

Øystein Birkeland             Lisbeth Rykhus            Mikkel Mosfeldt 



Velkommen til et nytt år i Rognebærlia barnehage. Planen du nå holder i hendene er 
årsplanen for barnehageåret 2022/2023. Planen har blitt utarbeidet av barnehagens                                     
personale og har blitt godkjent av representantene i SU (samarbeidsutvalget)                                                 

Planen er både et arbeidsverktøy for de ansatte og en informasjon til foreldre, 
eier (kommunen) og andre interessenter. Planen er utformet som en kalender 
for å gi bedre brukervennlighet. 

Alle barnehagens arrangementer og fridager er plassert inn i kalenderen på de dagene/månedene de avholdes. 

Hovedsatsningsområdet for 2022/2023 vil også i år være «Psykososialt barnehagemiljø med fokus på tidlig innsats». 
Dette er et viktig tema som skal jobbes felles med i hele Nordre Follo og derfor viderefører vi det enda et år. Det vil 
være den røde tråden i arbeidet vårt. I tillegg jobbes det med barnehagens fokusområder, og rammeplanens 
fagområder. 

Årsplanen gjelder for alle 4 avdelingene, og vil derfor være ganske generell. Felles for alle er at barna skal oppleve 
utfordringer og utvikle ferdigheter og læring innenfor rammeplanens fagområder og alle satsningsområdene våre.               
Temaene vil vektlegges ulikt på de forskjellige avdelingene grunnet aldersinndelingen. Konkretisering av arbeidet med 
hvert tema vil komme frem i avdelingenes månedsplaner. Tilbakemeldinger på den jobben vi gjør er viktig for oss i 
Rognebærlia barnehage. Kom gjerne med innspill til arbeidet vårt, enten til meg eller øvrige ansatte. Eventuelt til 
foreldrerepresentant i SU på egen avdeling.

Vi gleder oss til å samarbeide med dere.

Marianne Bagge-Skarheim

Virksomhetsleder/Styrer
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Innledning

	



Nordre Follo kommune
Visjonen til Nordre Follo er «Nær og nyskapende»

Visjonen viser retning for alle medarbeidere i 
organisasjonen. Den inspirerer og skaper vårt 
fremtidsbilde. Fremtidsbildet gir mulighet for sterke 
fagmiljøer og nye måter å jobbe på og legger  til 
rette for endring, utvikling, innovasjon og 
samskapning.

Solidaritet og likeverd

Likeverd og solidaritet «én for alle, alle for én» skal 
være det bærende kulturuttrykket for hvordan vi 
løser, oppgaver, utfordringer og oppdraget vårt 
sammen. Organisasjonskulturen skal være preget 
av verdiene ansvar, omsorg og respekt.

En trygg oppvekst gir grunnlag for et godt liv. Barn 
og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha 
mulighet til å utfolde seg. Definisjonen på et godt 
liv varierer, men handler gjerne om god fysisk og 
psykisk helse, deltakelse i samfunnet og det å føle 
tilhørighet. I tillegg kommer utdanning, jobb og et 
sted å bo. 
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Nordre Follo har som mål å være Norges beste 
oppvekstkommune. Ut i fra dette målet og FNs 
barnekonvensjon har det blitt laget noen punkter 
om hva som er viktig for barn og unge.

De skal:

➢ oppleve trygghet og mestring

➢ kunne medvirke, si sin mening og bli hørt

➢ få realisert sitt potensiale for utvikling og læring 
uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn

➢ ha mulighet til hvile, fritid og lek, og få delta i 
idrett, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter

For Rognebærlia barnehage betyr dette at vi hver 
dag skal jobbe mot å skape en best mulig hverdag 
for barna, foreldrene og personalet i barnehagen. 

Dette gjør vi ved at:

➢ Vi tar opp saker konstruktivt

➢ Alle tar et felles ansvar

➢ Vi er aktive i samspill og samtaler

➢ Vi er imøtekommende og lyttende

➢ Vi jobber i team og bidrar med nye ideer og tiltak



Vår visjon:     

«Det beste for barna»

Barna skal oppleve medvirkning og at ”Det er godt å 
være meg akkurat her, akkurat nå”. Vi ønsker å 
fremme handlinger som bygger på verdier som i 
dagens samfunn anses som viktige. Eksempler på 
dette er nestekjærlighet, respekt, omtanke for 
andre og ønske om å ta vare på naturen og miljøet.

Barna skal oppleve en hverdag fylt med utfordringer 
og spennende aktiviteter, som gjør dem i best mulig 
stand til å møte fremtiden. 

Barna skal få oppleve livsmestring. De skal ha en 
hverdag preget av lek og lekne ansatte, hvor humor 
og glede preger innholdet i det som gjøres.

Barna skal lære å ta initiativ og oppleve ansatte som 
har tid og lyst til å tilbringe dagen sammen med 
dem og være gode voksne. Gode ansatte for oss er 
voksne som er interesserte, medopplevende, 
engasjerte, trygge og som setter klare grenser 
samtidig som vi har masse omsorg.

Satsningsområder:    

Vi har kommet frem til noen overordnede 
satsningsområder for barnehagen. Disse 
områdene er:

• Psykososialt barnehage miljø

• Tidlig innsats

• Sosial kompetanse og lek 

• Engasjert og kompetent personale

• Fornøyde brukere 

Som tidligere nevnt vil hovedfokuset i år være på 
psykososialt barnehagemiljø og tidlig innsats. De 
andre satsningsområdene vil selvfølgelig også 
vektlegges, men hovedfokusområdene vil være 
dette, som blir den røde tråden gjennom arbeidet 
vårt.
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Livsmestring og forebygging av mobbing
Livsmestring er et begrep i rammeplanen som vi har 
valgt å sette ekstra fokus på også i 2022/2023. 

For oss handler livsmestring blant annet om å 
håndtere livets opp- og nedturer og ha god fysisk og 
psykisk helse. 

Dette krever at man har personale som kan håndtere, 
stoppe og følge opp alle former for krenkelser, 
ekskludering og mobbing, samt styrke barnas evne til 
å håndtere vanskeligheter og mestre seg selv i 
samspill med andre.

Vi i Rognebærlia barnehage vil jobbe for at alle barna 
skal være en del av et betydingsfult sosialt felleskap,  
at de skal få delta i lek og oppleve vennskap. 

De ansatte skal ta barna på alvor ved å lytte, forstå, 
bekrefte og respektere barnas innspill og opplevelser. 
Ut i fra dette skal barnehagen bidra til barnas trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Mobbing er et tema som vi har diskutert i 
personalgruppen. Vi har kommet frem til følgende 
tiltak som skal fremme forebygging av mobbing og 
utestengelser:

• Temaarbeid – hvordan er vi mot hverandre?

• Tilstedeværende personale

• Fokus på likeverd og toleranse 

• Fremsnakke hverandre og bygge selvfølelse

• Samarbeid med foresatte

• Observere og kartlegge ved behov

• Sette ord på handlinger og anerkjenne

• Utjevne sosiale forskjeller 

• Ha et inkluderende klima 

• Jobbe med røde og grønne tanker – et opplegg om 
psykisk helse 

Det snakkes ofte om mobbing i skolen, men ikke i 
barnehagen. Dette har det nå blitt en endring på. 
Regjeringen har besluttet å legge til et kapittel VIII i 
barnehageloven som omhandler dette, og som skal 
sikre arbeid med det psykososiale miljøet i 
barnehagen. Dette går vi nærmere inn på, på neste 
side.
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Psykososialt barnehagemiljø
Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det 
psykososiale miljøet, slik som vennskap, inkludering, 
forebygging av krenkelser, trakassering, vold og 
mobbing. Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer 
ikke bare fravær av krenkelser, men at barnet selv 
opplever at det er trygt og godt i barnehagen. Barna 
skal oppleve at de er inkludert i barnegruppen og at de 
er betydningsfulle for fellesskapet. Det å gå i 
barnehagen skal være en positiv opplevelse og noe 
barnet ser frem til. De ansatte i barnehagen må være 
bevisste på hva som påvirker det enkelte barns 
opplevelse av barnehagemiljøet.

Barnehageloven har fått et nytt kapittel VIII som 
omtaler hva barnehagene skal forplikte seg til i forhold 
til å sikre et godt leke- og læringsmiljø. Loven består av 
følgende tre paragrafer:

§ 41 – Nulltoleranse og forebyggende arbeid

§ 42 – Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og 
godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

§ 43 – Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som 
arbeider i barnehagen krenker et barn

Grunnlagsdokumentet for arbeidet med 
barnehagemiljø, mobbing og andre krenkelser», finner vi 
i aktivitetspliktsirkelen eller handlingssløyfa som den 
også blir kalt:

Det vil si at de ansatte skal: 

• Følge godt med slik at eventuelle utestengelser, 
krenkelser og mobbing blir fanget opp

• Gripe direkte inn dersom slike hendelser oppdages

• Varsle leder om hendelsene

• Sette i gang undersøkelser slik at man finner ut hva 
som har skjedd

• Sette inn konkrete tiltak og evaluere disse tiltakene, 
slik at gjentagelser unngås
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«SE MEG, HELE MEG»

TIDLIG INNSATS: med fokus på vold og seksuelle overgrep

«Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin 
og utvikler bevissthet om egne og andres grenser» (Rammeplan 
for barnehagen s. 31).

I Nordre Follo er det vedtatt at forebygging av vold og seksuelle 
overgrep skal være et satsningsområde. Målet for arbeidet er å 
gi barn kunnskap og språk om egen kropp og seksualitet, og 
lære dem å sette grenser for seg selv og respektere andres. 

I «Se meg, hele meg» jobber barnehagen seg gjennom ulike 
temaer som er satt opp i et årshjul. Disse temaene er kroppen, 
følelser, grenser, vennskap og hemmeligheter. Hva som er 
månedens tema vil dere se i rammen øverst i hjørnet av hver 
enkelt kalendermåned Arbeidet med temaene vil foregå i 
mindre grupper, i samlingsstunder og i den daglige dialogen 
med barna. 

Det kan være vondt og vanskelig å ta inn over seg at barn kan 
oppleve vold og seksuelle overgrep. De fleste barn holder dette 
hemmelig. Barn kan være redde for å ikke bli trodd, redde for 
konsekvensene og de kan føle skyld og skam. Konsekvensene av 
ulike overgrep er alltid alvorlige. Forskning viser at alvorlige 
belastninger i barndommen endrer hjernen, og barna har 
høyere risiko for både psykisk og fysisk sykdom senere i livet. 
Gjennom å etablere struktur og trygge rammer i hverdagen vil 
barna oppleve at det skapes rom for å si fra på godt og vondt. 
Barn som har noe på hjertet vil ha lettere for å si fra dersom de 
føler seg trygge, og vanskelige samtaler kan lettere 
gjennomføres. Ingierkollen barnehage har laget en film som 
utdyper dette noe mer; https://youtu.be/A0kM3jlJZ5w

I tillegg til «se meg hele meg» finnes det også en modell som 
heter Æ E MÆ som omhandler samme tema. Vi vil bruke ideer og 
tips herfra også  som et supplement til «se meg hele meg»  for å 
ha enda mer å jobbe ut i fra. Bruk av denne modellen i 
barnehagen vil i likhet med «Se meg hele meg» skje på følgende 
måte:

• i hverdagssituasjoner, temaarbeid og ulike aktiviteter.

• i bevisstgjøring og kompetanseheving av personalet

• i samarbeid med foreldrene

Barnehagen vil ut i fra temaene i begge modellene  bidra til at 
barna:

• Blir glad i egen kropp og har respekt for andres kropp

• Blir kjent med følelser

• Blir kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne

• Lærer seg å si i fra og sette grenser

• Får kjennskap til gode og vonde hemmeligheter

• Får kjennskap til gode og vonde berøringer

• Blir kompetente til å snakke med noen og fortelle om 
vanskelige ting

• Får kunnskap om hvordan vi blir til

Informasjon om Æ E MÆ kan finnes på: www.æemæ.no

Æ E MÆ
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ÅRSHJUL

JANUAR
KROPP, BEVEGELSE, 

MAT OG HELSE

JULI
KROPP, BEVEGELSE 

MAT OG HELSE

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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Sensitive voksne
De ansatte reagerer raskt 

og hensiktsmessig på mine 
signaler – det får meg til å 

føle meg trygg

I vårt arbeid med barn mellom 0 og 3 år har vi 
mål om god tilknytning, trygghet, omsorg, lek 
og læring. For oss er det viktig at barn – fra de 
begynner i barnehagen – opplever å bli sett og 
hørt. For å få til dette har vi alltid en person 
som følger barnet den første tiden. Barnet 
bruker den voksne som en trygg base for å 
kunne utforske, undre seg og bli kjent med 
sine nye omgivelser. Etterhvert som barnet blir 
tryggere, kan det også finne trygghet i nye 
voksne og nye situasjoner. 

Trygghet er en forutsetning for utvikling i lek, 
læring og sosial kompetanse. Vi har fokus på 
tilstedeværende ansatte som ser alle barna og 
kan møte barnas behov - samtidig som den 
ansatte kan hjelpe barnet videre og veilede 
ved behov. Det er også viktig for oss å jobbe 
for at barna skal utvikle et positivt selvbilde, 
samt å få en følelse av at «jeg er bra nok, 
akkurat som jeg er». 
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Faste rutiner
Gir meg 

trygghet og 
forutsigbarhet

Små lekegrupper
Det er lettere for meg 

å forholde meg til 
færre lekekamerater 
og jeg utvikler meg 

bedre

Omsorg
Et trygt fang å 
sitte på når jeg 

trenger det.
Tilknytning

Det er viktig for meg å 
bli trygg på de ansatte 

i barnehagen

De yngste barna i Rognebærlia barnehage



Tilvenning

Vi bruker i hovedsak 
minimum tre dager på 
tilvenning  av nye barn. 
Barna får møte en 
tilknytningsperson som er 
sammen med barnet den 
første tiden. Det viktigste 
for oss er at barna blir 
trygge på sine nye 
omgivelser. 

• Planleggingsdag mandag 15. og tirdag 16. august. Barnehagen er stengt.

August 2022 Tema fra Rammeplanen

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

Uke Mandag   Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

32 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

33 15.
Plandag                  

16.
Plandag 

17. 18. 19. 20. 21.

34 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

35 29. 30. 31.
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Trene på spesifikke 
områder som språk, 
motorikk og sosiale 

ferdigheter

Hverdagen til 3-4 åringene preges av aktiv lek, derfor vil 
leken naturligvis ha en stor plass. Her lærer de å 
sosialisere seg inn i gruppen med andre barn og ansatte. 
De lærer blant annet å ta hensyn til andre, vente på tur 
og ta roller i leken. Disse rollene brukes i den dramatiske 
leken som er fremtredende for denne aldersgruppen. De 
«later som om» og ofte bruker de denne leken til å både 
bearbeide og forstå verden rundt seg. De er også fysisk 
aktive, derfor er turer i ulendt terreng en viktig arena for 
utfoldelse for mange av barna. 

Barn i denne aldersgruppen får også en større bevissthet 
om hvem de er. Selvfølelsen bygges og blir bevisstgjort i 
større grad. Det er enklere for barn å forholde seg til 
færre, for å kunne utvikle selvet. Vi deler ofte barna i 
mindre grupper, for at alle barna skal kunne hevde seg i 
lek og føle mestring sammen med andre. På denne 
måten vil de ansatte kunne se og veilede alle barna. Vi 
må skjerme leken, for at kreativiteten skal blomstre. 

God språkutvikling er viktig for denne gruppen. Språket 
er et verktøy som er avgjørende for en god lek og et godt 
samspill og vennskap. Vi ønsker at barna skal få være 
medbestemmende i egen hverdag. Dette gjør vi ved å 
lytte til barnas interesser og behov. 
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I gruppene jobber vi med:

Fremme 
kontakt og 
stimulere 
vennskap 

mellom barn

Ro, tid og 
konsentrasjon i 

leken

Lytte til barnas 
ønsker i leken  for 

å skape gode 
lekerelasjoner

Personale som 
er aktive og 

inspirerer barna 
til nysgjerrighet

Mellomgruppa 3-4 år

Lar barn med 
sammenfallende 

interesser få 
leke/aktivisere 
seg sammen



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35 1. 2. 3. 4.

36 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

37 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

38 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

39 26. 27. 28. 29. 30.

• Foreldremøte i løpet av september. Avdelingene kaller inn.
• Aktivitetsdag i løpet av september/oktober
• Brannvernuke i uke 38

September 2022 Tema fra «se meg hele meg»

Meg selv og min familie for 1-3 åringene

Familie og relasjoner for 3-5 åringene

Aktivitetsdag
Denne dagen har 
Kantarellen og 
Tyttebærlyngen et eget 
opplegg for de største i 
skogen med grilling på 
bål. Birkerota og 
Blåbærtua har aktiviteter  
i barnehagen, og avslutter 
med grilling i lavvoen inne 
i barnehagen
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Læring
”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på 
sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte 
barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter” (Barnehageloven §2).
I barnehagen jobber vi for at barna skal få et positivt 
forhold til seg selv og sin egen læringsprosess. Vi skal 
styrke barnas læring i formelle og uformelle situasjoner. 
De formelle er planlagt og ledet av personalet. De 
uformelle er nærmere knyttet til her-og-nå situasjoner i 
lek, danning og annen samhandling. Begge har en 
pedagogisk hensikt. De syv fagområdene knyttes både 
til formelle og uformelle læringssituasjoner og gir barna 
mulighet til opplevelse, utforsking og læring. Disse 
erfaringene er med på å gi barna motivasjon når de 
senere møter de samme fagområdene på skolen

Å lykkes!
En viktig faktor for å lykkes i å gi god danning, lek og 
læring er å sørge for gode oppvekstsvilkår for barna. I 
det ligger det blant annet å vokse opp i ett miljø med 
god omsorg både hjemme og i barnehagen. God omsorg 
gjenspeiles blant annet i:
• Positive og inkluderende relasjoner både mellom barn 

og voksne.
• En raus atmosfære som gir rom for ulikhet
• Et miljø med humor og god stemning.

gjennom forutsigbarhet og trygghet

Danning
Vi kan se på dannelsesbegrepet som en livslang prosess som 
utvikles i samspill med andre. Danning er mer enn utvikling, 
mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og 
mer enn sosialisering, samtidig rommer danning alt dette. 
Gjennom samspill og dialog skal barnehagen bidra til at barna 
får en forståelse for de verdier og holdninger som er viktige 
for barna i det demokratiske fellesskapet. Det handler om å 
støtte barna slik at de blir i stand til å tenke selv, søke 
kunnskap og utvikle kritisk refleksjon. Barnehagen vil bidra til 
at barna vurderer egne handlinger og væremåter, og evner å 
stå opp for seg selv og andre. Vi anerkjenner barna som 
selvstendige individer ved å bekrefte tanker og følelser. Det å 
bli tatt på alvor og oppleve mestring er viktige momenter i 
barns utvikling av god selvfølelse, noe som er det viktigste i 
barns dannelsesreise. Med barnehagens pedagogiske syn på 
barns utvikling som en helhetlig og integrert prosess, foregår 
dette i alle barnehagens daglige aktiviteter. Filosofen Ellen 
Key uttrykker det på denne måten; ”Dannelse er det som er 
igjen etter at vi har glemt alt vi har lært” (Ellen Key i 
Steinsholt, 2011).

Lek
”Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, 
humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og 
sammen med andre» (Rammeplan, 2017, s.20).
Barn leker for lekens del og leken er barnets viktigste 
uttrykksform. Det er en viktig del av barnets liv og har både 
en egenverdi og en læringsverdi. Det er gjennom leken barna 
bearbeider alle sine inntrykk, og setter verden i sammenheng. 
Det å leke er barnas jobb, og det skal prege hele 
barnehagedagen. Her lærer de viktige sosiale og fysiske 
ferdigheter, de lærer empati og å samarbeide. De utvikler sin 
kreativitet og fantasi. Gjennom lek utvikler barna begreper og 
språket sitt, noe som er svært viktig for deres totale utvikling. 

Danning, lek og læring
1
6



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

39. 1. 2.

40. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

41. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

42. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

43. 24.
FN-
dagen

25. 26. 27.
FN-kafe

28. 29. 30.

44. 31.

• Uke 40 er skolens høstferie
• Uke 43 er internasjonaluke og vi markerer FN med FN-kafé 27 oktober.

Oktober 2022 Tema fra «se meg hele meg»

Kroppen for alle årskull

FN- dagen
Vi markerer dagen med 
en foreldrecafé.
SU og barnehagen 
samarbeider, mer info 
kommer.

17



«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens 
egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplanen, 2017 s. 20)

Lek kan karakteriseres som lystbeton, frivillig og spontan, den 
er ikke målrettet. Leken lever i en verden som er uavhengig av 
virkeligheten. I løpet av barnas to første leveår lærer barna, i 
samspill med voksne, de viktigste prinsippene for leken. De 
lærer seg den grunnleggende gjensidigheten og turtakingen, å 
forstå når det er lek og ikke er lek, og de lærer lekens koder.

Fantasien og kreativiteten utvikles i leken, der er alt lov, 
ingenting er galt. Barna lærer seg strategier og måter å tenke 
på, som kommer til nytte senere i livet!

Barna lærer seg selv, andre og verden å kjenne gjennom leken. 
De kan teste egne og andres grenser – går de over en grense er 
leken slutt! Barna bearbeider også følelser gjennom leken. De 
leker ut opplevelser, både gode og vonde. I de minste barnas 
(1-2 åringene) lek er kroppen sentral. De bruker hele kroppen 
når de leker og er i sosial omgang med andre barn. De løper, 
hopper og utforsker med alle sansene sine. 

I barnehagen legger vi til rette for all lek. Barna skal få utforske 
og prøve ut forskjellig type lek, for eksempel; rollelek, 
konstruksjonslek, fysisk lek og regelleker. 

Barnas sosiale kompetanse utvikles gjennom leken. De lærer 
seg blant annet å ta hensyn til hverandre, respektere 
hverandre, hjelpe hverandre og vente på tur.

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, 
humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og 
sammen med andre.

1
8 Lek og vennskap

Barna skaffer seg venner gjennom leken. Det er når 
barna uttrykker en opplevelse av et felles «vi» at vi 
snakker om vennskap. Denne opplevelsen blir etablert i 
barnas møte med hverandre. I barnehagen skal alle barn 
erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være 
i positivt samspill med barn og voksne.

Dette gjør vi for at barna  skal oppleve gode vennskap 
og utvikle leken:
• Legger til rette for, og skaper, felles opplevelser som 

barna kan samles om. 
• Skjermer leken.
• Setter av tid og rom for lekende fellesskap.
• Har smågrupper med færre barn.
• Støtter barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle 

kan få leke med andre, oppleve vennskap og lærer å 
beholde venner.

• Har tilstedeværende voksne  som hjelper barna i for 
eksempel konflikter.

• Fremmer toleranse for ulikheter.
• Har voksne som er gode på å tolke lekesignaler hos 

barna, spesielt hos de minste.
• Har voksne som har kunnskap om lek og vennskap.
• Observerer, analyserer, støtter, deltar i og beriker 

leken på barnas premisser.
• Veileder barna hvis leken medfører uheldige 

samspillsmønstre.
• Forebygger, stopper og følger opp diskriminering, 

utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 
samspillsmønstre.



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44 1. 2. 3. 4. 5. 6.

45 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

46 14. 15. 16.    
Plandag

17. 18. 19. 20.

47 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

48 28. 29.. 30.

• Onsdag 16. november er det planleggingsdag og barnehagen er stengt.

November 2022
Tema fra «se meg hele meg»

Følelser  for 1-3 åringene

Følelser og hvordan vi blir til for 3-5 
åringene

1
9

https://pixabay.com/vectors/first-advent-christmas-advent-160890/


I våre faglige diskusjoner om barns lek og læring kommer vi 
alltid tilbake til å diskutere hvor viktige vi som er ansatt ii 
barnehagen , barnehagens personale er for barns 
dannelsesprosess. Danning er en livslang prosess som blant 
annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Vi ansatte er rollemodeller for 
barna i alt vi sier og gjør, ettersom barna speiler vår adferd. 
I barns dramatiske lek ser vi dette hver dag, de prøver ut de 
voksnes adferd i egen lek. Dette gir oss ett spesielt ansvar, 
som rollemodeller, i vårt arbeid med barna. Vi er modeller i 
forhold til språk, og i forhold til hvordan vi er mot 
hverandre. 

Vi ønsker derfor ansatte som… :

• … er anerkjennende 

• … viser barna respekt 

• … er gode språkmodeller

• … viser humor og glede   

• … ikke tar seg selv høytidlig 

• … tør å leke 

• … tør å sette grenser ved å være tydelige voksne   

For å oppnå ovennevnte punkter er det viktig med ett godt 
personalsamarbeid.

For å kunne være en lærende organisasjon som ivaretar 
barnas vekstvilkår på en profesjonell måte må vi ha et godt 
personalsamarbeid. Alle som arbeider i barnehagen skal 
sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i 
rammeplanen, med utgangspunkt i sine erfaringer og sin 
kompetanse. Vi må sørge for ett godt klima i 
personalgruppa, slik at faglig utvikling og nytenkning får 
plass. Videre må vi sørge for at dette smitter over på 
barnas trivsel i hverdagen. Vi må være et faglig bevisst 
personell som er villig til å diskutere, reflektere og endre 
oss.

For å få til ovennevnte er det viktig å ha:

• Veiledning i personalgruppa, både i gruppe og en til en.

• Rom for å stille spørsmål ved hverandres praksis.

• Faglige diskusjoner på avdelingsmøter.

• Faglige innlegg og diskusjoner på personalmøter.

• Kurs med faglig relevans.

• Sosiale sammenkomster.

• Ett klima hvor det er lov å gjøre feil, for så å reflektere 
over egne handlinger.

• Ett klima blant personalet som gjenspeiler stor takhøyde 
og humor.

Voksenrollen Personalsamarbeid

2
0



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48 1. 2. 3. 4.

49. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

50. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

51. 19. 20. 21. 22. 23.  24. 25.

52. 26.
2.Juledag
Stengt

27. 28. 29. 30. 31.

Julefeiring :
I løpet av desember gjør vi ulike aktiviteter som hører julen til. Vi baker pepperkaker og lager julepynt. I 
anledning Lucia inviterer vi foreldrene til Luciamarkering og førskolebarna går i Luciatog. Vi har 
nissefest for barna, der vi har fellessamling og nissen kommer på besøk. Vi spiser også grøt denne 
dagen! På barnas julebord går småbarnsavdelingene på besøk til de store barna, og vi lager langbord og 
hygger oss med tradisjonell julemat. Hver fredag markerer vi advent i fellessamlingen. Datoen for de 
ulike hendelsene får dere beskjed om i månedsplanen.

Desember 2022 Tema fra  Rammeplanen

Tema: Advent og Jul

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

https://clearsound.de/zum-4-advent-welches-glueck-haetten-sie-gern/
https://pixabay.com/no/vectors/tredje-advent-christmas-advent-160888/
https://www.iconspng.com/images/fourth-sunday-of-advent/fourth-sunday-of-advent.jpg
https://www.iconspng.com/images/fourth-sunday-of-advent/fourth-sunday-of-advent.jpg
https://www.iconspng.com/images/fourth-sunday-of-advent/fourth-sunday-of-advent.jpg
https://www.iconspng.com/images/fourth-sunday-of-advent/fourth-sunday-of-advent.jpg
https://www.iconspng.com/images/second-sunday-of-advent/second-sunday-of-advent.jpg
http://clipartportal.com/lucia-clipart-4/


De foresatte er de som kjenner barna sine best. Det er 
derfor viktig for personalet å ha ett godt samarbeid med 
foreldregruppen til barnas beste. Sammen kan vi bidra til 
å gi barna gode oppvekstsvilkår der lek, læring og 
danning går hånd i hånd. Vi ønsker sammen med dere å 
gi barna de beste forutsetningene for å bli godt integrert 
i samfunnet. 

Rammeplanen for barnehagen og barnehageloven sier at 
det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må 
bygges på gjensidig åpenhet og tillit. 

Vi vil  ivareta familienes individuelle behov ved å lytte til 
og å ta ønsker på alvor. Vi ønsker å ha et åpent 
perspektiv og se mulighetene i ett kulturelt mangfold. 
Her kan vi lære mye av hverandre!

Barnehageloven §4 sier blant annet at alle barnehager 
skal ha et samarbeidsutvalg (SU) for å sikre ett godt 
samarbeid mellom hjemmet og barnehagen.

Vi ønsker derfor:
• En god og åpen dialog med dere foresatte
• Samtaler en gang i året,  men hyppigere ved behov.
• Sammenkomster i barnehagen og på avdelingene
• FN kafé og påskefrokoster, samt andre arrangementer.
• SU-møter minimum to ganger per år eller ved behov.
• Planer og annen informasjon distribueres per mail.
• Gjensidige forventninger til barns beste.

Vi voksne er rollemodeller for barna i alt vi sier og gjør, 
derfor er det viktig å være tydelige og forutsigbare. Det 
motsatte skaper utrygge barn, som vil teste ut grenser. At 
vi sammen tør å sette grenser, samtidig som vi bidrar til 
humor, glede og god atmosfære i trygge omgivelser, er et 
viktig ledd i å gi barna gode oppvekstsvilkår.

Vi ønsker i barnehagen og i hjemmet:

• Barn som samhandler positivt med hverandre.

• Barn som er høflige ovenfor hverandre. 
Eksempler er å si hei, ha det og takk! 

• Voksne som har respekt for barnet ved å anerkjenne 
og gi de rett til egne følelser. 

• Voksne som viser at vi ser og lytter til barna. Men som 
også setter grenser

• Voksne som kan si unnskyld til barna hvis de har gjort 
noe uriktig. På den måten lærer de selv å bruke 
begrepet, og ser at alle kan gjøre feil.

• Voksne som gir barna nærhet i gode relasjoner.

• Å spille på lag med foresatte for å jobbe mot samme 
mål, hjemme og i barnehagen.

Foreldresamarbeid
2
2



Januar 2023
Tema fra «se meg hele meg»

Følelser- ha mot til å si i fra for 1-3 åringene

Følelser og gode og vonde hemmeligheter 
for 3-5 åringene

Ski- og akedag
Vi avholder ski- og akedag i 
løpet av januar, så sant det 
er snø. Den dagen drar vi på 
tur med akebrett eller ski i 
nærområdet

NB! HUSK Å NAVNE 
SKIUTSTYR OG AKEBRETT

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1. 2. 
Plandag

3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

5. 30. 31.

2
3

• Barnehagen er stengt 2. januar på grunn av planleggingsdag



VURDERING OG 
EVALUERING

•Brukerundersøkelser
•Foreldresamtaler
•Foreldremøter
•Avdelingsmøter
•Ledermøter

•Tilbakemeldinger fra barna 
og foreldrene

•Observasjoner og kartlegging

Dokumentasjon og vurdering
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. Det er et nyttig middel for å få fram ulike oppfatninger og åpner for en 
kritisk og reflekterende praksis. Barnehagens dokumentasjon er også med på å gi foreldre, lokalmiljø og 
kommunen innblikk i hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Vurderingsarbeidet 
skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. 
Vurderingsarbeidet skal gi et utgangspunkt for videre planlegging og 
gjennomføring. Evaluerings- og vurderingsarbeidet gjøres også i 
samarbeid med SU. Vurderingsarbeidet bidrar til å  utvikle barnehagen 
som en pedagogisk virksomhet.

Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling 
er viktig for å gi alle barna et tilrettelagt tilbud. Vi observerer derfor 
barnas trivsel og utvikling fortløpende.

For å planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet vi gjør i barnehagen har vi ulike verktøy: 

• Årsplanen er en overordnet plan som definerer det pedagogiske innholdet for alle barna i barnehagen

• Månedsplanen beskriver innholdet for inneværende måned og sendes ut på mail til alle foreldre i 
begynnelsen av hver måned

• Hver avdeling har en tavle der vi skriver en kort beskrivelse av hva vi har gjort i løpet av dagen

• Ulike former for formingsarbeid henges opp og stilles ut på avdelingene

• Vi bruker bilder på skjerm eller lager kollasjer for å illustrere hva vi holder på med i løpet av en 
barnehagehverdag

2
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• Karneval fredag 17. februar
• Uke 8 er skolens vinterferie

Februar 2023 Tema fra «se meg hele meg»

Kroppen for 1-3 åringene

Gode og vonde berøringer for 3-5 
åringene

Karneval
Tradisjonen tro feirer vi 
karneval i februar. Barn og 
ansatte kler seg ut om de 
har lyst. Vi oppfordrer til å 
tenke kreativt og gjerne 
bruke noe man har fra før! 

Vi har en festdag med 
samba-tog og fellessamling 
hvor vi slår katta ut av 
sekken ☺

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 1. 2. 3. 4. 5.

6 6. 7. 8.. 9. 10. 11. 12.

7 13. 14. 15. 16. 17.
Karneval

18. 19.

8 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

9 27. 28.

2
5



Barnehagen er en «Grønt flagg»-barnehage, det vil si at vi er 
forpliktet til å ha fokus på arbeid med natur og miljø. Siden 
barnehagen åpnet i 1991 har arbeid med dette temaet vært viktig 
for oss.
Barnehagen har vektlagt dette temaet for å skape engasjement 
for å ta vare på naturen, ettersom vi har den unike beliggenheten 
vi har så tett innpå skogen. I tillegg resirkulerer vi alt søppel og 
tenker nøye gjennom forbruket vårt, ettersom det å ta vare på 
nærmiljøet også er viktig for oss. I Rognebærlia skal vi lære barna 
å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en  
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et 
mer bærekraftige samfunn. Det handler om å tenke og handle 
lokalt. Vi skal legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet.   

Følgende gjøres innenfor dette området:
• Vi kildesorterer alt avfallet vårt, sammen med barna.
• Vi snakker med barna om viktigheten av å ta vare på miljøet 

vårt, slik at de skal få en forståelse av dette.
• Vi tar vare på naturen i nærmiljøet vårt ved å ta med søppelet 

vårt hjem fra tur, og vi plukker med oss søppel vi finner ute i 
naturen.

• Vi tenker gjennom hva vi kjøper inn og at det skal være 
holdbare produkter

Barnehagens 
miljøarbeid

2
6

Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er 
Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for 
barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. 
Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og 
lære i barnehagen. Barnehagedagen ble markert for første 
gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet 
rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehage 
Norge. 

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene 
åpner dørene for foresatte for å vise og synliggjøre 
barnehagens aktiviteter hvor lek, læring, danning og omsorg 
er grunnleggende. Den markeres med ulikt tema fra år til år 
og vi ønsker å delta for å synliggjøre det arbeidet vi gjør i 
barnehagen.

Barnehagedagen



Mars 2023

• Vi markerer barnehagedagen og jobber med gjeldende tema for året

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9 1. 2. 3. 4. 5.

10 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

11 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

12 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

13 27. 28. 29. 30. 31.

Tema fra «se meg hele meg»

Følelser for 1-3 åringene

Følelser for 3-5 åringene

Barnehagedagen
Vi markerer denne 
dagen med  en 
foreldrekaffe. 
Nærmere informasjon 
om dette kommer ☺

2
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Nordre Follo sine mål:

Vi skal i samarbeid med Trygg Trafikk og lokalsamfunnet bli en 
trafikksikker kommune. Det vil si at barnehagene, som en del av 
kommunen, også skal bidra i dette arbeidet.

Mål for Rognebærlia barnehage:

• Barna skal få en begynnende forståelse for trafikkregler og 
kunnskap om trafikken

• Barna skal få erfaringer og utvikle gode holdninger, slik at de er 
best mulig rustet til å ferdes alene i trafikken når de blir eldre

• Vi skal samarbeide med foreldrene rundt temaet trafikksikkerhet

• Barna skal få erfaringer med trafikksikkerhet i forbindelse med å 
gå på turer ut av barnehagen

Tiltak for å nå målene:

• Vi følger utarbeidede turrutiner når vi går på tur for å ha en 
sikker tur.

• Vi snakker med barna om trafikk og trafikksikkerhet, tilpasset 
barnas alder og modenhet. Førskolebarna har ekstra fokus på 
temaet i forhold til skolestart, her bruker vi Naffens
trafikksikkerhetspakke.

• Trafikksikkerhet er et tema på foreldremøte.

• Vi bruker refleksvester når vi går på tur.

• De ansatte er gode rollemodeller.

Trafikksikker barnehage
COMPILO
Dette er et system som brukes til avvikshåndtering, styring og 
utvikling av kvaliteten på kommunens tjenester. 

Mål med kvalitetssystemet er å sikre

• rett kvalitet på tjenester

• forsvarlig styring

• tilstrekkelig internkontroll

• læring og kontinuerlig forbedring

• forebygging av feil og mangler

• kontinuerlig kvalitetsutvikling

I tillegg til Compilo så skal vi ta i bruk LAFT

Dette er et system som skal brukes til å melde inn avvik i 
forhold til eiendoms- og  byggningsrelaterte saker.

Kvalitetssystemer i Nordre Follo

Sikkerhet i barnehagen

2
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

13 1. 2.

14 3. 4. 5.
Påske 
stengt

6.
Påske 
stengt

7.
Påske 
stengt

8. 9.

15 10.
Påske 
stengt

11. 12. 13. 14. 15. 16.

16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

17 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

April 2023

• Foreldredugnad i løpet av april/mai
• NB! Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt

Tema fra «se meg hele meg»

Evaluering av arbeidet som har 
foregått gjennom barnehageåret

Foreldredugnad
Hver vår har vi en 
foreldredugnad  i 
samarbeid med SU. 
Vi feier, raker løv og gjør 
andre ting som gjør 
uteområdet vårt fint og 
klart til bruk for barna 
når våren og sommeren 
kommer.

2
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Overgangen til barnehagen og innad i barnehagen

«Når barnet begynner i barnehagen skal personalet sørge for tett 
oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og 
trygghet til å leke, utforske og lære. Når barnet bytter avdeling skal 
personalet sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent 
med voksne og barn på ny avdeling» (Rammeplan 2017, s. 33).
I vår barnehage får alle de nye en egen tilkytningsperson som tar 
ekstra godt vare på barnet og hjelper det til å bli trygt den første 
tiden. Når det er tid for at barnet skal bytte avdeling øver en trygg 
voksen på dette sammen med barnet, ved å være på hyppige besøk 
på den nye avdelingen. Dette tenker vi kan gjøre overgangen lettere 
og tryggere. Barnehagen har en egen plan som sier noe om oppstart, 
bytte av avdeling og avslutning i barnehagen.

Overgangen til skolen
«Når barnet skal over i skolen skal barnehagen i samarbeid med 
foreldre og skole legge til rette for at barna kan få en trygg 
overgang» (Rammeplan 2017, s. 33).
For å få til dette har vi i vår barnehage en egen førskolegruppe. Her 
får barna jobbe med ulike oppgaver og ferdigheter innenfor fag som 
de senere vil møte på skolen. Disse fagene er også sammenfallende 
med de syv fagområdene i rammeplanen. Gode opplevelser, 
erfaringer og læring innenfor disse områdene vil kunne gi barna et 
positivt forhold til fagene og gi barna motivasjon til å lære mer. 
Derfor jobber barnehagen med skolestarterne i en egen gruppe for  
å stimulere til økt nysgjerrighet omkring skolestart. Egen plan blir 
utarbeidet og sendt hjem til skolestarternes foreldre. 
Barnehagens skolestartere møtes en fast dag i uka for førskole. 
Vi starter klokka 09.30 og har aktiviteter frem 
til lunsj, vi varierer mellom å ha ute- og inneaktiviteter.

En stund før skolestart kontakter gjerne skolene barnehagene for 
å få informasjon om enkeltbarn, dette utgis bare etter samtykke 
med foresatte. Det kan for eksempel dreie seg om sammensetning 
av grupper. Når det gjelder barn med spesielle behov, er det egne 
møter hvor barnehagen, skolen, foresatte samt andre 
samarbeidsinstanser er tilstede.

Av mer formelle aktiviteter kan vi nevne:
I november: 
→  Barna mottar innskrivningspapirer fra skolene.
I mars:  
→ Foreldresamtaler i barnehagen hvor eget skjema med 
informasjon om enkeltbarn fylles ut før de sendes til skolene.
→ Informasjonsmøte for foresatte på skolene
I april:           
→ Overgangsmøte mellom barnehage og skole
→ Skogtur for alle barn til samme skole
I mai: 
→  Skolebesøk i barnehagetiden
I juni: 
→ Åpen kveld på skolene for foreldre og foresatte
I august: 
→ Skolestart

3
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Førskolebarna

Overganger



Mai 2023

• Mandag 16. mai markerer vi grunnlovsdagen. Vi har fellessamling og kanskje 
kommer korpset kommer på besøk.

• Sportsdag og Sommertur i løpet av mai.
• Vi har fokus på at barn som skal bytte avdelinger internt, og blir kjent med ny avdeling.
• Barnehagen er stengt 1.,17., 18., 19. og 29. mai.

Tema fra Rammeplanen

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18 1.
Stengt

2. 3. 4. 5. 6. 7.

19. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

20. 15. 16. 17.
Stengt

18. Kristi –
himmelfart
Stengt

19.
Plandag
Stengt

20. 21.

21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28.

22. 29
Pinse 
Stengt.

30. 31.

17 mai markering
16. mai markerer vi 
grunnlovsdagen. 
Vi har fellessamling med 
17. mai som tema ute i 
barnehagen. Vi håper at 
korpset kommer på 
besøk slik at vi kan gå i  
tog ute på fotballbanen. 
Barna kan ha med seg 
flagg denne dagen! 
Etterpå spiser vi is ☺

3
1



«Gjennom medvirkning i mat- og 
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å 
spise sunn mat og få grunnleggende forståelse 
for hvordan sunn mat kan bidra til god helse» 
(Rammeplanen, 2017).

Med forankring i Rammeplanen har 
Rognebærlia barnehage valgt å ha fokus på at 
barna spiser sunn og god mat. Dette innebærer 
at barnehagen serverer oppkuttet frukt og 
grønnsaker som en del av måltidene, og at 
barnehagen har fokus på et sunt og variert 
kosthold. Vi introduserer barna for nye 
matvarer, og ønsker at de smaker på forskjellig 
mat, frukt og grønt. Vi bruker økologiske 
matvarer så langt det lar seg gjøre. Vi gir også 
barna god tid rundt måltidet slik at alle får ro 
og tid til å spise seg mette, og muligheten til å 
oppleve måltidsglede.
Bursdager feirer vi med smoothie eller andre 
sunne alternativ, for å unngå unødig 
sukkerinnhold. Det samtales også med barna 
rundt bordet om hva som er bra for kroppen å 
spise. 
NB! Barnehagen er en nøttefri barnehage pga 
alvorlig nøtteallergi.

Kosthold i barnehagen
Vi markerer Pride fordi vi ønsker å løfte frem 
mangfold, og lære barna at det er mange måter å 
leve og handle på. 

I rammeplanen for barnehagen heter det at 
«Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av 
familieformer og sørge for at alle barn får sin 
familie speilet i barnehagen». 

Det står også at «Barnehagen skal fremme likeverd 
og likestilling uavhengig av funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, 
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn».

Vi tenker at det er viktig å starte så tidlig som 
mulig, allerede i barnehagen, hvis vi skal lære barn 
om toleranse og å våge å være seg selv. Vi vil 
marker pride i juni måned.

Pride
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22 1. 2. 3. 4.

23 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.

24 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

25 19. 20. 21. 22.
Sommer-
fest.

23. 24. 25.

26 26. 27. 28. 29. 30.

Juni 2023

• Sommerfest  for barn og foreldre i regi av SU og barnehagen 22. juni.
• Foreldremøte for nye foreldre i løpet av juni.
• Vi har fokus på at barn som skal bytte avdelinger blir kjent med sin nye avdeling.
• Markering av Pride

Tema fra Rammeplanen

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Pride
Vi markerer Pride og har 
fokus på toleranse, 
inkludering og 
mangfold. 

Sommerfest
Sommerfest arrangert 
av barnehagen og SU, 
mer informasjon 
kommer.
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Samarbeid med skolene
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole, legge til 
rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra 
barnehage til skole, og eventuelt skolefritidsordning» 
(Rammeplanen 2017, s. 33). Dette gjøres ved at barnehagene 
har møter med skolene, og avtaler datoer og innhold for 
skolebesøk og skogdag. Dette gjøres for at førskolebarna skal 
ha besøkt skolen sin og fått møte andre barn som de senere 
også møter igjen i førsteklasse. Det arrangeres også åpen 
kveld på skolen for foreldre og foresatte.

Samarbeid med PPT 
(Pedagogisk Psykologisk tjeneste)  
PPT er en del av det kommunale hjelpeapparatet. De har ett 
eget førskoleteam som gir spesialpedagogisk hjelp til barn 
under skolepliktig alder. PPT kan hjelpe og veilede når det 
kommer til barn med sosiale- og emosjonelle vansker, barn 
med ulike former for skjev utvikling eller barn med 
språkvansker. Det er ofte systemet rundt barnet som trenger 
endring, da gir PPT veiledning til foreldre og barnehagen. De 
kommer på flere årlige rutinebesøk til barnehagene, hvor 
man kan ta opp ting anonymt om det er noe man undrer seg 
over. Det er viktig at dere som foresatte sier ifra til oss om det 
er noe dere undrer dere over eller er bekymret for, så gjør vi 
det samme til dere!

Ressursteam
Her inngår PPT, Barnevernet, helsetjenesten, barnehagen og 
foresatte i et felles samarbeid. Hensikten er å komme tidlig 
inn med hjelp til barn som trenger det. Det avholdes 
samarbeidsmøter hvor de ulike instansene er deltagende, og 
kan komme med råd og veiledning både til hjem og 
barnehage.

Samarbeid med barnevernet 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom barnehagen og 
barnevernet. Hvis barnehagen er bekymret for barnets 
omsorgssituasjon har barnehagen meldeplikt til barnevernet.

Helsestasjon og fysioterapeut
Barnehagen samarbeider om «barnets beste», hvor 
barnehagen og helsestasjonen kan utveksle informasjon om 
barnet etter skriftlig samtykke fra foreldrene. Helsestasjonen 
er også en del av ressursteam. Barnehagen kan henvise til 
fysioterapeut dersom foreldrene ønsker det. 

Øvrige samarbeid:
Kirke: Barnehagen deltar på arrangement i kirken, de 
foresatte kan velge om barna skal delta.
Biblioteket: Barnehagen deltar i fortellerstunder 
på biblioteket.

3
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 1. 2.

27 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

28 10. 11 12. 13. 14. 15. 16.

29 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23..

30 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 31.

Juli 2023

• Barnehagen er stengt uke 28 og 29.

Tema fra Rammeplanen

KROPP, BEVEGELSE, MAT 

OG HELSE
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Lover og retningslinjer
Det er barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver, som gir retningslinjer for driften og det pedagogiske innholdet i barnehagen

Barnehageloven, 2005

Utdrag fra barnehagelovens bestemmelser:

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barns 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, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 
som er forankret i menneskerettighetene. 

§ 2. Barnehagens innhold                                                          
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

§ 3. Barns rett til medvirkning
Barn i barnehage 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. 

http://www.lovdata.no/cgi-
wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-
20050617-064.html&emne=BARNEHAGELOV*&

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og 
oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. 
Barndommen har en egenverdi og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barns utvikling. 

«Barnehagens samfunnsmandat er, i forståelse og 
samarbeid med hjemmet, å ivareta barns behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling» (Rammeplanen 2017, s.7).

Barnehagen skal jobbe ut i fra 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

https://www.udir.no/rammeplan
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST:
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av 
barnehagens innhold. Gjennom fagområdet skal 
barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse og språkkompetanse. Barna skal få møte 
ulike språk, språkformer og dialekter. Barna skal få 
erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, 
som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon 
og møter med språk og kultur.

Vi skal: 
• Bruke språkposer
• Ha lesestunder
• Støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål 
• Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele 

barnegruppen
• Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, 

lyder og ord.
• Lære barna ulike sangleker
• Dikte fortellinger /tekstskaping sammen med barna
• Samtale med barna om opplevelser, tanker og følelser
• Sette ord på det vi ser og opplever sammen med 

barna
• Være lyttende voksne
• Eksponere barna for bokstaver og tall
• Være engasjerte voksne som er gode rollemodeller
• Bruke biblioteket
• Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI:
Dette fagområdet har alltid stått sentralt i driften 
av Rognebærlia barnehage. Naturen er et unikt 
rom for utfoldelse og rike sanseopplevelser til alle 
årstider, og den er en viktig arena for lek og pedagogisk 
arbeid. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 
naturen. Vi skal legge til rette for at barna får et 
mangfold av opplevelser og at barna blir nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener, opplever tilhørighet til 
naturen og gjør erfaringer med bruk av teknologi og 
redskaper.

Vi skal:
• Ta utgangspunkt i barnas interesser og undre oss over 

fenomener i naturen
• Fokusere på norske skogsdyr
• Bruke naturen som møteplass for foreldresamlinger
• Bruke naturmateriale til lek og formingsaktiviteter 
• Lære barna om naturens kretsløp
• Kildesortere og resirkulere avfall
• Se etter dyrespor
• Benytte oss av nærmiljøets muligheter for at barna 

kan iaktta og lære om dyr, fugler, fisker og planter
• Gå på tur i smågrupper for å gi barna størst mulig 

medvirkning

Rammeplanens fagområder
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KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge 
grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende 
arbeid. Barnehagen skal legge til rette for dette ved å 
bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape 
kunstneriske og kulturelle utrykk. I arbeidet med 
fagområdet skal vi stimulere barnas nysgjerrighet, utvide 
deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, 
utprøvinger og eksperimentering. 

Vi skal:
• Bruke ulike materialer i skapende virksomhet.
• Ta med formingsaktiviteter ut i skogen.
• Bruke naturen og nærmiljøet som inspirasjon i 

skapende virksomhet.
• Gi barna felles kulturelle opplevelser.
• Lage iskunst og skulpturer i snøen.
• Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp 

om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
• Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen 

tradisjonskultur og barnekultur.
• Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele 

barnegruppen og at barna opplever glede og stolthet 
over egen kulturell tilhørighet.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor 
betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og 
kroppsbeherskelse. Ved sanseinntrykk og bevegelse 
skaffer barn seg erfaringer, kunnskaper og 
ferdigheter på mange måter.                                                                              

Vi skal:   
• Hjelpe barna til å bli trygg på egen kropp, få en 

positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med 
egne følelser.

• Hjelpe barna til å sette grenser for egen kropp og 
respektere andres grenser.

• Legge til rette for at barna skal få bruke kroppen i 
varierte aktiviteter som ski, sykling, gåturer, 
løping, klatring osv.

• Legge til rette for at barna opplever å vurdere og 
mestre risikofylt lek gjennom kroppslige 
utfordringer.

• Servere barna sunn mat og oppfordre til sunne 
matpakker.

• Bidra til at barna tilegner seg gode vaner, 
holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, 
aktivitet og hvile.

• Lære barna nye og gamle tradisjonsleker.
• Lage mat av de ressursene vi har, blant annet av 

det vi finner i naturen.

Rammeplanens fagområder
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI                                   
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter 
å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier, 
normer og holdninger. Vi skal skape interesse for samfunnets 
mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og 
levesett.

Vi skal:
• Utforske og undre oss over eksistensielle, etiske og 

filosofiske spørsmål sammen med barna.
• La barna få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til 

andre, reflektere og finne svar.
• La barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike religioner og livssyn.
• La barna erfare at ulike kulturelle uttrykk har en egenverdi.
• La barna få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon.
• Bidra til at barna utvikler interesse og respekt for 

hverandre og forstår verdien av likheter og  ulikheter i et 
fellesskap.
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ANTALL, ROM OG FORM
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og 
form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. 
Barna utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, 
eksperimenter og hverdagsaktiviteter. Vi skal  synliggjøre 
sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og 
oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og 
kultur. 

Vi skal:
• Oppdage og undre oss over matematiske sammenhenger 

med barna
• Bruke matematiske begreper aktivt i hverdagen
• Bruke naturen til å gi de erfaringer med former og mål
• Sorter leker og kategorisere dem.
• Stimulere og støtte barnas evne til utholdenhet i  

problemløsing
• Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med eget 
nærmiljø, samfunn og verden med tillit og nysgjerrighet. 
Barnehagen skal bidra til at barna opplever, utforsker, 
erfarer og får kunnskaper om lokale tradisjoner. 
Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få 
begynnende kjennskap til menneskerettighetene og 
erfaring med å lytte, forhandle og diskutere.
Vi skal:
• Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger 

kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre.
• Gå på turer og utforske nærmiljøet.
• Gi barna like muligheter, fremme likestilling og 

motvirke diskriminering, fordommer, stereotyper og 
rasisme.

• Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og 
familieformer.

• Besøke andre steder i nærmiljøet.
• Bruke golfbanen når golferne har «gått i hi».

Rammeplanens fagområder


