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Innledning 
 

Personalet ønsker barn og foreldre velkommen til Skoglia barnehage  
Barnehagens årsplan, med dens innhold, er planlagt ut fra retningslinjer i Lov om barnehage. 

Årsplanen skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene og 

barnehagens samarbeidsparter. Årsplanen skal vise hvordan personalet arbeider med å 

omsette rammeplanens formål og innhold til pedagogisk praksis. Årsplanens satsingsområde 

og innhold er en videreføring fra barnehageåret 2021 – 22.  

Arbeidet med innholdet i årsplanen vil dermed gjennomgående omhandle vårt 

satstingsområde «Trygt barnehagemiljø». Temaet vårt har sitt utgangspunkt i ny 

barnehagelov fra 1.1.2021 som er § 42 «Plikt til å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt 

psykososialt barnehagemiljø» Barnehagen vil i dette arbeidet også følge kommunens 

overordnede plan for alle barnehager i kommunen «Plan for å fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø». Denne planen er knyttet opp mot rammeplanen og barnehageloven. I 

denne sammenheng vil barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing og ekskludering 

jobbes med.  

Pedagogisk månedsplan.   

Skoglia blir det hver måned gitt ut pedagogisk månedsplan som er et plandokument som 

bygger på årsplanens innhold. Her beskriver barnehagen valg av mål og innhold for den 

enkelte periode og kjennetegn det spesielt jobbes med. Her blir valgte prosjekter, valgte 

læringsmål fra hverdagens innhold og arbeid med språk beskrevet. 

Satsingsområde i Skoglia barnehage 2022 – 2023  
Trygt barnehagemiljø – livsmestring, mangfold, vennskap og lek.   
Et trygt barnehagemiljø er avgjørende for barnet. I Skoglia vil dere møte et personale som vil 
jobbe med å fremme trygghet, tillit og trivsel. I tillegg skal personale «synliggjøre, verdsette 
og fremme mangfold og gjensidig respekt.» Dette gjøres ved at barnehagen bruker 
«mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut 
fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetning.» (Rammeplan, 2017 s.9)  
Personalet er i sitt arbeid engasjert, tilstedeværende og anerkjennende.  
Livsmestring handler om utvikling, lek, læring, glede, vennskap og gode relasjoner.       
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» (Rammeplan, 2017 s. 11). 
Årsplan er fastsatt av samarbeidsutvalget høsten 2022 

Fastsatt av su i Skoglia barnehage 

Langhus 24.6.2022 

Pia Moflag styrer/virksomhetsleder t.o.m. 30.11.2022 
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Rammeplan og fagområder  
 

Rammeplanen (2017, s. 47) sier: 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med 

fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig 

grunnlag for arbeid med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas 

engasjement og bidra slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en 

meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal 

stimuleres, og barnehagen skal bidra til et lærende felleskap som verdsetter ulike 

uttrykk og meninger.  

Valgene barnehagen tar blir synliggjort i arbeid med hverdagen og gjennom avdelingens 

plandokumenter og dokumentasjoner.  

 

Fagområdene: 

1. Kommunikasjon, språk og tekst  
2. Kropp, bevegelse og helse 
3. Kunst, Kultur og kreativitet 
4. Natur, miljø og teknikk 
5. Etikk, religion og filosofi 
6. Nærmiljø og samfunn. 
7. Antall rom og form 

 
 

  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi78evZ9-TbAhUJxqYKHTKjABMQjRx6BAgBEAU&url=https://rkkv.no/kursportal/rammeplan-i-praksis-1&psig=AOvVaw02NvDj3ln3nHtxfKn5nlUb&ust=1529676605475576
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KAPITTEL 1 

Lokale føringer for Nordre Follo kommune. 
 

Kommuneplan Nordre Follo kommune 2019-2030 s. 12 

«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. Et godt liv handler gjerne om god fysisk og psykisk 

helse, deltakelse i samfunnet og det å føle tilhørighet.» 

 

Kvalitetsmelding oppvekst: 2020-2023 s.47 

«Et trygt barnehagemiljø og et inkluderende fellesskap handler om at alle barn skal oppleve 

at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er 

betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud.» 

 

Barnehagenes satsningsområder og planer 

Alle barnehagene i Nordre Follo har jobbet godt med å fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø i flere år, jfr. satsningsområdet «Se meg – hele meg», planen «Forebygge 

mobbing og sikre inkludering i barnehagene» og handlingsverktøyet «Livsmestring for barn i 

barnehagen». 

Dette grunnlaget tas med videre i utvikling -og implementeringsarbeidet for å fremme et 

trygt og godt barnehagemiljø og imøtekomme barnehagelovens krav. 

 

1.2 Felles forståelse av begreper 

 

En plan for alle ansatte i barnehagene i Nordre Follo, trenger avklaring og felles forståelse av 

sentrale begreper som brukes. 

Psykososialt barnehagemiljø: 

Et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø forstås som det psykologiske og sosiale miljøet i 

barnehagen, og hvordan barn og de ansatte opplever dette. Det påvirkes av relasjoner og 

kultur, og det preger barnas trivsel, glede i lek, læring og deres opplevelse av vennskap og 

tilhørighet. «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 (Rammeplanen 2017, s.9). 

Rammeplan for barnehagen har føringer om respekt for forskjellighet og positive holdninger 

til å leve sammen i et inkluderende fellesskap. «Barnehagen skal ha en helsefremmende og 

forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske 

helse skal fremmes i barnehagen». (Rammeplanen 2017, s. 11). 
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Krenkelser: 

 

Grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre 

krenkelser (Utdanningsdirektoratet, 2017), beskriver krenkelser som «et samlebegrep for 

negative ord eller handlinger som oppleves som krenkende for barn eller unges verdighet og 

integritet, eller gjør at de føler seg ekskludert fra fellesskapet». 

Krenkelser kan omfatte direkte handlinger som verbale uttrykk og fysisk vold som slag og  

spark, eller indirekte handlinger som utestenging, ignorering og ekskluderende kroppsspråk. 

Krenkelser er handlinger som gjør at barn og unge opplever utrygghet eller ubehag. Hva som 

oppleves som krenkende ord og handlinger er forskjellig fra person til person, og er ofte 

avhengig av situasjonen det forekommer i. Det er barnets subjektive opplevelse som er 

avgjørende for om det er krenkelser og gjør at barnehagen har plikt til å reagere. 

«Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i 

barnehagen utsettes for slike krenkelser». (Barnehageloven § 41, 2021). 

 

De som krenker andre må også ivaretas, det å krenke andre er ofte et signal på at man ikke 

har det bra. Det er viktig at de ansatte i barnehagen lærer barna hvilke strategier som er 

hensiktsmessige, bygger relasjoner og utvikler sosial kompetanse. Barnehagen, sammen 

med de foresatte, har ansvar for å gi barna gode betingelser for å utvikle toleranse og en 

inkluderende holdning. Små barn kan kommunisere misnøye ved å bite eller slå før de har 

ferdig utviklet språk, men med veiledning og støtte av voksne, lærer de at det ikke er noen 

god samhandlingsstrategi. 

 

Mobbing: 

 

Mange har gjort forsøk på å definere hva mobbing er for bedre å kunne forebygge og 

forhindre at mobbing blant barn og unge skjer. Hvilke definisjoner vi legger til grunn påvirker 

hvordan vi forstår og forholder oss til mobbing. 

Små barn øver seg på sosiale normer i et sosialt fellesskap, og livet kan oppleves så 

komplisert at deltagelse og involvering i mobbing kan skje. Å legge skylden på enkeltindivider 

er ikke hensiktsmessig for å forstå mobbing. Sosial kompetanse er en forutsetning for å 

fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 

utvikles gjennom sosialt samspill.  

 

I barnehagene må fokuset rettes mot alle menneskers grunnbehov, behovet for å høre til i et 

felleskap. Når fellesskapet blir truet kan enkelte få det vanskelig, og det kan føre til at en blir 

mobbet eller mobber. Derfor har barnehagene i Nordre Follo valgt å legge til grunn en  
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definisjon av mobbing som tar utgangspunkt i behovet for anerkjennelse og det å høre til i 

fellesskapet: 

 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre 

til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning» 

 (Lund, Kovac & Helgeland, 2017 s. 6) 

 

Mobbing er et veldig komplisert fenomen og handler både om enkeltindivider og 

sammensatte gruppeprosesser. Som mennesker er vi sårbare og har behov for å kjenne 

tilhørighet og å bli anerkjent for hva vi kan bidra med til fellesskapet. Å møte utfordringer er 

normalt og en del av livet, men blir vi krenket over tid, setter det vår psykiske helse på 

prøve. 

 

Nulltoleranse:  
 

«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 

barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» (Rammeplan, 2017 s. 11). 

 

Barnehagene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jfr. barnehageloven § 41. Eksemplene 

som nevnes i loven er blant annet mobbing, vold og utestengning, men barnehagene skal ha 

nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, 

men det er ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Prinsippet om 

nulltoleranse ble tatt inn i barnehageloven for å understreke hvor viktig det er at 

barnehagene har tydelige holdninger på dette området, og ikke minst jobbe forebyggende 

for å forhindre at negativ, krenkende og ødeleggende atferd oppstår. 

 

Selvkrenkelser kan også skje ved at barnet tenker og snakker nedsettende om seg selv. 

Barnet vurderer hva de selv gjør som er dårlig eller er lite flink til i forhold til egenskaper 

eller handlinger de ser hos andre barn. I en slik situasjon kan følelser forandre seg til 

handlinger som utsetter andre barn for krenkelser.   

Observasjoner viser at alle barn kan krenke hverandre og gjøre hverandre vondt. Vi kan se 

små barn bite eller dytte, og her handler det mer om impuls enn bevist krenkelse eller 

avvisning. På samme tid er det viktig å starte et forebyggende arbeid tidlig som handler om å 

lære barna strategier som er gode og hensiktsmessige. Personalet vil og skal stoppe mobbing 

om et barn opplever krenkelser og følge dette opp. Dette arbeidet skal og må gjøres i et 

nært og godt foreldresamarbeid.  

Når barn blir lyttet til, sett og støttet legges grunnlaget for barnets egenverd. Barnet får en 

bedre mulighet til å bruke følelsene mer konstruktivt, til å bearbeide opplevelser og  
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samarbeide om det som oppleves vanskelig. Barn lærer å ha tro på egne evner slik at de kan 

møte og mestre sine egne utfordringer. Personalet opplever at denne tilnærmingen gir 

bedre resultater i hvordan barn snakker til hverandre og løser konflikter.  

Forebyggende arbeid mot mobbing handler om å hjelpe barnet som krenker til bedre 

handlinger og forståelse. Barn som krenker må ikke bare bli stoppet, de må også bli sett på 

en slik måte at de får støtte og hjelp til å håndtere vonde følelser.  En god selvledelse 

utvikles der barnet blir sett, får anerkjennelse, men også blir satt grenser for. Dermed lærer 

de og forstår forskjellen på gode og dårlige handlinger.  

 
 

Plan for å forhindre seksuelle overgrep mot barn - Se meg – hele meg 
 

Mål:  

• Barna skal være trygge på egne følelser, og ha god kjennskap til egen kropp.  
 

Kjennetegn for barn blir beskrevet i kap.2. 

Barnehagens rammeplan (2017, s. 49 og 11) sier: «Barnehagen skal bidra til at barna blir 

kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser» og at «Personalet 

skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 

overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages». 

Prosjektet «Se meg - hele meg» er satt i gang som et forebyggende arbeid mot vold og 

overgrep mot barn. Dette arbeidet er forankret både nasjonalt og lokalt. Regjeringens 

opptrappingsplan er å ruste barnehageansatte til en bedre kunnskap til å oppdage og 

avdekke vold og overgrep mot barn. I denne sammenheng å gi barn kunnskap og forståelse 

av retten til å bestemme over egen kropp. I Nordre Follo kommune er det politisk behandlet 

og bestemt å ha dette temaet som en felles satsing for alle kommunens barnehager. Dette 

arbeidet følger en felles fagplan ut fra barnets alder og modenhet. Nærmere informasjon gis 

i egen brosjyre og pedagogisk månedsplan for den enkelte avdeling.     

Personalet skal ruste barn til å fortelle om overgrep og vold tidligere ved at de lærer om 

kroppen og følelser og det å sette grenser.  Kunnskap, kjennskap og trygghet til egen kropp 

er et innhold som er nedfelt i våre plandokumenter. Hvilket innhold som blir valgt ut tar 

utgangspunkt i barnas forutsetninger og alder. Litteratur som vil bli brukt er bl.a. boken «Jeg 

er meg, Min meg».  

Personalet vil bruke tegninger og bilder som grunnlag for refleksjon og samtaler mellom 

barn og personalet.  
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Kroppen er et spennende tema for alle barn. Det kan handle om hvordan kroppen ser ut inni 

og utenpå og hvordan den fungerer. Her vil personalet ta utgangspunkt i den indre biologien 

som skjelett, muskler, hjerte, lunger og blodårer m.m. ut fra barnets forståelse og interesse. 

Barns kropp som tema er spennende på samme tid som det er viktig å skape forståelse for 

dens sårbarhet.  

Dette arbeidet vil inngå i en i en progresjonsplan fra yngst til eldst i barnehagen for alle barn 

i Nordre Follo.  

 

Miljøsatsing, et arbeid for bærekraftig utvikling i Skoglia barnehage  
 
 
Mål: 

• Personalet og barna reduserer avfallsmengder, kildesorterer og bruker 
miljømerkede produkter. 

 

Begrunnelse: 

Barna skal gjennom et bevist arbeid med kildesortering lære hvordan vi legger til rette for å 

bevare naturen, det biologiske mangfold og hvordan vi sammen kan bidra til bærekraftig 

utvikling. Gjennom opplevelser og erfaring skal barna lære om naturens egenart, verne om 

og ta vare på naturressurser.  Hvordan vi tar vare på miljøet inne og ute handler om valg vi 

gjør i hverdagen. Hvordan vi tar bedre valg og mer bevisste valg for nettopp å bevare miljøet 

i dag og for fremtiden.  

For barnehagen handler dette i hovedsak å ha et fokus sammen med barna på forbruk og 

forebyggende arbeid for et bedre inne og utemiljø. 

 

 

  

https://www.sia.no/Hva-skjer/Nyheter/Bolig/2016/Miljofyrtarn-Bolig
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Kapittel 2 

Satsingsområde for barnehageåret 2022 -23  
 
Trygt barnehagemiljø – livsmestring, mangfold, vennskap og lek.   
 
Mål:  

Alle barn er trygge og opplever livsmestring gjennom lek - alene og sammen med andre. 

Delmål:  

• Barna er aktive i lek, aktiviteter og i samtaler med andre barn.  

• Barnet opplever seg trygg i nære relasjoner med andre barn og personalet i sin 

gruppe. 

• Barna har god kjennskap til egen kropp og helse. 

• Barna utvikler grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse  

  

 

Kjennetegn barn  

• Barna er trygge, trives i barnehagen og har tro på seg selv. 

• Barnet utvikler og tar i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede ute og inne 

• Barn viser respekt for mangfold og andre barns kulturelle uttrykk. 

• Barnet samarbeider, tar hensyn og viser omsorg for hverandre. 

• Barnet opplever fellesskap i lek som grunnlag for god relasjon, vennskap og 

trivsel.  

• Barnet tar og opprettholder kontakt med andre i lek.  

• Barn deltar jevnlig i barnesamtaler 

• Barn som strever med å komme i lek og relasjon blir sett og får hjelp.   

• Barn håndterer konflikter på en god og konstruktiv måte.    

• Barnet håndterer å få et nei i lek og ved grensesetting. 

• Barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne 

og ute, året rundt.  

• Barna blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler 

gode vaner for hygiene og kosthold  
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Barnehagens begrunnelse for satsingsområdene  
 

Trygt barnehagemiljø -Livsmestring, mangfold, vennskap og lek   
 
Livsmestring og helse 
Barnehagen skal bidra til et trygt barnehagemiljø. Det er selve grunnlaget, fundamentet for 

barns utvikling, vekst og læring.  «Å møte individers behov for omsorg, trygghet, tilhørighet 

og anerkjennelse, og å sikre at barna får ta del i å medvirke i felleskapet, er viktige verdier 

som skal gjenspeiles i barnehagen» (Rammeplanen s.7)  

Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelse og mobbing.  

Barns liv er blitt forandret i takt med et samfunn som er i stor endring. Som barnehage har vi 

som mål å sette søkelys på de utfordringer som er viktige å ivareta, helse og barnets 

velvære. Dette vil gjelde barnets fysiske og psykiske helse. Hva som gjenoppretter ro, hva 

som gjør barnet trygt og tillitsfull. Livsmestring handler om å skape mening og forstå hva 

som gir livsglede og tro på seg selv. Bli sett og anerkjent, og å føle mestring med seg selv og 

hverandre.  

Mangfold og gjensidig respekt. 

Barn i barnehagen representerer ulike kulturer, ulike tradisjoner fra eget hjem og 

representerer ulike nasjoner. I en verden med stor bevegelse bor og lever mange kulturer 

sammen. Barnehagen er et samfunn som speiler vår utvikling. Det er avgjørende i vårt arbeid 

å fremme og verdsette gjensidig respekt.    

Lek 
Barn har et grunnleggende behov for å være del av et sosialt fellesskap, delta i lek og 

oppleve vennskap. Leken er en arena for barnas utvikling, læring, sosial kompetanse og 

språk. Gode sosiale ferdigheter og språk er nøkkelen til gode samhandlinger. Barnehagen 

skal bidra til at alle barn får oppleve glede, spenning og samhold gjennom lek. Leken gir 

barna erfaringer med demokratiske prosesser i samhandling med andre, som å lytte, ta 

initiativ, samarbeide, hjelpe til og vente på tur. En god balanse mellom barneinitiert og 

voksenstimulerte aktiviteter, skaper rom for jevnaldringsrelasjoner og vennskap. Leken skal 

ha en sentral plass i livet i barnehagen. Et godt leke felleskap og en god relasjon sammen 

med andre barn krever ulike ferdigheter som må øves og tilpasses for å kunne fungere på en 

god måte.  

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst 

til å leke, utforske og lære å mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 

temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. 

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges 

til grunn for deres læringsprosesser (Rammeplanen 2017 s.22). 
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Barn lærer best gjennom lek, og leken skal være en sentral arena for barns utvikling, læring, 

sosial og språklige samhandling. I barnehagen skal barna møte et miljø som stimulerer og 

støtter opp barnets lyst til å leke, lære, mestre og utforske.   

 
Vennskap og gode relasjoner  
Rammeplanen (2017, s. 11) sier: «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der 

barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å 

mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»  

For barn er evne til å mestre egne og andres følelser avgjørende for en god relasjon. En god 

relasjon sammen med andre barn krever ulike ferdigheter som må øves og tilpasses for å 

kunne fungere på en god måte. 

Vennskap for barn handler om ulike opplevelser de har sammen. I barnehagen er vennskap 

noe mer enn å ha en bestevenn. Det handler om felleskap og å ha noen å leke med i 

barnehagen. Ikke alltid for at de har valgt det selv, men det er barn de har opplevelser med i 

ulike deler av dagen, om de er inne eller ute. Barn kan ha ønske om å leke bare for at de 

opplever å ha det gøy sammen.  

Barn opplever også at vennskap kan skape utfordring og bli overveldende å skulle håndtere 

alene. I en lek er det ikke alltid lett å dele eller samarbeide. Barn som blir sinte på hverandre 

er også venner. I lek som ikke fungerer, og hvor det er vanskelig å samarbeide, kan det ene 

barnet si «nå er vi uvenner». I lek som i all annen relasjon vil barna også oppleve motgang, få 

et nei fra et annet barn eller fra personalet.  For barnet er det viktig å lære gode 

lekestrategier som å mestre lekeregler, vente på tur og tåle motstand.  Det vil det være 

avgjørende at personalet hjelper og støtter barnet til å sette ord på egne følelser og til å lytte 

til andres følelser og behov.   
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KAPITTEL 3 

Arbeidsmetoder for personalet   
 

Pedagogisk arbeid med Livsmestring og helse, grunnleggende ferdigheter og et godt leke og 
læringsmiljø inngår som et felles fokus og satsingsområde for alle ansatte innenfor Oppvekst 
og læring i Nordre Follo kommune. I barnehagene jobbes det med plandokumentene «Plan 
for å forebygge mobbing og sikre inkludering i barnehage», «Plan for å hindre Seksuell 
overgrep mot barn» og det siste satsingsområdet, nytt fra høsten 2019, «Se meg – hele 
meg».  
 

Kjennetegn for godt arbeid med Livsmestring og helse – lekelyst, humor og gode relasjoner 

•     Personalet er til stede og aktive i lek, aktiviteter og samtaler med alle barn. 

             •     Personalet er tydelige, interesserte, lydhøre og anerkjennende i samspill  

                    med barna og de andre voksne.  

•     Personalet anerkjenner og gir positiv oppmerksomhet på ønsket atferd. 

•     Personalet legger til rette for aktiviteter, lek og positive opplevelser som  

       fremmer gode relasjoner.  

•     Personalet lytter og observerer for å fange opp hvordan barn har det. 

•     Personalet veileder og ta barnas opplevelser på alvor. 

•     Personalet sikrer at alle barn får tilrettelegging og hjelp til å mestre  

        samhandlingsformer og regulering av egne følelser.               

•     Personalet skaper en god atmosfære ved bruk av humor og raushet.  

• Personalet er fysisk og psykisk nære i omsorgen og kontakten med barna.    

• Personalet bidrar til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme 

over egen kropp og respekt for andres grenser.  

• Personalet fremmer mangfold og et inkluderende miljø. 

• Personalet skriver ned observasjoner og praksisfortellinger fra lek og læring som 

refleksjonsgrunnlag.  

• Personalet organiserer i små grupper flere ganger i løpet av dagen og skjermer for 

unødvendige forstyrrelser. 

• Personalet er bevisst på seg selv som rollemodell, egen kommunikasjon og 

deltakelse. 
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Skolering og satsingsområde for personalet 2022 – 2023  
 

• Psykososialt barnehagemiljø «Forebyggende arbeid mot mobbing»  

• Aktivitetsplikten i ny barnehagelov § 41 - § 43 

• Forebyggende arbeid mot vold og seksuelle overgrep «Se meg – hele meg»  
 

Personalet i barnehagen skal ha et bevisst forhold til hvordan det jobbes med barns 

livsmestring og helse, og hvordan de støtter og tilrettelegger for dette arbeidet. Barnehagen 

skal være et trygt og helsefremmende miljø, og barnas fysiske og psykiske helse skal 

fremmes. Gjennom økt læring og kunnskap utvikles et bevisst forhold til forebyggende 

arbeid mot mobbing.  

Barn kan bli utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I dette perspektivet er det 

viktig å vite hvordan dette kan forebygges og oppdages av personalet.  

Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven § 22 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.» (Rammeplanen 2017, 11)  

Mål  

• Personalet lærer og utvikler sin kunnskap om barnets livsmestring som fremmer 
fysisk og psykisk helse    

• Personalet har faglig innsikt og forståelse for hva som er mobbing, avvisning og 
krenkelser i barnehagen. 

• Personalet lærer, kjenner og utøver barnehagelov§ 41 – § 43  

• Personalet har en praksis som ivaretar barns opplevelser av krenkelser og avvisning 

• Personalet lærer og utvikler kunnskap mot vold og seksuelle krenkelser  
 

Kompetansebygging skjer på ulike arenaer. Det er i møte mellom ansatte, mellom ansatte og 

leder, i formelle og uformelle møter, samt planlagte møter som planleggingsdager, 

kurs/foredrag, ledermøter, fagmøter og på avdelingsmøter. Kompetansebygging skjer også i 

pedagogene sin planleggingstid og fagarbeidere/assistenter sin lesetid.    

Kjennetegn som omfatter aktivitetsplikten. 

• Personalet legger til rette for barnets livsmestring og helse og jobber forebyggende 
mot vold og seksuell trakassering     

• Personalet er trygg i møte med barns seksuelle utvikling og utforskning. 

• Personalet skiller på atferd hos barnet som krenker eller bare er uheldig. 

• Personalet evaluerer systematisk egen atferd og er rollemodell i konflikter  

• Personalet bruker praksisfortellinger fra egne og barns opplevelser som 
utgangspunkt for refleksjon.  

• Personalet lærer og utvikler egen rolle i barnesamtaler. 
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KAPITTEL 4 

Dokumentasjon og vurdering  
 
Hverdagen er avgjørende for kvalitet på språk lek, læring og utvikling. 

Høy kvalitet i det daglige samspillet mellom barn og personalet, og mellom barn og barn, er 

en av de viktigste forutsetninger for barns utvikling, lek og læring. Barnegruppa og det 

enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Skoglia 

barnehage vil bruke kommunens kvalitetskjennetegn som refleksjonsverktøy.  Gjennom året 

vil valgte prosjekter og deler av hverdagen dokumenteres som en del av kvalitetssikringen av 

barnehagetilbudet.  

Handlingsplaner for det pedagogiske arbeid blir delt inn i måneder hvor avdelingen velger ut 

spesielle mål som er blitt satt som utviklingsmål. Handlingsplanene er en del av flere verktøy 

som sikrer kvaliteten for bedre læring og utvikling.  Underveis dokumenterer personalet 

resultater sammen med barn. I dette arbeidet vil personalet ta i bruk bilder, tekst og 

tegninger. Personalet bruker det samme materialet som en bruker sammen med barn, men 

tar tillegg i bruk egne praksisfortellinger som grunnlag for refleksjon over egen praksis.  

 

KAPITTEL 5 
 

HVA: NÅR: 

Høsten 2022  

  

Plandager 15. og 16. august 

Foreldremøter September  

Plandag  16 november 

  

Vinter /Vår 2023 
 

  

Plandag 2. januar 

Karneval Februar/mars 

Plandag  19 mai  

Dugnad  Oppslag kommer med dato 

  Sommerstengt barnehage     Uke 28 og 29  
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KAPITTEL 6 

Personalet ansvar og sammensetning på avdeling.   
 

STYRER 

Pia Moflag jobber i 70 % stilling som virksomhetsleder/styrer delt med Birgit Authen frem til 

30.11.2022. Birgit Authen er da tilbake i 100% styrerstilling fra 01.12.2022 Styrer er gitt det 

daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt jmf. 

Barnehageloven og Rammeplanen. 

 

KRÅKEREIRET 2 – 4 ÅR  

Pedagogisk leder: Ida Marie Bakkerud Liland        100 % 

Fagarbeider Nina Johannesen    100 %  

Fagarbeider Azra Hodzic     100 % 

 

KONGLEBO 1-2 ÅR   

Pedagogisk leder: Siv  Soldal                              100% 

Barnehagelærer i gruppe Ida Marie Braun     100 % 

Barnepleier Nina Hågensen                 100 % 

Fagarbeider Stine Lillejord Kaldahl      100 % 

 

BLÅBÆRTUA 3 – 6 ÅR  

Pedagogisk leder: Sanne Mikkelsen      70 % 

Pedagogisk leder Pia Moflag       30 % 

Barnehagelærer i gruppe Sanne Mikkelsen     30 % 

Assistent: Anne Austad      100 %  

Assistent Halwo Ali       70 %  
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KAPITTEL 7 

Pedagogisk innhold 
 
Pedagogisk innhold beskriver og utdyper arbeidet med pedagogisk arbeid i hverdagen. Her 

formidles barnehagens viktigste verdier, normer, danning, kultur, vaner og holdninger. Et 

godt arbeid med hverdagen er derfor avgjørende for kvaliteten på barns språk, lek, læring og 

utvikling.  

Danning 
Rammeplanen (2017) sier:  

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring 

og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang 

prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 

handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og 

er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen 

skal forankres i verdiene og målet. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer 

enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer 

danning alt dette.  

Verdier  
Fellesverdier for alle virksomheter i Nordre Follo kommune: Respekt og åpenhet  
 
Rammeplanen sier: «Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens 

verdigrunnlag etterleves i praksis».  

Verdier og menneskesyn må ses i sammenheng med personalets kunnskap og væremåte.  

Disse to verdiene er sentrale og viktige for barnehagens menneskesyn og læringssyn. 

Respekt er en anerkjennelse av likeverd og en åpenhet mot individets rett til å medvirke i sitt 

eget liv på egne følelser og behov.  

«Tonen i stemmen din og styrken i håndgrepet ditt er formet av forestillingene om det å være 

menneske i møte med andre». 
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Verdier i Skoglia:  

 

Omsorg og glede 

Omsorg er en verdi i seg selv. Barn har rett til omsorg, og skal møtes med omsorg. Barn i 

Skoglia skal møte voksne som er nærværende, trygge, imøtekommende og viser 

anerkjennelse.  

Humor og glede er fenomener i våre uttrykk som er nært knyttet til hverandre. Gjennom å 

være engasjert og positiv lyttende til barns humor og humoristiske uttrykk som glede og 

fantasi, ivaretas en livskvalitet som har stor verdi 

Barns medvirkning  

«Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning»  

(Barnehageloven § 1 Formål 2.ledd)  

Barnets rett til medvirkning har Ski kommunes barnehager jobbet med mange år. Dette er 

en etablert praksis i Skoglia hvor barn medvirker ut fra sine forutsetninger i hverdagen eller i 

spesielle prosjekter. Personalet ser og erfarer at svært små barn har gode forutsetninger til å 

medvirke og delta i ulike og oppgaver. Personalet er avgjørende, det handler ofte hvordan 

personalet tilrettelegger for deltakelse, hvordan de planlegger prosessen i samspill med 

barnet. Nøkkelen til deltakelse er ofte tid. Personalet må sette av god tid og velge å lytte og 

tolke hva barnet ønsker å fortelle, spesielt der språket er en begrensning.  

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til 

at barna kan få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet» 

(Barnehageloven § 1 og § 3) 

Gleden av å få delta, mestre, kle på seg selv, få lov til å helle melk i glasset selv, må ikke 

undervurderes i en travel hverdag. Oppgaver som barnet lett kan klare selv må ikke bli 

overtatt av «snille» voksne uten å tenke på at barnet svært godt kan klare dette selv.  

                                                       

Bli hørt, sett og tatt på alvor er viktige kjennetegn i et samspill. Når barnet føler at de får 

delta på alvor og medvirke opplever de å være verdifulle og kan ta sin egen plass. Når barnet 

får by på seg selv og sin familie, skapes en tilhørighet, en trygghet og god selvfølelse.  
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Hvordan personalet gir støtte og oppmuntring, hvordan de stiller spørsmål blir avgjørende 

for at barnet skal kunne føle seg trygg. Når barnet blir møtt med anerkjennelse og respekt 

skapes et best mulig grunnlag for å kunne utrykke sine tanker og meninger.  

Reggio Emilia filosofien har som en av sine fremste verdier å legge til rette for demokrati, 

noe som er helt i samsvar med Rammeplanens mål. Som et sentralt kjennetegn for 

barnehagens læringsfilosofi og dens miljø er nettopp barns rett til medvirkning som en 

grunnleggende faktor. 

 
Trafikk – en del av barnas hverdag 
Fra dag en må barnet forholde seg til trafikk, i bil, i vogn eller som gående. På tur til og fra 

barnehagen som gående eller i bil er det foreldre som har ansvaret. 

I barnehagen er personalet ansvarlig for barnets sikkerhet. Barn går turer ut av barnehagen 

eller kjører buss. Noen barn sykler til og fra barnehagen, noe som krever mer kunnskap om 

trafikk og ferdigheter. Barn er mer eller mindre daglig i et miljø med trafikk.  

 

Barn under 3 år tas ikke med i buss. 

Barn under 3 år har ikke en høyde som gir god nok sikkerhet i buss. Sikkerhetsbelte gir ikke 

den nødvendige sikkerhet og dermed forholder barnehagen seg til politiets anbefaling og 

frakter ikke barn under 3 år med buss.    

 

Barn fraktes ikke i private biler    

Personalet har ikke seter/belte tilpasset barn i barnehagen. 

 

Opplæring er et godt holdningsarbeid 

Et godt holdningsarbeid i et nært samarbeid med foreldre er viktig. Vi kan aldri stole 100 % 

på barnet i trafikken. Barnets utvikling opp til 10 år gir barnet begrensninger i forhold til 

trafikk. Barn er små og har vanskelig for å se og bli sett. Det handler om å bedømme egen og 

andres fart, stoppe opp i tide og ikke minst se andre enn seg selv. Øyets begrensning handler 

om at barnet ikke ser i vidvinkel før ca. 10 år.  

 

Mål: Barn skal få kunnskaper og ferdigheter til å ferdes trygt og sikkert i trafikk   

 

I Skoglia er samtale/læring og veiledning om sikkerhet i trafikk en del av innhold. Personalet 

snakker om trafikkregler og skilt. Dette gjør seg gjeldene i ukentlige turer ut av barnehagen 

hvor barn går langs veien på gangstier eller krysser vei.  
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Kjennetegn: 

• Personalet synger sanger og samtaler med barn om ulike hendelser og væremåter i 
trafikken. 

• Ukentlig: Personalet reflekter sammen med barna over riktig væremåte i trafikken på 
tur.  

• Barna bruker fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen.  

• Barn trener på riktig atferd ute i ulike trafikksituasjoner. 

• Personalet tar bilder av barn i trafikken og trafikksituasjoner ute på tur. 

• Personalet og barna snakker i etterkant om riktig atferd som å krysse vei, stanse og 
ikke krysse før bilen stanser. 

• Barna lærer navnet på trafikkskilt og hva de betyr. 

• Barn spiller spill med tema trafikk. 

• Barna og personalet bruker materiell hvor tema er trafikk og trafikkskilter. 
 
 

Et trygt og trafikksikkert barnehagemiljø. Trafikksikkerhet i og rundt barnehagen og sikker 

parkering er alltid tema på høstens foreldremøter og på det første møte med årets 

samarbeidsutvalg. Her snakkes det om sikker parkering og kjøring inn og ut fra barnehagens 

parkeringsplass. Mer informasjon: www.tryggtrafikk  

Pedagogisk innhold i barnehagen 
 

Møte dagen i barnehagen 

Det førstemøtet på morgenen er et viktig møte mellom personalet og barnet. Det å bli møtt 

av personalet og andre barn som ønsker velkommen gir en god start. Er avdelingen ute er 

det viktig at barnet blir meldt som kommet til et av personalet.  Det er viktig at det føres en 

god dialog mellom personalet og foreldre på hvilke behov som er viktig for den enkelte 

familie og deres barn. Avskjed kan være sårbart spesielt i begynnelsen og derfor er det 

avgjørende at det skjer på en trygg og god måte.   

Avslutte dagen 

Det er viktig at personalet får mulighet til å utveksle nødvendig informasjon til foreldre om 

hvordan dagen har vært. For barnet er avskjeden fra barnehagen et viktig ritual som er verdt 

å snakke om. Det er ulikt fra barn til barn hvordan de ønsker avskjeden skal være. Det er 

spesielt viktig at foreldre/ de som henter informerer om at barnet er hentet til personalet 

slik at henting blir dokumentert.    

 

 

http://www.tryggtrafikk/
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Av og påkledning  

Av og påkledning kan være utfordrende avhengig av om du er stor eller liten. Etter hvert som 

barnet klarer noe av påkledningen selv, blir barnet oppmuntret til dette med støtte. Da 

observerer personalet stor glede fra barnet over å mestre oppgaven spesielt blant de yngste 

barna. Av og påkledning tar lang tid, å ta sin tid når det mulig. Barn blir oppmuntret og 

veiledet til å gjøre valg selv. Underveis snakker vi sammen om valg av type klær i forhold til 

temperatur og i forhold til været ute.  

                            

 

                                         

     

 

  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW1_GsvP3jAhVa6qYKHfjrCxwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.kk.no/mamma/klaer-i-barnehage-dette-trenger-barnet/63716990&psig=AOvVaw3TLT0FxI3DZtpw8CKvvSjQ&ust=1565703764380447
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Hygiene  

Hygiene er svært forskjellig fra småbarns avdeling til store barns avdeling.  

Den tette relasjonen mellom barn og personale og behov for hjelp utgjør den største 

forskjellen. 

Personalet legger vekt på ro, en god kommunikasjon og atmosfære. Etter hvert som barnet 

begynner å klare sin personlige hygiene selv blir de oppmuntret til dette. Personalet legger 

ikke noe press, men oppmuntrer barnet til å klare selv. Det er ikke en selvfølge at alle barn 

som begynner på 3 – 6 års avdeling kan mestre all hygiene og stell selv. Det er viktig at 

barnet får hjelp og støtte til at dette kan skje ut fra egen modning og utvikling.  

Personalet legger vekt på gode hygienerutiner som tar vare på god helse. Dette gjør seg 

spesielt gjeldene med å følge opp god håndvask for barn og foreldre når de kommer til 

barnehagen. Barna vasker hendene når de kommer inn etter utelek, før måltider og etter 

toalettbesøk.  

 

                        

 

Hvile  

Hvile er viktig, spesielt for de minste barna i barnehagen. En lang dag i barnehagen gjør barn 

slitne og trøtte. Dagen skiller seg ut fra det å være hjemme. Personalet opplever at barn kan 

bli mer trøtte / slitne i barnehagen og har mer behov for hvile enn de kan ha hjemme. Her er 

det viktig at personalet og foreldrene snakker sammen slik at barnet får dekket sitt behov for 

hvile. De store barna kan noen ganger ha behov for hvile, men har sjeldent behov for å sove.  

Hvile og soving avtales med foreldre. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU0eve__LNAhWBCCwKHWRYA5QQjRwIBw&url=http://www.mamma.no/sm%C3%A5barntween/vask-de-henda-0&psig=AFQjCNFPRNaosK-VepfqRntdha3S_e-_TA&ust=1468587185077582
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Måltid  

Barnehagen følger helsedirektoratet sine anbefalinger for mat i barnehagen. 

Frukt, grønnsaker og melk med grovt brød og pålegg serveres 4 dager i uken.  

En dag i uken serveres et varmt måltid som blir levert av «Barn til Bords»  

Dette firmaet tar hensyn til allergier og serverer halal til de som ønsker dette. Det vil bli gitt 

ut informasjon om denne maten i et eget skriv.  

Informasjon om spesielle behov i forhold til mat er viktig at personalet får med tanke på 

allergier og eller andre hensyn som skal tas.   

Barna har medbrakt matpakke til frokost.   

Barnehagen legger vekt på at måltidet skal være hyggelig og lystbetont, hvor personalet og 

barna utgjør et sosialt felleskap. Det skal være en god atmosfære med ro, og hvor humor 

også er velkommen. Hvert barn gis mulighet til å mestre ut fra sine forutsetninger. 

Personalets erfaringer er at ferdighetene øves opp raskt når barnet får prøve selv.  

Ved medbrakt mat oppfordres barna til å spise den maten de har med, men det er aldri et 

mål at barnet må spise opp all mat og ikke tas på alvor når de gir uttrykk for å være mett.  

Måltidet er en fin arena for å øve på ord og begreper som kan legge til rette for medvirkning 

på egne behov i det sosiale felleskapet.   

Mat er helse og kultur. Hvordan vi samtaler med barn om mat og øver inn smak og gode 

matvaner ser barnehagen som avgjørende for å etablere et allsidig og sunt kosthold. 

Sukkerredusert mat og drikke er et mål for helse og gjelder også for barnehagens valg av mat 

og drikke.  

Hva barnehagen server av mat besluttes i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg. 

Som miljøbevisst barnehage vil det også omhandle mat og hva vi spiser i barnehagen. Det vil 

være innkjøp av økologisk varer der det er mulig, mindre forbruk av kjøttvarer og søkelys på 

grove kornsorter. I tillegg setter personalet søkelys på matsvinn ved matlaging, og på å kaste 

minst mulig mat.        

 

                                                

     

            

 

 

 

https://www.istockphoto.com/at/foto/verschiedene-fr%C3%BCchte-und-gem%C3%BCse-bilden-herzform-gm452993147-25873763
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Hverdagens innhold i Skoglia barnehage 
Tema Mål Kjennetegn 

 

Bringe og hente barn til og fra 

barnehagen  

 

 

 

 

Barnet skal føle seg trygge 

og velkomne til barnehagen. 

 

Personalet oppretter en god 

kontakt når barnet kommer i 

barnehagen.  

 

 

Personalet og foreldre 

utveksler god og nødvendig 

informasjon.  

Personalet er i et godt 

samspill og kommunikasjon 

med barnet når dagen skal 

avsluttes.  

Foreldre informerer alltid 

personalet at barnet er blitt 

hentet. 

 

Vi hilser på hverandre og 

ønsker barn og foreldre 

velkommen. 

Personalet kommuniserer 

med foreldre om de aktuelle 

behov. Eks. frokost eller 

delta i lek. 

Det utveksles viktige 

beskjeder om barnet for den 

aktuelle dagen. 

Personalet støtter barnet 

med å avslutte dagen.   

 

Personalet dokumenter at 

barnet er blitt hentet. 

Av og påkledning  

 

Lære å ta av og på klær ut fra 

forutsetning og alder. 

Øve på selvstendighet i valg 

av klær i forhold til 

temperatur og årstid. 

Bruke språk og begreper ved 

påkledning.  

 

Personalet veileder barnet i 

påkledning. 

Personalet hjelper og støtter 

ut fra barnets 

forutsetninger.   

Oppmuntrer til 

selvstendighet ved 

påkledning. 

Er i dialog med barnet om 

behov av ulike klær knyttet 

til ulik årstid.  

Personalet bruker språket 

aktivt sammen med barnet 

og benevner handling og 

navn på klær.  

https://imgbin.com/free-png/father-vector/6
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Hygiene  

 

 

 

Lære god hygiene  

 

Oppmuntre til å mestre 

hygiene selv og lytte til barns 

behov for hygiene. 

 

 

 

Barna vasker hender etter 

toalettbesøk og før og etter 

mat. 

Personalet hjelper og støtter 

barnet til å klare hygiene 

selv. 

Personalet lytter til barnets 

behov. 

 

 

 

 

Hvile /sove 

 

 

 

 

Sove / hvile ut fra behov. 

 

Personalet har en god dialog 

med foreldre om barnets 

behov for hvile og søvn. 

Personalet tilrettelegger for 

hvor barnet skal sove, inne 

eller ute.    

Personalet fører tilsyn med 

barnet som sover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fanneyantonsdottir.com/artwork/2198833-Sleeping-baby.html
http://www.bing.com/images/search?q=hygiene&view=detailv2&&id=86D948AE9A69B48221D58BE6DB1BA1945C2CDBE6&selectedIndex=51&ccid=yQcuo0kk&simid=608009619920127601&thid=OIP.Mc9072ea349241bc6f446918536d3a031H0
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Måltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet og foreldre velger 

mat og drikke som er 

anbefalt fra 

helsedirektoratet. 

 

Barnehagen tilbyr 

sukkerredusert mat og 

drikke.  

 

Barna lære å like og smake 

ulik type mat med 

forskjellige smaker.    

 

 

 

 Barnet skal få øve på å velge 

å servere seg selv, mengde 

mat og smøre maten sin 

selv. 

 

Personalet og barn bruker 

ord og begreper som knytter 

til måltid.   

God kommunikasjon mellom 

foreldre og personalet om 

barnets behov for mat. 

 

 

Gode, næringsrike og 

varierte råvarer. 

Grønnsaker, frukt, bær, 

melk og grove brød.  

 

Personalt oppmuntrer 

barnet til å smake og like 

forskjellige smaker og ulik 

type mat. 

 

Barn medvirker til egne valg 

og selvstendighet til mengde 

mat. 

 

 

Barna benevner navn på mat 

og bruker begreper, tall og 

mengde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=mat&view=detailv2&&&id=849F6DCFB4680D64706B850DD186D85F5FDB1138&selectedIndex=110&ccid=IIooUnj1&simid=608020679410518661&thid=JN.bPkNms1Qv5ikcVLYymOlDg
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VEDLEGG 

 
«PLAN FOR Å FREMME ET TRYGT OG GODT BARNEHAGEMILJØ» 
 
4. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG HENSYNET TIL BARNETS BESTE 
I arbeidet for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser, 

er anerkjennelse og respekt av barns opplevelse og rett til medvirkning et grunnleggende 

prinsipp. 

I barnehagelovens § 3 står det at barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn og de skal få 

mulighet til aktivdeltakelse i planlegging og vurdering. I alle handlinger og avgjørelser som 

gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet være et grunnleggende hensyn. 

De ansattes vurdering av hva som er barnets beste, vil ikke alltid samsvare med hva barnet 

selv eller foreldrene ønsker. Barnehagen skal gjøre en selvstendig vurdering basert på faglig 

kompetanse av hva som er til det beste for det enkelte barn. 

Barnets synspunkter, barnets ferdigheter, egenskaper, familie, nære relasjoner, sikkerhet, 

omsorg, og barnets fysiske og psykiske helse – vil være momenter som legges til grunn når 

en vurderer barnets beste ut fra en konkret situasjon. 

For å forstå en situasjon best mulig ut ifra barnas perspektiv, er det hensiktsmessig å ha 

barnesamtaler i liten gruppe eller en til en, der det er mulig. Andre metoder som kan tas i 

bruk er for eksempel tegning, forming og konstruksjonslek. Gode møter hvor barna opplever 

å bli sett, forstått og verdsatt er viktig for barnets opplevelse av seg selv og er med på å 

forme dem som menneske. 

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen 

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

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

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna 

skal ikke overlates et ansvar de ikke er tustet til å ta (Rammeplan, 2017 s. 27) 

 

4.1 Sårbare barn 
Barn med funksjonsvansker, språkvansker, atferdsvansker, sosio-emosjonelle vansker, eller 

de som har utfordringer i hjemmesituasjon, kan være ekstra sårbare for krenkelser. Ansvaret 

for å løse uønskede hendelser, skal aldri plasseres hos barna. De som jobber i barnehage, må 

være oppmerksomt til stede med barna, observere, fange opp, gripe inn, støtte og veilede 

for å forebygge uheldige samspillsmønster mellom barna. Hvis et barn krenker et annet 

barn, er det ofte et signal på at det ikke har det bra selv. Derfor er det viktig at personalet i 

barnehagen passer på at disse barna også blir ivaretatt og får hjelp til å håndtere sine 

utfordringer. Det kan handle om en frykt for å stå utenfor, det å passe inn i fellesskapet er en  

viktig drivkraft for det vi gjør. Jasin Diakite (kjent som artisten Timbuktu), sa: «Jeg ble 

mobber fordi jeg var redd for å bli mobbet selv» (VG Nett, 22.06.14). 
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Det er de ansattes ansvar å fange opp de barna som er spesielt utsatte, og de må ha 

kunnskap om: 

 

• Hvordan kartlegger og følger vi opp sårbare barn? 

• Hvordan hjelper og støtte vi sårbare barn til å utvikle et godt selvbilde og  

fungere godt sammen med andre barn og voksne? 

 

Barn har ulike styrker og ressurser, det gjelder å legge til rette for at de får brukt dem. 

Ansatte skal bidra til å skape toleranse for et mangfold for å unngå diskriminering, 

ekskludering og krenkelser i hverdagen. 

Ladd & Ettekal, (2013) sier: Barn som utsettes for mobbing kan utvikle lav selvfølelse, ha 

vansker med å skaffe seg venner. Barna kan bli ensomme eller få emosjonelle utfordringer 

som posttraumatiske stress symptomer, angst og depresjon (Breivik, Bru, Hancock, Idsøe, 

Idsøe & Solberg, 2017). 

 

4.2 Robuste barn 
Det kan oppstå et spenningsforhold mellom lovens krav om nulltoleranse og barnets 

mulighet til å lære seg og håndtere vanskeligheter i samspill med andre. Foresatte og ansatte 

må samarbeide om hvordan de skal bidra til å styrke barns robusthet, tåleevne og 

motstandskraft, i møte med hverdagens opp- og nedturer. 

Målet er at barna skal stå trygt i seg selv, være bevisst sine ressurser, håndtere vanskelige 

situasjoner og komme styrket ut av erfaringer de får gjennom livet. De ansatte skal veilede 

barnet til å håndtere det som oppleves som vanskelig. Det å skille mellom hva barn må lære 

seg å tåle for å bli robuste, og det å bli utestengt eller krenket kan i enkelte tilfeller være 

vanskelig. Da må man gå tilbake og gjøre undesøkelser slik plikten beskriver, og i slike tilfeller 

blir samarbeidet med foreldrene ekstra viktig. 

Psykisk helse og kunnskap om egne følelser henger nøye sammen. Derfor er det viktig at 

barn blir kjent med egne følelser, slik at de kan forstå og håndtere de på en god måte. 

Gjennom å jobbe med følelser i hverdagen lærer barn hvordan de skal håndtere de på en 

hensiktsmessig måte. Det er når følelsene samarbeider med fornuften vi fungerer best. Når 

barn forstår egne følelser, øker også evne til å forstå andre. 

17 

5. FORELDRESAMARBEID 
De foresatte skal tas med i barnehagens arbeid for å fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø, både gjennom informasjon og medvirkning. Barnehagen skal legge til rette 

for en dialog preget av åpenhet, respekt og likeverd. Foresatte skal være trygge på at 

barnehagen tar kontakt dersom de opplever at deres barn er involvert i en uønsket hendelse 

eller ikke har det bra i barnehagen. Det skal være lav terskel for å melde fra til barnehagen 

dersom foresatte opplever endret atferd eller mistrivsel hos barnet sitt, og de skal være 

trygge på at bekymringen tas på alvor. 
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Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan 

utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, 

erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor 

foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at 

foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. 

(Rammeplanen, 2017 s. 29). 

 

Det er barnehagens ansvar å følge opp når barnet eller de foresatte sier fra om at 

barnehagemiljøet ikke er trygt og godt. Alle innspill medfører en aktivitetsplikt, og det skal 

foretas en undersøkelse for å få tilstrekkelig grunnlag for å finne frem til riktige tiltak. 

 

Forebyggende tiltak i foreldresamarbeidet: Barnehagen tar opp psykososialt barnehagemiljø 

som tema på høstens foreldremøte. Barnehagen informerer om utarbeidede planer for å 

forebygge og hindre krenkelser og mobbing. Ansatte minner de foresatte om at de er viktige 

rollemodeller slik at de er bevisste på hvordan de snakker om andre barn og deres familier, 

bryr seg om, viser forståelse og inkluderer barn gjennom f.eks. hilse på hverandre, invitere til 

bursdager og besøk. 

Både ansatte og de foresatte har ansvaret får å reagere når de oppdager utfordringer i et 

samspill, og sette grenser på en varm og tydelig måte. Ansatte oppfordrer de foresatte til å 

lytte til og samtale med barna om opplevelser og aktiviteter i hverdagen. Barnets opplevelse 

av krenkelse skal tas på alvor, men at et barn ikke får delta i lek en gang, er ikke mobbing. 

Det er en viktig informasjon som gir grunn for å følge ekstra godt med for å se om det er en 

systematisk avvisning 

 

6. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 
For å fremme et trygt og godt barnehagemiljø og forebygge og håndtere mobbing og andre 

krenkelser, kan det være hensiktsmessig med et nært samarbeid med andre instanser i 

kommunen, som for eksempel Mobbeombud, Forebygging og tiltak (f.eks. Hjelper’n), PPT, 

Barnevern, Helsestasjon og skole/SFO. Bekymring rundt enkeltbarns utvikling og trivsel kan 

tas opp i ressursteam som er barnehagens møtearena med PPT, helsestasjon og barnevern, 

og hvor andre aktuelle fagpersoner kan inviteres inn. 

 

 

 


