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1 Forord 

Årsplanen viser hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og 
barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Planen er et arbeidsdokument for 
barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Vi har et ønske om at 
årsplanen for 2022/2023 oppfattes både som informativ, innholdsrik, variert og gjenkjennelig. Den 
er skrevet med utgangspunkt i Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. 
Utdanningsdirektoratets Rammeplan for barnehagen 2017 gir retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Årsplanen er utarbeidet av personalet med innspill fra 
foreldregruppen. 

 
Vi ønsker at Slåbråten barnehage skal være et godt sted for barn, personale og foreldre. Vi skal ha en 
atmosfære preget av humor, raushet og anerkjennelse, og en engasjert personalgruppe som viser 
nysgjerrighet og bryr seg om det enkelte barn. Vi er opptatte av at barna skal bli trygge, selvstendige 
og utvikle god selvfølelse. Barna skal få store muligheter til å «Leke, lære, tenke selv»! Vi viderefører 
med andre ord barnehagens visjon. Vår nærhet til skogen og fine turmål i nærmiljøet, gjør det 
naturlig med et aktivt uteliv. Å bli kjent med naturen, bevege seg i ulendt terreng og få 
mestringsopplevelser, uavhengig av barnets alder eller utviklingsnivå, er en viktig grunnpilar i 
Slåbråten barnehage. 

 

Barnehagene i kommunen har felles satsningsområder og tilbudet barnehagene gir, skal fremme 
mangfold, likeverd og være preget av verdier som ansvar, omsorg og respekt. 

 

Vi ser frem til et innholdsrikt og lærerikt barnehageår 2022/2023. 
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2 Slåbråten barnehage 

Barnehagen har fire avdelinger. Barnehageåret 2022/23 vil det være 60 barn i alderen 0-5 år. 
Barnehagen har et flott uteområde som ligger ved skogkanten. Det finnes historisk interessante stier 
og veier som Oldtidsveien og Kongeveien, og andre turstier på kryss og tvers. Vi har Myldreparken, 
idrettsparken og, på vinterstid, også golfbanen, som vi kan benytte oss av. 

 

 Vi er  en lærebedrift som tar imot lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

2.1 Avdelingsoversikt og kontaktinformasjon 
 

Virksomhetsleder: Pernilla S. Josefsen 

Tlf. kontor: 66 81 91 23 

Mobil: 41 38 00 64 
E-post: 
pernilla.josefsen@nordrefollo.kommune.no 
 Stedfortreder: Marianne Christiansen 

Barnehagens tlf: 66 81 91 22 

Mobil: 41 36 79 92 
E-post barnehagen: 
Slabraten.barnehage@nordrefollo.kommune.no 

Armkroken Smilehullet 

18 plasser 3-5 år 

Tlf.: 66 81 91 28 

Mobil: 41 35 40 77 

18 plasser 3-5 år 

Tlf.: 66 81 91 25 

Mobil: 41 35 90 33 

Pedagogisk leder: Eli Nygaardsvik (70%) Pedagogisk leder:  Kari Knutsen (100%) 

Pedagogisk leder: 
  Barnehagelærer: 

  Mette Løken (30% disp) 
 

  

Fagarbeider:  Malene Johnsen (30%)   Fagarbeider:     Feven Tsegai Yemane (100%) 

Assistent: 
Assistent: 

  Mette Løken (70%) 
  Claudia Liliana Rodriguez   
  Vargas (100%) 

Fagarbeider:  Frida Horn (100%)        

                          Go`foten Hjerterommet 

11 plasser 1-4 år 

Tlf.: 66 81 91 27 

Mobil: 41 35 90 09 

12 plasser 1-3 år 

Tlf.: 66 81 91 26 

Mobil: 41 35 84 04 

Pedagogisk leder: Eva Myhre (100%) 
 

Pedagogisk leder: 
Barnehagelærer:  
 

 Marianne Christiansen (100%) 
    Marianne Nilsen (100%) 

  Fagarbeider:  
 

Joakim Ramskjell 
(100%) 

Fagarbeider:  
Assistent: 

Tilde Wigestrand (100%) 
Hege Riisnæs (100%) 

Assistent: Ellen R. Sandnes (100%) 

mailto:pernilla.josefsen@nordrefollo.kommune.no
mailto:Slabraten.barnehage@nordrefollo.kommune.no
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3 Rammer for barnehagens innhold og oppgaver 

Barnehagen omfattes av ulike lover og forskrifter. Det er først og fremst barnehageloven og forskrift 
om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som regulerer driften og det pedagogiske 
innholdet i barnehagen. 

 

Kort om Lov om barnehager 
Barnehageloven fikk et nytt kapittel (kap. 8) om psykososialt barnehagemiljø gjeldende fra 1. januar 
2021. Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt og gripe inn hvis et barn utsettes for 
krenkelser som for eksempel utestengning, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er 
utarbeidet en lokal plan for å fremme et godt og trygt barnehagemiljø som gjelder for barnehagene 
i Nordre Follo. Temaet er nedfelt som satsningsområde i årsplanen. Se kap. 4.1.1. 

 

Link til barnehageloven her: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager 
 

Kort om Rammeplan for barnehagen 
Rammeplanens syv fagområder skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse for det 
enkelte barn. Fagområdene skal ses i sammenheng og gjenspeiler en stor del av barnehagens 
hverdag. Progresjon i arbeidet skal sikre at barna opplever mestring og fremgang. Fagområdene er: 

• 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 

 

Link til Rammeplan for barnehager her: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487?q=rammeplan%20for%20barnehager 
 

Kort om kommunale føringer 
Kommunens visjon er: NÆR OG NYSKAPENDE. Solidaritet - én for alle, alle for én - skal være det 
bærende kulturuttrykket for hvordan vi løser oppdraget vårt, oppgaver og utfordringer sammen. 
Organisasjonskulturen skal være preget av verdiene ansvar, omsorg og respekt. 

 
Kommuneplanen Nordre Follo 2019 – 2030 har fire satsingsområder med 20 tilhørende mål, som alle 
bygger opp om FNs bærekraftmål: 

• Sammen for en ny kommune 

• Trygg oppvekst 

• Aktiv hele livet 

• Byvekst med grønne kvaliteter 
 

Link til Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 her 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487?q=rammeplan%20for%20barnehager
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/om-nordre-follo/styringsdokumenter/kommuneplan/kommuneplan-nordre-follo-kommune-2019-2030-samfunnsdel.pdf


7  

4 Vårt pedagogiske arbeid 
 
 

 

Når personalet møter barn og hverandre på en likeverdig måte, vil det utvikles tillit og åpenhet i 
relasjonene. Personalet må hele tiden være bevisst på det de gjør og tenke gjennom sin væremåte. 
En slik holdning gir resultater i hvordan vi jobber og tenker i barnehagen. Barnas selvfølelse utvikles i 
relasjon med andre barn og voksne, og den voksne skal være en god rollemodell i ord og handling. 

 

Viktige elementer i relasjonsperspektivet: 

1. Personalet har ansvaret for kvaliteten i relasjonen 

2. Nysgjerrighet på hvem barnet er 

3. At barnet får mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser og at disse anerkjennes 
 

For at vi skal kunne tilby barna en god, trygg og lærerik hverdag, kreves det en engasjert og faglig 
dyktig personalgruppe. Barnehagen er en institusjon som hele tiden er i utvikling og endrer seg i takt 
med nye krav og utfordringer vi til enhver tid møter. 

 
I rammeplanen står det at «Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet 
og barnegruppa. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon 
og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling». (s. 19. 2017) 

• Omsorg: En viktig del av omsorgen handler om å anerkjenne barns følelser, å lytte og vise 
interesse for det barna forteller oss, enten i ord eller gjennom kroppsspråk. God omsorg er 
grunnlaget for god utvikling og læring. 

• Danning: Barn er aktive deltakere i eget liv. Danning er det som skjer i barnets samspill med 
verden rundt seg. Gjennom danningen overføres verdier, normer, tanker og handlings- og 
uttrykksmåter. 

• Medvirkning: Det handler om å være en aktiv deltaker i et fellesskap. Barn skal få være med 
å påvirke sin hverdag og dette krever voksne som viser åpenhet for barnas innspill, oppriktig 
interesse og respekt for barnas perspektiv. 

• Kommunikasjon og språk: Språket er med på å påvirke alle sider ved barns utvikling. Vi må gi 
alle barn et godt språkmiljø hvor dialog og samspill støtter barnet i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape meninger. 

• Lek og læring: Et av de viktigste grunnlagene for barns utvikling og læring er barns samspill 
med andre barn. Derfor vil leken ha en stor plass i løpet av barnehagedagen. Gjennom lek 
lærer barnet å kjenne seg selv og andre. Jfr. eget kapittel om lek. 

Barnehagens visjon: Leke, lære, tenke selv 

Vårt grunnsyn: Anerkjennende væremåte 
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4.1 Satsningsområder 

• «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø»; Å fremme helse, trivsel, lek og læring. 
• «Se meg - hele meg»; Gi barn kunnskap og språk om kropp og seksualitet. 
• Trafikksikker barnehage; Vi skal styrke og utvikle barnas holdninger og kunnskaper om trafikk. 

 

1. Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø 

I «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø» er disse punktene viktige: 
• God pedagogisk praksis: Barnehagene må jobbe med verdier, kultur, normer, holdninger og 

få kunnskap om tema for å sikre at alle barn opplever gode relasjoner. Det er viktig å ha 
barnets beste i fokus, for opplevelsen av å høre til og være betydningsfull er avgjørende for 
barnas psykiske helse. Den voksne må være til stede, sette grenser, veilede og være 
rollemodell. 

• Vennskap og lekens betydning for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø: 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. 

• Aktivitetsplikt: Det er ansattes ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. 
Barnas trivsel er voksnes ansvar og de ansatte skal jobbe forebyggende for å hindre at barna 
opplever krenkende handlinger, men også håndtere og gripe inn hvis det allikevel skjer. 

 

Her er aktivitetsplikten illustrert med en handlingssløyfe: 
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2. Se meg – hele meg 

I «Se meg, hele meg», jobber barnehagene seg gjennom ulike temaer som kroppen, følelser, grenser, 
vennskap og hemmeligheter. Her vil vi følge en progresjonsplan med mål, som er utarbeidet for 
kommunen. 

 

Progresjonsplan Se meg – hele meg 

Alder Mål 

Trinn 1 

(ca. 1–2 år) 
• Får erfaring med språk og begreper om kroppen. 

• Blir bevisstgjort om egen kropp. 

• Nysgjerrighet på egen kropp blir møtt med åpenhet. 

• Får erfaring med andres grenser. 

• Får erfaring med å si/vise stopp. 

• Får støtte og anerkjennelse på egne uttrykk og følelser. 

• Gis ord på følelser. 

• Får begynnende kjennskap til egen tilhørighet og nære familie. 

Trinn 2 

(ca. 2–3 år) 
• Etablerer språk og begreper om kroppen. 

• Får kunnskap om kroppen og dens funksjoner. 

• Får kunnskap om kroppens likheter og ulikheter når det gjelder kjønn og alder. 

• Får erfaring med å sette grenser og respektere andres grenser. 

• Blir støttet av personalet når de setter grenser og blir satt grenser for. 

• Kan sette ord på følelser. 

• Får erfaring med å trøste og hjelpe andre barn og si ifra når det trenger hjelp. 

• Blir anerkjent når de har behov for hjelp. 

• Er kjent med egen tilhørighet og nære familie. 

Trinn 3 

(ca. 3–4 år) 
• Er trygg på egen kropp, utseende og identitet. 

• Får kunnskap om ulike måter å «lage barn» på (naturlig, prøverør, surrogati). 

• Får kunnskap om ulike familiekonstellasjoner. 

• Øver på å si ifra og sette grenser. 

• Øver på å vise respekt for andres kropp og grenser. 

• Kan sette ord på egne følelser. 

• Få bevissthet om gode, vonde og ulovlige berøringer. 

• Får støtte til å sette ord på andres følelser 

• Får hjelp med å håndtere følelsene på en hensiktsmessig måte. 

• Trøster og hjelper andre barn og sier ifra til personalet når barn trenger hjelp. 

• Får kjennskap til begrepet hemmeligheter. 

Trinn 4 

(ca. 4–5 år) 

• Setter grenser for seg selv, sier stopp og sier ifra til voksne. 

• Blir bevisstgjort om gode og vonde hemmeligheter. 

• Setter ord på egne og andres følelser. 

• Har tro på seg selv og har god selvfølelse. 

• Blir bevisstgjort om gode, vonde og ulovlige berøringer. 

• Blir bevisstgjort om gode og vonde følelser. 

• Er kompetente til å snakke med noen og fortelle vanskelige ting. 
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Årshjul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Trafikksikker barnehage  

Mål: 

• Barna skal få erfaring med å gå på tur i nærområdet. 

• Vi skal styrke og utvikle barnas holdninger og kunnskap om trafikk. 
 

• Barnehagen skal samarbeide med foreldre rundt barnas trafikksikkerhet og gi god informasjon på 
foreldremøter. 

 

• Vi skal være gode rollemodeller i trafikken. 
 

Nordre Follo kommune har som mål, i samarbeid med Trygg Trafikk og trygge lokalsamfunn, å bli en 
trafikksikker kommune. Det vil si at vi i barnehagene også bidrar i dette arbeidet. 

 
I Slåbråten barnehage er trafikkopplæring en del av det helhetlige pedagogiske arbeidet. 
Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barnet bedre ferdigheter og kunnskaper 
om trafikk. Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de opptrer i trafikken. 

 
Gjennom året er vi innom ulike temaer som har med trafikksikkerhet å gjøre; veien til og fra 
barnehagen, beltebruk i bil, som fotgjenger eller syklist i trafikken, skilt og regler. Den beste 
trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller. 

 
Vi er avhengig av å ha et tett samarbeid med foreldre i det holdningsskapende arbeidet med 
trafikksikkerhet. Vi ønsker å gjøre følge- og hentesituasjonene så trygge som mulig for alle barna, 
også ute på parkeringsplassen. Vi ønsker at foreldre og personale rygger inn ved parkering fordi det 
da blir det bedre oversikt når vi skal kjøre ut. Det er også viktig at portene til barnehagene alltid er 
lukket. Barna skal ikke åpne de selv, det er den voksnes ansvar. 

 
Om dette arbeidet sier Rammeplanen at barnehagen skal bidra til at barna utforsker ulike landskap, 
blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer seg å ferdes trygt. 

  

 Trinn 1 

(ca. 1-2 år) 

Trinn 2 

(Ca. 2-3 år) 

Trinn 3 

(Ca 3-4 år) 

Trinn 4 

(CA 4-5 år) 

September Meg selv og min 

familie 

Familie og 

relasjoner 

Familie og 

relasjoner 

Familie og 

relasjoner 

Oktober Kroppen Kroppen Kroppen Kroppen 

November Følelser Følelser Følelser Følelser 

Hvordan blir vi til? 
 

Januar Følelser 

Ha mot til å si fra 

 

Ha mot til å si fra 
Ha mot til å si fra 

Gode og vonde 

hemmeligheter 

Ha mot til å si fra 

Gode og vonde 

hemmeligheter 

Februar Kroppen Kroppen Kroppen Gode, vonde og 

ulovlige berøringer 

Mars Følelser Følelser Følelser Følelser 

April Oppsummering Oppsummering Oppsummering Oppsummering 
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4.2 Lek 
Ifølge rammeplanen skal barnehagen ivareta barnas behov for lek. 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi 
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og 
læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer 
lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 
engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. 

 

Personalet skal 

• organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 
• bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av 

leketemaer 
• fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

• observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 

• veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre 

• være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

• ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 
 

Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi barna mulighet for lek som kilde til trivsel. 
Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement. Et 
lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Barn som leker, viser evne til å 
slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene eller sammen med andre. Lek er en kilde til 
humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at 
egen opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, sosial utvikling skjer i relasjoner hvor målet er 
likeverdighet mellom deltagerne slik tilfellet er i lek. 

 

Lekens betydning: 
Leken er en viktig del av barnas liv. Gjennom lek utvikler de sosiale og fysiske ferdigheter, og 
opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit. Leken er også grunnlag for barnas vennskap med 
hverandre. Leken har en sterk egenverdi for barnet. 

 

Hvorfor er lek viktig for barn? At barnet leker er i seg selv et sunnhetstegn. Leken stimulerer ulike 
sider av barnets utvikling, både språklig, sosial og motorisk. Leken er med på å utvikle kreativiteten 
og evnen til å løse problemer. Gjennom lek og eksperimentering lærer barnet masse om hvordan 
verden fungerer. De lærer også hvordan de skal forholde seg til andre mennesker. 

 

Hva kjennetegner lek? Leken er frivillig og indremotivert. Barn kan ikke kommanderes til å leke, men 
kan gjerne hjelpes i gang av andre barn eller av voksne. Selv om barnet lærer masse gjennom leken, 
oppfatter barnet leken som noe det gjør fordi det har lyst og ikke fordi barnet har et mål med det. 
Leken endrer seg gjennom barnets utvikling, og kan ha ulike uttrykk, som konstruksjonslek, rollelek 
eller øvelseslek. 

 

Lek som grunnlag for trivsel: Gjennom leken formes de tette vennskapene mellom barna. Vennskap 
er viktig for at barna skal trives i barnehagen, og det er også med på å forhindre mobbing. Når barnet 
leker med andre, får de trening i å forhandle, finne fram til gode løsninger for alle, lytte til hverandre 
og ta hensyn. 
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Lek som kulturbærer: Leken er bærer av barnekulturen. I leken finner man spor av tiden barnet lever 
i og hvordan de påvirkes av samfunnet rundt. Leken blir som et speil av barnets oppvekstmiljø. I 
leken overføres også tradisjoner fra voksne til barn, eller fra eldre til yngre barn. 

 

Ulike typer lek: 

• Rollelek 

• Fysisk lek 
• Konstruksjonslek 
• Regellek 
• Sanglek og musikklek 
• Digitallek 
• Øvelseslek 
• Symbollek 
• Sosiallek 

 

Det å arbeide med leken og med inkludering i lek, er barnehagens viktigste forebyggende arbeid. Å gi 
alle barn muligheten for å oppleve seg selv som en betydningsfull og ønsket deltaker i lek og sosialt 
samspill, krever kunnskap om lek og planlegging. 

 

Vi ser viktigheten av å ha fokus på vennskap og det å ha lekevenner gjennom hele barnehageåret. 
Vennskap og å ha noen å leke med bidrar til en følelse av deltagelse og fellesskap som igjen bidrar til 
positiv selvfølelse. Dette er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Gjennom å etablere struktur og 
trygge rammer i hverdagen vil barna oppleve at det skapes rom for å si fra på godt og vondt. 
Personalet skal ha fokus på relasjoner i barnegruppen, legge til rette for gode lekesituasjoner og 
sørge for at barna knytter vennskap på kryss og tvers av kjønn og alder. Barn som har noe på hjertet, 
vil ha lettere for å si fra hvis de føler seg trygge og vanskelige samtaler kan dermed lettere 
gjennomføres. Gjennom metodene «Det er mitt valg» og «Grønne tanker – glade barn» arbeider 
personalet også med å styrke fellesskapet mellom barna. 

 
Årshjulet for Slåbråten barnehage vil være et godt utgangspunkt for systematikken og helheten i 
arbeidet. Det skal være en rød tråd i barnehagens innhold. Fagområdene i Rammeplanen skal være 
ivaretatt i temaperiodene. 
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5 Årshjul 
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Meg og min 
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Desember

Advent og 
tradisjoner
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februar

Emil i 
Lønneberget

Mars-april

Barneaksjonen

Forut

Mai-juni

Uteliv-se hva 
jeg kan
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6 Temaperioder 

6.1 August - september 
 

 

Meg og min familie 

 

Vi velger å starte barnehageåret med et grunnleggende tema som handler om individet, om «meg 
selv» og om den nære familien. 

 
Å starte i barnehagen eller bytte avdeling, er en stor overgang for mange barn. I samarbeid med 
foreldrene vil vi legge til rette for en trygg og god start for barnet. Personalet har tett oppfølging 
med barnet den første tiden, rutiner tilpasses, og tid og rom organiseres til det beste for barnet, 
familien og avdelingen. 

 
Barnet skal få tid til å bli kjent, etablere relasjoner, og knytte seg til personalet og andre barn. Å 
møte barnets behov for trygghet, omsorg, tilhørighet og anerkjennelse er med på å styrke barnets 
inngang og deltakelse i fellesskapet. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnets 
selvbilde, øker trivselen og bidrar til positiv utvikling. Ved overgang fra annen avdeling i barnehagen, 
startet vi tilvenningen før sommerferien. 

 
Gjennom fotoer på «Barnets hus» eller som tema i samlingsstund får barna også etter hvert et lite 
innblikk i de andres familiebakgrunner. Selve barnet og kjernefamilien er aller viktigst først, etter 
hvert introduseres den utvidete familien og andre slektninger. Elementer fra fagområdene 
Nærmiljø og samfunn og Etikk, religion og filosofi er framtredende i dette temaet. Det er mange 
begreper og familieformer, og læring om dette tilpasses alderen og progresjonsnivået på de 
forskjellige avdelingene. 

 
I temaperioden med «Meg og min familie» viser vi ekstra stor interesse for hverandre og lærer 
hverandre å kjenne. Ved å jobbe med fellesskapet på avdelingen skaper vi trygghet i gruppa. I 
vennskap som vokser fram, forsterkes barnas følelse av gruppetilhørighet og i lek lærer barna å 
samarbeide, dele, hevde og innordne seg. I rolleleken, spesielt, prøver barna ut både kjente og 
ukjente roller som de kjenner fra familien og hverdagen sin. 

 
Personalet er rollemodeller og støtter og veileder i leken, opptrer anerkjennende og med respekt. 
Gjennom andre barn og voksne, får barnet oppfattelser om og bekreftelser på seg selv samtidig som 
det utvikler evner til å forstå andres perspektiver, vise empati og medfølelse. 
 
 
Gjennom fagområdet «nærmiljø og samfunn» skal barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv 
legge grunnlaget for videre innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med 
eget nærmiljø, samfunnet og verden.  (Rammeplanen s. 56) 
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6.2 Oktober - november 
 

 

Her er jeg 

 
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi skal bidra til barnas trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 

 

I temaet skal barna bli kjent med kroppen sin og kroppens ulike funksjoner. Det er viktig å gi barna 
språk og begreper knyttet til kroppen. Hva er et skjelett, hvilke sanser har vi, hvilke likheter og 
ulikheter er det i forhold til kjønn og alder og hvordan blir barn til? Barna er naturlig nysgjerrig på 
egen kropp og det kan bli mange spennende samtaler omkring spørsmål om  kroppen.  

Ved å bruke leken som en metode, for å oppnå et trygt og utfordrende sted, kan barna prøve ut 
ulike sider ved samspill,  fellesskap og vennskap. Vi vil gi barna felles opplevelser som inspirerer til 
lek. Personalet kan organisere rom og lekemateriale relatert til temaet. Det kan være ulike typer 
rollelek som f.eks. familielek og doktorlek, og med kroppen som tema er ikke minst variert 
motorisk lek sentralt. Vi vil ha et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i 
lek. 

Følelsesuttrykk som å være glad, lei seg, trist, redd, sint, sur, overrasket er en del av det å være 
sammen med andre. Ved å bli kjent med egne følelser vil barna gradvis kunne sette ord på egne og 
andres følelser. Det kan hjelpe barnet til å forstå seg selv, til å bli sett og forstått og til å se og 
forstå andre. Barna skal få støtte i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Det å sette 
grenser for seg selv og å respektere andres grenser vil også inngå under temaet. 

 

De mest sentrale fagområdene i denne perioden er «Kropp, bevegelse, mat og helse» og 
«kommunikasjon, språk og tekst». I «Kropp, bevegelse, mat og helse» er målet at barna skal bli 
trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser. Gjennom 
arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med 
kroppen som utgangspunkt. (Rammeplanen s. 49-50) I «Kommunikasjon, språk og tekst» er målet 
at barna får utforsket sin språkforståelse, språkkompetanse og får et mangfold av 
kommunikasjonsformer. Gjennom arbeidet med fagområdet skal barna få mulighet til å uttrykke 
sine følelser, tanker og meninger, videreutvikle sin begrepsforståelse og få et variert ordforråd. 
Improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord. (Rammeplanen s. 47-48) 

Gjennom satsningsområdet «Trafikksikker barnehage» vil det i denne perioden være eksta fokus 
på bruk av refleks. Høsten kommer og mørket senker seg.Trygg Trafikk har utarbeidet Refleksens 
dag som hvert år markeres i oktober. Det blir i år torsdag 20. oktober.  
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6.3 Desember 
 

 

Advent og tradisjoner 

 

For de fleste i Norge er julen preget av familiesamvær og tradisjoner. Vi tenker at barnehagens 
rolle kan være å flytte litt av fokuset fra gaver og julepynt, til at dette er en tid der vi ønsker å lage 
god stemning med lys, musikk og sang, forventning, lukter og smaker. 

 
Gjennom samtale og fortelling ønsker vi å inspirere til tanker om hva vi kan bety for andre, og hva 
andre betyr for oss. Hvordan kan vi spre glede og vise omtanke for andre? Kan vi overraske noen, 
eller hjelpe noen helt uoppfordret som vi ser trenger støtte? Hva skjer når vi selv opplever dette – 
at noen vil oss vel? Vi ønsker at barna kan oppleve denne kjedereaksjonen som kan skje når vi 
viser godhet. Barnehagen skal ivareta barnets behov for omsorg, danne omsorgsfulle relasjoner, 
men også verdsette barnas egne omsorgshandlinger. 

 
Barna bidrar med idéer som vi kan prøve å realisere. Tidligere har vi tegnet julekort til naboer i 
nærområdet, og kanskje kan vi synge for folk som går av toget, foran butikken, eller på 
sykehjemmet? Enkeltbarn eller små grupper av barn kan kanskje ha «gledes- eller hjelpe-» 
oppgaver på avdelingen hver sine dager? Eller barn og voksen kan planlegge en liten 
fellesopplevelse for de andre sammen? 

 
Fagområdet «Etikk, religion og filosofi» dekker et stort område som både har konkrete og mer 
abstrakte mål. I tillegg til at barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, skal de også bli kjent med andre livssyn som er representert i 
barnehagen. Gjennom å samtale og å undre seg, skal eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 
få plass. For å øve oss på virkelig å se hverandre, må vi vise omsorg, toleranse, respekt og 
interesse for hverandre i samværet. Å utvikle slik sosial kompetanse, er noe vi fortsetter med 
gjennom hele livet. (Rammeplanen s. 54-55) 

 
Noen tradisjoner skal ikke brytes, og det er viktig med både lystenning, Lucia-morgen, og 
nissefest! Samlinger med felles opplevelser for alle barna i barnehagen, håper vi også å kunne 
gjennomføre. Fellessamlinger skaper glede, samhold, fellesskap og et likt utgangspunkt i lek og 
samtaler. 
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6.4 Januar – februar 
 

Emil i 
Lønneberget 

Astrid Lindgren 
 

 

Emil i Lønneberget er en barnebok av Astrid Lindgren fra 1963. Emil er hovedpersonen i boken. Han 
er også hovedperson i flere bøker om den samme figuren. Emil er i seks-årsalderen og bor sammen 
med lillesøsteren Ida, familien sin og arbeidsfolkene deres på bondegården Katthult i grenda 
Lønneberget. Bøkene handler om gårdslivet og Emils påfunn og godhjertede sprell. Faren til Emil 
gjør inntrykk med sin komiske framstilling, som rasende jager sønnen inn til alle trefigurene i 
snekkerbua hver gang gutten har gjort et sprell. Emil var jo egentlig bare nysgjerrig og lurte på ting. 
Emil mener det godt, men forsøkene på å hjelpe til ender alltid med at de voksne tror det er en 
fantestrek. Når pappa roper «Emiiil» er det bare å sette kursen mot snekkerboden. Der måtte han 
sitte å tenke over hva han hadde gjort. Fortellingene ser vi kan være morsomme, spennende, vekke 
følelser og meninger hos barna  
   
Samtaler   
Hvordan ser barn på Emil i dag? Er noe gjennkjennelig? Kan det relateres til barn i dag? Snikkarbu, 
hva skjer i dag når en må tenke seg litt om? Gjør barn i dag fantestreker?   
   
Relasjoner   
Alfred den vennlige og dyrekjære gårdsgutten. Trygge moren Alma, som sier at hun liker Emil 
akkurat som han er. Pappa som mister besinnelsen når det blir for mye han. Ida som ser opp til Emil.  
   
Følelser  
Hvilke følelser vekker disse fortellingene hos barna? Kjenne på og sette ord på egne følelser,    
Sette seg inn i andres følelser, Emil, pappa og andre i fortellingene.  
  
Sang, musikk, fortelling, lek og drama.  
Fellessamlinger på fredager.   
Samlinger på avdelingen.  
Smågrupper på avdelingen.   
  
Tegne, male, forming og lekemiljø  
Her kan inntrykk komme til utrykk, skaperevne, fantasi og inspirasjon til et spennende lekemiljø.  
     
Gjennom fagområdet «kunst, kultur og kreativitet» skal barnehagen legge til rette for samhørighet 
og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. Vi skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 
skapende virksomhet og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer (Rammeplanen s. 50) 
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6.5 Mars - april 
 
 

 

Barneaksjonen - Forut - Historien om Biswas 

 
FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. 
FORUT Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for bl.a. barnehager, der barn i Norge kan lære om 

barn i andre land. Barneaksjonen er tilpasset viktige elementer i Rammeplan for barnehagen. 
  
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 

mangfold og gjensidig respekt: Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og 

leve på (Rammeplanen s.9).  

 

FORUT jobber i seks land; Malawi, Sierra Leone, Zambia, India, Nepal og Sri Lanka. I år skal vi bli kjent 
med fem år gamle Biswas fra fjellandet Nepal og familien hans. Vi får oppleve hverdagen deres og 
også hovedstaden Katmandu. Vi får innblikk i hvordan det er å være barn i en annen del av verden, 
med både likheter og forskjeller i forhold til hvordan det er i Norge.  
  
I dette temaet er noen fagområder mer fremtredende enn andre. Gjennom fagområdet  
«Nærmiljø og samfunn» blir vi godt kjent med vårt eget nærmiljø og utvider blikket og blir kjent med 
Biswas og hvordan hans hverdag er. Vi bruker bilder, musikk, film og fortellinger slik at opplegget blir 
formidlet på en spennende måte. Barna lærer om likheter og fellestrekk, som lek, nysgjerrighet, 
vennskap, gleder og sorger.  
  
Et av målene for Slåbråten barnehage er å organisere innsamling til «Barneaksjonen» gjennom ulike 
kreative opplegg. Fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet» blir da brukt på en naturlig måte. 
Inntektene går til FORUT-prosjektet. https://forut.no/barneaksjonen/  
  
Lek har en sentral plass i barnehagen. Det er et mål at vi ved bl.a. å henge opp plakater på 
avdelingen, bruke musikk og filmer skal inspirere barnas rollelek og fantasi. Det er i leken at barn 
skaper erfaringer gjennom kropp, sanser og rytmer. I år er det musikk fra to ulike artister. Gaute 
Ormåsen har laget fem låter om Nepal, mens Roger Græsberg og Bonanza Kids har gitt ut et album 
med 14 låter. Musikken inspirerer til sang og dans. Fellessamlingene på fredager vil preges av sang, 
drama og film knyttet til Barneaksjonen.  
  
I midten av denne perioden kommer vi til å arbeide med påsketradisjoner. I fagområdet «Etikk, 
religion og filosofi» skal barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider. 
 

https://forut.no/barneaksjonen/
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6.6 Mai - juni 

 
 

Uteliv – «Se hva jeg kan» 

 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I denne tiden vi lever i, har 
barnehagen en spesielt viktig rolle i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn. (Bærekraft handler om at mennesker som lever i dag skal få dekket sine grunnleggende 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Barnehagen skal bidra 
til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvens for fremtiden.) 

 
For å få en grunnleggende forståelse for bærekraft trenger barna blant annet å få 
naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Fagområdene vi jobber mest med i denne 
perioden er «natur, miljø og teknologi» og «kropp, bevegelse og helse». Barnehagen skal bidra til 
at alle barn opplever tilhørighet til naturen. Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved 
allsidige bevegelseserfaringer inne og ute året rundt, og bli trygge på egen kropp, få en positiv 
oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser. Gjennom å være aktiv både ute og inne kan 
barna videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
ferdigheter. 

 

Naturen er en flott arena for lek, og innbyr til variert kroppslig lek. Lek gir glede og er lystbetont 
samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for 
ulike typer lek både ute og inne. Dette ønsker vi å oppnå gjennom ulike aktiviteter og temaer som 
omhandler uteliv og bevegelse. 

 

Vi opprettholder tradisjonen med Skoguke og Toppen/sykkeluke. I Skoguken utnytter vi naturens 
uforutsigbarhet og mangfold, og vi tilpasser våre aktiviteter og lek til det skogen tilbyr. Vi kan ha 
ulike turmål i skogen, men felles for alle er at vi tilbringer mye tid ute hver dag. Vi forflytter oss i 
ulendt terreng, på sti og turvei, og vi har med utstyr, mat og drikke i sekken. 

 
I Toppen/sykkeluka inspirerer vi også til fysisk lek og aktiviteter, og noe av aktivitetsområdet på 
Toppen er konstruert og tilrettelagt. Vi har et stort grøntareal for hinderløype, løping, klatring, 
ballspill, gjemsel, andre regelleker, og busker og trær for insekts- og fugletitting. Også populært 
for rollelek. Rundt barnehagen har vi trafikklek der barna bruker sparke- og balansesykler. Hver 
avdeling tilrettelegger turer, aktiviteter og opplegg etter alder og nivå. 

 

Vi vil ha spesielt fokus på trafikksikkerhet i denne uka. Trafikkregler for fotgjengere og syklende, 
bruk av hjelm og å lære litt om skilt er områder vi ønsker å gjøre barna bevisste på.  
 

Gjennom fagområdet «Natur, miljø og teknologi» skal barnehagen bidra til at barna blir glade i 
naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg i naturen til ulike 
årstider.  Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og 
få oppleve naturen som arena for lek og læring. (Rammeplanen s. 52) 
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7 Progresjon 

I personalgruppa er ansvars- og oppgavefordeling i vårt arbeid med barna fordelt på en forsvarlig 
måte. Vi tilrettelegger og organiserer arbeidsmåtene våre for å sikre barnas progresjon gjennom 
barnehageårene. Vi samarbeider «på tvers», i alderslike og aldersliknende grupper i flere 
sammenhenger, men vi organiserer også mindre grupper innad på en avdeling. For å sikre 
fellesskapsfølelse og ha god tilhørighet til hverandre, har vi også samlinger der hele avdelingen er 
sammen. Vi har ukentlige fellessamlinger, der hele barnehagen er samlet for felles 
opplevelsesinntrykk, vanligvis med utgangspunkt i et av periodens temaer. 

 
«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle 

barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at 
barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og 
bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal 
legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og 
utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og 
ferdigheter». (Rammeplanen s.44). 

 
7.1 Organisering av ulike grupper: 

 
Smågrupper (3-6 barn), flere ganger ukentlig 
I mindre grupper får personalet og barna tettere kontakt. Det er lettere for barna å kanalisere 
oppmerksomheten mot noe felles, enten det er høytlesning, et formingsprosjekt eller lek. Barna kan 
lettere komme til orde og personalet kan inspirere, oppmuntre og støtte barna videre i forhold til 
deres innspill og tanker. For personalet er det lettere å bli bevisst barnas uttrykksformer, legge til 
rette for medvirkning, og å gi oppmerksomhet og respons til enkeltbarna og gruppen. 

 

Turdag ukentlig 
Vi har 5 turgrupper delt inn etter alder. Gruppene er sammensatt på tvers av avdelingene og barna 
får god mulighet til å danne flere vennskaps- og lekerelasjoner. Barn og voksne fra forskjellige 
avdelinger blir også kjent med hverandre. 

 

Aldersdelte grupper ukentlig 
Målet vårt er at alle barna skal få utfordringer og innhold tilpasset sin alder og utvikling. Barna 
inndeles i alderslike grupper, og personalet planlegger et program der det i løpet av året blir 
tilrettelagt for progresjon i innholdet. Denne organiseringen gir oss et godt grunnlag for 
aldersadekvat faglig innhold slik at vi oppfyller Rammeplanens krav om progresjon. Denne 
organiseringen gir nær kontakt mellom barn og personale på ulike avdelinger, og vi ser at alle 
henvender seg oftere til hverandre fordi de har noe felles. Det er godt rom for barnas medvirkning, 
og deres interesser og forslag blir tatt med i oppleggene. Vi opplever også at barna er 
forventningsfulle når nytt barnehageår nærmer seg og de skal over i ny aldersgruppe med nye 
aktiviteter. 
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Skolefrøgruppa Lure-på-gruppa Eventyrgruppa 

 

Mål: Aktive deltakere i et 
fellesskap med fokus på 
samarbeid, og leke, lære og 
tenke selv. 

 

Mål: Danne gode relasjoner på 
tvers av avdelingene og gi 
felles opplevelser. Undre seg 
sammen, sanse, erfare og 
dyrke vitebegjær. 

 

Mål: Inspirere til lek, 
vennskap og 
bevegelsesglede. 

 

«Se meg, hele meg», 

«Livsmestring» 

 

Kjøkkenhage, 
naturkunnskap og tur. 

 

Sang- og 
bevegelsesleker, 
fortelling og 
dramatisering av 
eventyr og fortellinger. 

Barn født i 2017 Barn født i 2018 Barn født i 2019 

 
 
 

 
Trollgruppa Rumpetrollene 

 

Mål: Gi barna trygghet og gode relasjoner 
med jevnaldrende gjennom felles 
opplevelser. 

 

Mål: Skape trygghet med felles opplevelser 
med trygge og tilstedeværende voksne som 
kan tolke barnas språk. 

 

Sanger, høytlesning, dramatisering og 
formingsaktiviteter. 

 

Gjennom sang, lek og en «forundringsboks» 
følger de temaer fra årsplanen. 

Barn født 2020 Barn født 2021 
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8 Kjøkkenhagen 
 
 

 

Kjøkkenhagen - nærmiljøet 

Mål: Gi barna kunnskap og erfaring med bærekraftig utvikling, kompostering, kretsløp, dyrking og 

matglede. 

Rammeplanen 
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til 
å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling». (s.52) 
«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende 
behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å 
tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden». (s.10) 

 

Kjøkkenhagen er en spennende del av utearealet vårt som Lure-på-gruppa har hovedansvar for. 
Målet vårt er å kunne tilby hele barnehagen minst      ett måltid fra hagen, i tillegg til smaksprøver. 

 
Barna skal delta aktivt i prosessen fra «frø til grønnsaker» og videreforedle avlingen fra 
grønnsakshagen. Gjennom aktiviteter knyttet til kjøkkenhagen blir sansene våre stimulert 
gjennom hele vekstsesongen: vi ser, smaker, lukter og føler. I fagområdet «Natur, miljø og 
teknologi» får barna kjennskap til naturen og en bærekraftig utvikling og en forståelse for hvordan 
vi kan ta vare på naturen. Barna er aktive miljødetektiver som sammen med personalet jobber 
med varm-og kaldkompostering, kjøkkenhagen, sortering og gjenvinning av avfall og henger opp 
fuglekasser i nærområdet. 

 

Veien videre 2022/23. 
 

• Varm- og kaldkompostering og kjøkkenhagen kommer til å videreføres. Hver avdeling skal 
sortere sitt matavfall til kompostering. 

 
• Barnehagen skal jobbe med sortering og gjenvinning av avfall (glass/metall, papir, plast og 

pante flasker). 
 

• Vi ønsker å fortsette som miljødetektiver i nærområdet og skogen. Plast/mikroplast er et 
tema vi kommer til å jobbe mer med siden vi finner plast i skogen, nærmiljøet og til og 
med i kompostbingen. 

 
• «Lure på»-gruppa skal henge opp fuglekasser, følge med på plante- og dyrelivet og 

årstidene i skogen. 
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9 Overgang fra barnehage til skole 
 

Rammeplanen: «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan 
få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen 
skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan 
gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna 
kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 
Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.» (s. 33-34) 

 

Skolefrøene, siste året i barnehagen 
Temaene som skolefrøene jobber med, tar også utgangspunkt i barnehagens årshjul, som igjen 
bygger på kommunens satsningsområder for alle barnehagene: 

• «Livsmestring for barn i barnehagen», forebygge krenkelser og mobbing 
• «Se meg - hele meg», forebygging av vold, seksuelle overgrep 
• Trafikksikker barnehage 

 
Aktivitetene tilpasses aldersgruppen, og er lagt opp for å skape engasjement, undring og 
nysgjerrighet. Som oftest er aktivitetene lekbaserte. Vi har fokus på samarbeid, og ved 
problemløsning hjelper vi hverandre, lærer av hverandre og finner løsninger sammen. Barna jobber 
ofte sammen i små grupper eller i lag. Det handler om å være en aktiv medspiller som inkluderer og 
tar hensyn til hverandre. Vi er innom flere av fagområdene, men «Antall, rom og form» samt 
«Kommunikasjon, språk og tekst» er de to vi jobber mest med. 

 
Vi vil at skolefrøene skal oppleve trygghet og ha tro på seg selv. At de har lyst til å lære, at de kan leke 
og forholde seg til andre. De skal oppleve at de mestrer, og også etter hvert håndterer litt motgang. 
Selvstendighetstrening er også viktig; det å ta beskjeder, kle av og på seg selv, ordne opp i det 
praktiske rundt seg og sitt, ha gode hygiene- og toalettrutiner. Både kunne fortelle noe, lytte til andre 
og motta kollektive beskjeder. 

 
Vennskap er en viktig del av skolefrøenes liv, og fellesskapsfølelsen til gruppa er av stor betydning. Vi 
er opptatt av at alle skal oppleve å ha en venn, ha noen å leke med og samtidige være bevisst på 
hvordan man selv er en god venn. Med bedre språkforståelse og måte å hevde seg på, begynner de å 
løse konflikter og utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. 

 
Vi ønsker å tilrettelegge for en god balanse mellom aktiv og rolig lek i hverdagen vår, slik at barna får 
stimulert kroppslig utfoldelse, men også har ro til konsentrasjon og oppmerksomhet knyttet opp mot 
ulike aktiviteter. Dette er særlig aktuelt det siste året i barnehagen. 
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10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
 
 

Årsplan Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 

dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. 
Foreldrene har mulighet til å komme med innspill i forhold til 
barnehagens innhold. Den er videre et grunnlag for kommunens tilsyn 
med barnehagen og gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid 
til eiere, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre 
interesserte. 

Periodeplan Pedagogiske ledere gir ut en plan med periodens pedagogiske innhold, 

tema og aktiviteter. 

Tilbakeblikk Etter hver måned sendes det ut en evaluering og aktuell informasjon. 

«Barnas perm» Permen skal følge barna gjennom alle årene de er i barnehagen. 
Personalet dokumenterer fra hvert periodetema og setter inn bilder, 
tegninger eller annen dokumentasjon. Avdelingene stiller jevnlig ut 
tegninger, malerier og annet som barnet har laget. 

Tras 
 

Alle med 
 

Andre observasjoner 

«Tras» er et verktøy som kan bidra til en systematisk tilnærming for å 

avdekke språkvansker. 
«Alle med» er et observasjonsredskap for å få et mer helhetlig bilde av 
barnas utvikling. 
Observasjonene skal ha fokus på enkeltbarnets trivsel og utvikling, og 
samspillet barn-barn og voksen-barn. De kan i tillegg brukes for 
tilrettelegging av opplegg for enkeltbarn og barnegruppen, og som 
grunnlag for foreldresamtaler. 

Informasjon Felles arrangementer og annet sendes ut til foresatte på e-post og 
kommunikasjonsverktøyet Daglig Dialog. Viktig at Foreldreportalen 
oppdateres av foreldre ved     endringer i adresse, e-post, telefonnummer 
m.m. 
Personale og foresatte er i daglig dialog. 
Informasjonstavle i garderoben, dagsrapport. 

Muntlige eller skriftlige beskjeder mellom personale og foresatte. 
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11 Samarbeid mellom hjem og barnehage 

Rammeplanen s.29 «Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som 
mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, 
gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget». 

 

Foreldresamarbeid i Slåbråten barnehage innebærer blant annet: 

 

Foreldremøte 
Foreldremøte (nye foreldre) 
Besøksdager for nye barn 

 

Minst 1 gang per år. 
Juni 

Juni 

 

Foreldrerådet (FAU) 
 

FAU består av alle foreldrene i barnehagen. 

 

Samarbeidsutvalget (SU) 
 

SU består av to valgte representanter fra FAU og ansatte. 

 

Foreldrearrangementer 
 

Barnehagedagen, dugnad, sommerfest, Forut- 
barneaksjon og Lucia 

 

Foreldresamtaler 
Foreldre skal ha minst en samtale pr år med pedagogisk 

leder. 
Oppstartsamtaler i forbindelse med nye barn og barn som 
skifter avdeling. 
Overgang fra barnehage til skole. 
Samtaler ved behov og ønske. 

 
 

12 Samarbeid med andre instanser 

Det er utarbeidet felles verktøy og rutiner slik at man skal kunne forebygge og ta tak i utfordringer på 
et tidligst mulig tidspunkt. Barnehagen samarbeider med flere ulike instanser: 
• Forebygging og tiltak (F/T) 

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

• Helsestasjon 

• Skole 

• Andre barnehager 
• Barneverntjenesten. Meldeplikt. Barnehagen har meldeplikt til barnevernet dersom vi har 

bekymring for barnets omsorgssituasjon, jf. Lov om barnehager, kapittel VI - §22 
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13 Merkedager 2022/23 
 

August 15. og 16. Planleggingsdager. Barnehagen stengt. 

September Uke 36 Foreldremøte 
Fotografering  

Oktober  20.  Refleksens dag 

November 16. Plandag 

 19. Frist for levering av juleferieliste 

Desember 13. Lucia 

 21. Nissefest 

  Juleferie. Barnehagen er stengt 24-26.12. og 31.12-3.1. 

Januar 2. Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 

Februar 6. Samefolkets dag. 

Mars 4. Temafest 

 15. Barnehagedagen 

 25. Frist for levering av påskeferieliste. 

April  Frist for levering av sommerferieliste. 

Påskeferie. Barnehagen stengt fra og med onsdag 13. til og med mandag 18. 

Mai  Dugnad 

  Rusken-aksjon 

  Vårløp 

  Skoguke / Toppenuke 

 19. Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 

Juni  Skoguke / Toppenuke 
Foreldremøte nye foreldre. 
Sommeravslutning. Foreldrearrangement. 

Juli Uke 28 og 

29 

Barnehagen har sommerstengt 

 


