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Innledning 
 

  

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet, og skal dokumentere barnehagens 

valg og begrunnelser.  

 

Årsplanen består av to dokumenter:  

 

Del 1, denne grunnleggende hovedplanen som beskriver styringsdokumenter, barnehagens 

arbeidsmåter og pedagogiske innhold, samt foreldresamarbeid.  

Del 2, en plan for inneværende barnehageår med aktuelle utviklingsområder, 

skoleringsområder og aktivitetskalender.  

 

Kort sagt viser de to delene til sammen hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette 

rammeplanens formål og innhold, samt kommunale føringer, til pedagogisk praksis.  

 
 

Siste revisjon av planen ble gjennomført september 2022.   

 

 

 

 

   

 

For personalet 

 

       -styrer- 

 

Hilde Smedsrud 
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KAPITTEL 1 Sentrale og lokale føringer 
 

 

1.1 Sentrale styringsdokumenter 
 

1.1.1 Lov om barnehager 

 

§ 1.Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 

rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 

skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 

§ 2.Barnehagens innhold 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at 

alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. 

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved 

forskrift. 
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Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

§ 2 a. Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole 

Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og 

skolefritidsordning, jf. opplæringslova § 13-5 og friskolelova § 5-5. Samarbeidet skal bidra til at 

barna får en trygg og god overgang. 

.  

1.1.2 Rammeplan for barnehagen  

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsetter utfyllende bestemmelser om 

barnehagens innhold og oppgaver.  

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 

pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til 

barns utvikling» (Rammeplanen 2017, side 7) 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del 

i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal 

fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og 

helse» (Rammeplanen 2017, side 7) 

 «Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn» 

(Rammeplanen 2017, side 8) 

«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske 

problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.» (Rammeplanen 2017, side 15) 

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med 

omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng 

og samlet bidra til barns allsidige utvikling.  Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er 

medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede» (Rammeplanen 2017, side 19) 

 

Barnehagens fagområder er i stor grad de samme som barna møter i skolen:  

✓ 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 

 

Rammeplan for barnehagen 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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1.2. Lokale styringsdokumenter og føringer 
 

1.2.1 Se meg – hele meg 

Alle barnehagene i Nordre Follo er med på et felles pedagogisk opplegg 
som heter "Se meg – hele meg". Hovedmålet for satsingen er forebygging 
av vold og seksuelle overgrep. Det handler om å gi barn kunnskap om 
kropp, grenser og seksualitet. Kommunen har utarbeidet en fagplan som 
alle barnehagene jobber etter. Kvalitetskjennetegn er en del av planen. 
 

1.2.2 Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø 

Planen ble utarbeidet i 2021, ut fra nytt kapittel VIII i Barnehageloven, om 
psykososialt barnehagemiljø. Barnehagen skal jobbe forebyggende, og ha 
nulltoleranse for krenkelser. Med den nye loven fikk barnehagen en 
aktivitetsplikt til å sikre at hvert enkelt barnehagebarn har et trygt og godt 
psykososialt barnehagemiljø. Kvalitetskjennetegn er en del av planen.  
 

1.2.3 Kvalitetskjennetegn forøvrig 

Kvalitetskjennetegn er et refleksjonsverktøy som skal sikre at personalet 
jobber i tråd med Rammeplan for barnehagen. 

Den enkelte barnehage bruker kjennetegn som er tilpasset sine 
satsingsområder. Nordre Follo kommune har kvalitetskjennetegn innenfor 
områdene: 

• Tverrfaglig samarbeid 
• Demokrati og medvirkning 

• Godt språkarbeid i barnehagene 
• God ledelse av barnegrupper 

• Godt foreldresamarbeid 

• Godt lekemiljø  

 

 

 
 

1.2.4 Andre kommunale føringer  
 

Trafikksikker barnehage 

 

Nordre Follo kommune er en trafikksikker kommune og Smedsrud barnehage er en 

trafikksikker barnehage. En uke hver vår har vi ekstra fokus på trafikksikkerhet sammen med barna.  

 

https://www.udir.no/rammeplan
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1.3 Verdier, visjon, grunnsyn 
 

1.3.1 Verdier 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 

pedagogiske arbeid» (Rammeplanen 2017, side 7) 

«Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 

utvikling, livsmestring og helse» (Rammeplanen 2017, side 7) 

Nordre Follos vedtatte verdier er ANSVAR, OMSORG og RESPEKT..  

 

1.3.2 Visjon  
 
Nordre Follos visjon er NÆR og NYSKAPENDE. 

 

Smedsrud barnehages visjon er TID, RO OG ROM FOR GODE OPPLEVELSER. 

 
Visjonen skal være med og peke ut kursen for alt vi gjør til enhver tid i barnehagen. 

• Ro og tid til fordypning i lek og læring her og nå 

• Ro og tid til å fordøye alle opplevelser og inntrykk 

• Ro og tid til å få være med å utforme sin egen hverdag   

• Tid, ro og rom for gode relasjoner, mestring, trygghet og trivsel 

 

Barnehagens visjon har vært styrende for at vi arbeider mye i smågrupper, at vi jobber for å skjerme og 

skape ro rundt barna når de er i lek eller jobber med prosjekter. Dette betyr også at barnehagen og 

avdelingene / smågruppene må prioritere når det planlegges.  

 

1.3.3 Grunnsyn, Barn kan og barn klarer! 
 

I Smedsrud barnehage jobber vi ut fra at barndommen har en verdi i seg selv. Barndommen har 

egenverdi her og nå, ikke bare som et grunnlag for fremtiden. Det betyr at barn og voksne er like 

verdifulle og betydningsfulle. Barna er viktige bidragsytere for å fremme trivsel, glede og utvikling for 

seg selv og for andre.    

 

«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, side 9) 

 

Vår hverdag og våre pedagogiske aktiviteter styres ut fra synet på barn som kompetente og et helhetlig 

syn på barnets utvikling, der lek, omsorg, læring og danning ses i sammenheng. Barn er aktive 

subjekter som selv er med på å skape forutsetninger for eget liv. I tråd med Rammeplanen legger vi 

vekt på at barna er medvirkende og delaktige i utformingen av sin egen barnehagehverdag, og 

inkluderer dette i våre planer for det pedagogiske arbeidet.  

 

 

Trygg Trafikks kriterier som må oppfylles for å være en trafikksikker barnehage 
dreier seg om trafikksikkerhet og trafikkopplæring i barnehagen, samt samarbeid 
mellom barnehage og hjem, bl.a. i forbindelse med parkering.  
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KAPITTEL 2 Overganger 

 

2.1 Når barnet begynner i barnehagen 
 

«Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, 

etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn»  

(Rammeplanen 2017, side 33) 

 
Når barna begynner i barnehagen, legger vi til rette for at barna får en trygg og god oppstart gjennom 

samarbeid med foreldrene. Vi gir tilbud om besøksdager i forkant av oppstart, slik at barn og foreldre 

kan bli litt kjent med barnehagen og personalet før barnehagestart.  Barnehagen ønsker gjennom en 

god tilvenningsprosess å sikre at både barn og foreldre blir trygge. Når barnet ser at foreldrene er 

trygge, kan det være lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Etablering av trygghet er en 

individuell prosess, og det varierer hvor lang tid det enkelte barn trenger. Trygghet handler mye om 

forutsigbarhet og oversikt. Dette kan bygges opp gjennom faste rutiner og ritualer for hvordan levering 

og avskjed i barnehagen skal foregå. Tilvenning handler også om at barnet blir trygg på at mor eller far 

alltid kommer tilbake igjen. Hvert nye barn får en fast tilknytningsperson de første dagene, som gir tett 

oppfølging og veiledning slik at barnet og foreldrene opplever trygghet og forutsigbarhet til å leke, 

utforske og lære sammen med andre barn, samt tilhørighet til avdelingen. 

 

 

 

 

2.2 Overganger innad i barnehagen 
 

«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 

personalet når de bytter avdeling» (Rammeplanen 2017, side 33) 

 
Fordi barnehagen har tilnærmet aldershomogene grupper for de eldste, bytter barna avdeling to ganger 

i løpet av barnehageløpet. Overgangen lettes ved at barna begynner på den nye avdelingen sammen 

med mange av vennene sine. Vi forsøker hvert år å få til at en kjent voksen følger med over på ny 

avdeling. 

Smedsrud barnehage har faste tilvenningsdager i mai og juni, hvor barna er på besøk på ny avdeling. 

Da legger vi til rette for at de nye ansatte er sammen med barna og lærer seg å kjenne dem noe. De 

pedagogiske lederne gjennomfører overgangssamtaler for å videreformidle informasjon om barnet til 

neste avdeling.   

Det legges også opp til en ettermiddag på forsommeren hvor alle barn er på sin nye avdeling sammen 

med minst en ansatt som også er på avdelingen neste år. Barna blir hentet på ny avdeling denne dagen. 

 

 

2.3 Overgangen mellom barnehage og skole 
 

«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» 

(Rammeplanen 2017, side 33) 
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Nordre Follo kommune har utarbeidet en felles plan for overganger. Denne 
planen handler om å ha gode rutiner for overgang mellom hjem- 
barnehage, og overganger som skjer internt i barnehagen og overgangen 
mellom barnehage og skole. 
 

KAPITTEL 3 Pedagogisk praksis i hverdagen 
 

«Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk 

skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»  

(Rammeplanen 2017, side 19) 
 

Hverdagsaktiviteter utgjør en stor del av barnehagedagen. Hverdagsaktiviteter er det som rutinemessig 

gjentar seg hver dag i barnehagen, og hvordan disse aktivitetene planlegges og gjennomføres er en 

viktig del av barnehagens pedagogiske praksis, jmf vårt helhetlige pedagogiske grunnsyn.  Det handler 

om å benytte hverdagen til å øve på ferdigheter barna trenger i fremtiden, og det handler om 

omsorgsfulle relasjoner med voksne som er tilstedeværende sammen med barna i de ulike aktivitetene. 

Fagområder, språkstimulering, etiske problemstillinger med mer skal være en del av alle 

hverdagsaktiviteter, selvfølgelig ut fra barnas interesse og oppmerksomhet der og da. 

 

3.1 Levering og henting 
 

Mål: 

Barnet opplever å bli sett og å være velkommen. Overgang mellom hjem og barnehagen oppleves 

trygg.  Foreldre opplever at barnet blir godt ivaretatt og føler seg trygg på at barnet har det bra i 

barnehagen. 

 

Arbeidsmåte: 

• Personalet ønsker alltid barnet velkommen med et hei, bruker barnets navn og et hyggelig 

smil. 

• Personalet har fokus på barnet, og hjelper barnet med å ta avskjed med forelderen.  

• Personalet samtaler med barnet slik at det opplever å bli sett og anerkjent.  

• Personalet trøster barnet ved behov, og hjelper det i gang med lek. 

• Foreldre og personalet utveksler nødvendig informasjon ved levering.  

 

3.2 Måltid 
 «Personalet skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, 

hygiene, aktivitet og hvile» (Rammeplanen 2017, side 50) 

 

«Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler 

og fellesskapsfølelse hos barna» (Rammeplanen 2017, side 50) 

 

 

Mål:  

• Barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om hygiene, kost og måltider 

• Barna opplever måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse i forbindelse med 

matlaging og måltider 

• Barna opplever at de er en ressurs og at de er viktige bidragsytere.  

 

Arbeidsmåter:  

• Barna deltar i forberedelsene til måltidet ved å telle, finne fram, dekke bord osv 

• Barna får smake og erfare nye smaker 
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• Dekketøyet er tilgjengelig for barn, slik at de kan hente det selv. 

• Dekketøyet er tilpasset barns alder (mugger ol)  
• Personalet tilrettelegger for at barna forsyner seg selv, smører brødskive selv, heller drikke i 

glasset selv, sender til hverandre og hjelper hverandre. 

• Barna venter på tur  

• Personalet bidrar til å skape en hyggelig atmosfære, samtale mellom barn og voksne 

• Bruker måltidet som læringsarena for språk og begreper, matematikk, motorikk, sosialt ol 

• Barna rydder selv og kaster matrester i søpla 

• Voksne blir sittende hele måltidet og lar barna hente det som eventuelt trengs 

 

 

3.3 Av- og påkledning 
 

Av- og påkledning er en viktig aktivitet der mye læring foregår. Det er viktig at det settes av god tid til 

denne aktiviteten, slik at barn får tid til å mestre, lære og oppleve sosialt samspill med andre barn og 

voksne. Det er også viktig at garderoben er tilpasset slik at klærne er tilgjengelig for barna. 

 

Mål: 

• Barna opplever mestring ved å klare selv. 

• Barna utvikler finmotoriske ferdigheter ved å kle på og av seg selv. 

• Barna mestrer å vente på tur. 

• Barna hjelper hverandre. 

• Barna får kunnskap om hvilke klær som passer til ulike værforhold.  
 

Arbeidsmåter: 

• Aktiviteten er preget av ro  

• Påkledning foregår i små grupper  

• Personalet snakker om været og hvilke klær som passer.  
• Personalet snakker om kroppsdeler og klær 

• Barna finner frem klærne sine selv, kler på seg selv og legger ting på plass selv i den grad de 

har forutsetninger for dette.  

• Personalet er tilstedeværende og aktive, og veileder barna mer enn de hjelper dem 

• Personalet oppfordrer barna til å hjelpe hverandre 

• Husk at barn er forskjellige og ikke trenger like mye klær, samt at den voksnes behov ikke 

behøver å være barnets behov. 

 

 

3.4 Stell / hygiene 
Aktiviteten på stellerommet/badet skal være en opplevelse av mestring, læring og glede i samspill med 

andre barn og voksne. Stellesituasjonen skal preges av samspill, samtaler og trygghet/nærhet.  

Mål: 

• Barna får kunnskap om egen kropp og grenser. 

• Barna opplever trygghet og trivsel i situasjonen 

• Barna vasker hender etter toalettbesøk og før måltid. 

• Barna opplever mestring 

 

Arbeidsmåter: 
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• Legge opp til en-til-en, voksen og barn 

• Bruke god tid 

• La barna øve på selvstendighet, finne bleie selv, klatre opp på stellebenken selv, øve på å gå 

på do, vaske hender, tørke selv osv. 

• Gode samtaler med barna, samt rim, regler, sanger og tull og tøys 

• Personalet veileder mer enn de hjelper barna 

 

3.5 Sove / hvile 
«Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»                       

(Rammeplanen 2017, side 11) 

Mål: 

• Barna får dekket sine behov for hvile/søvn 

• Barna opplever situasjonen som trygg og god 

• Barna opplever felleskap med andre barn 

• Barna opplever mestring gjennom selv å finne madrass, dyne, kosedyr osv. 

 

Arbeidsmåte for de yngste avdelingene: 

• Åpning i vogner kan kun dekkes til med myggnetting og kattenetting.   

• Når barnet sover skal personalet se til barnet har det bra med 5-10 minutters mellomrom.  

• Ansatte skal føre lister med oversikt over hver sjekk.  
- klokkeslett, dato og signatur.  

• Ansatte skal være i umiddelbar nærhet slik at de ser og hører barn som sover/hviler.  

• Barnehagen skal ha klarlagt hvem som har ansvaret for sjekk/oppfølging av barn som 
sover/hviler. 

• Barn som sover i vogn, skal bruke sele.   

• Ved soving ute i vogn må de ansatte vurdere om temperaturen er forsvarlig. 

Fra Prosedyre ved soving og hviling i barnehagen (Compilo) 

 

Arbeidsmåte for de eldste avdelingene: 

• Avtale eventuell soving med foresatte der det er behov. Prosedyren over skal i så fall følges. 

• Alle barn tilbys hvile i løpet av dagen. Hva som er hvile varierer fra barn til barn, og kan være: 

rolige bord-aktiviteter, lesestund, lydbok, rolig musikk, hvilestund på madrass 

• Hver aldersgruppe finner sin måte å tilby hvile på, tilpasset barnas alder og utvikling. 

   

3.6 Samling 
En god samlingsstund virker samlende. Barna opplever samhørighet og samhold. Samlingen styrker 

gruppefølelsen, og er på den måten viktig for miljøet på avdelingen.  Samlingsstunden skal lokke, 

påvirke, engasjere og more barna. Kunnskaper og erfaringer får barna gjennom lek, de lærer 

når de har det morsomt.  

Det er godt å ha noen rutiner som gjentas i samlingsstunden. Det skaper trygghet for barna og 

gir de voksne en ramme å forme samlingen innenfor  
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MÅL:  

• En samling er en meningsfull opplevelse for barna  

• Samlingsstunden vekker interesse 

• Samlingsstunden gir barna en felles, positiv opplevelse som styrker samhørigheten i 

barnegruppen.  

• Samlingen gir barna en kulturell opplevelse 

 

Arbeidsmåter: 

• God planlegging, tydelig mål for samlingen 

• De ansatte må se barnas behov og justere planer deretter 

• Barna bør oppmuntres til å delta  

3.7 Turer 

«Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, samfunnet og verden.» (Rammeplanen 2017, side 56) 

«Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforsking og læring.» (Rammeplanen 2017, side 53) 

 

Turene skal ha et mål og er ofte et ledd i det øvrige pedagogiske arbeidet i barnehagen.  

Turer brukes for å bli kjent med det nærområdet barnet hører til.  

De yngste barna i barnehagen går korte turer.  Spennende turmål er å se på toget eller en tur i skogen 

rett utenfor gjerdet.  

For de eldre barna blir turene lengre. Vi bruker Møllerenga som ligger i nærheten av Tussevann, 

samt at skolestarterne får lange turer når de går på skolebesøk. Barna får på denne måten oversikt og 

god kjennskap til nærmiljøet sitt.  

Ofte brukes PLAGG-metoden ved turer: Prinsippene i PLAGG gir barn mulighet til 
å velge, ta initiativ, planlegge egne aktiviteter, gjennomføre det de har 
planlagt og til å gjenkalle aktiviteter / hendelsen i samtale med andre barn og 
voksne. Dermed får de anledning til å huske, repetere og reflektere. 

 

KAPITTEL 4 Barnehagens innhold 
“Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 

med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. I samiske barnehager skal dette 

arbeidet bygge på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Barnehagen skal være en 

kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og 

glede” (Rammeplanen 2017, side 19) 
 

 

4.1 Omsorg 
«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet 

og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring» (Rammeplanen 2017, side 19) 

 

Gode relasjoner er avgjørende for barnas trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Kvaliteten 

på samspillet i barnehagen er avgjørende for det enkelte barns utvikling. 

Det er personalets ansvar å etablere gode, trygge relasjoner med barna.  

Kjennetegn på en varm og anerkjennende væremåte hos voksne: 

1. Jeg er nær barnet, dvs at det ikke er fysisk avstand 
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2. Jeg har øyekontakt med barnet, dvs at jeg gir barnet min fulle oppmerksomhet 

3. Jeg er i «barnehøyde», dvs at jeg bøyer meg ned for å vise at jeg er tilgjengelig 

4. Jeg er tilstedeværende for barnet, dvs at det er dialog 

5. Jeg er lyttende, dvs at jeg bestreber meg på å høre og forstå hva barnet formidler 

6. Jeg er bekreftende, dvs at jeg formidler forståelse og aksept av hva barnet formidler 

7. Jeg har et varmt ansikt, dvs at jeg smiler og er oppmuntrende 

8. Jeg har rolig stemme, dvs at jeg ikke roper kommandoer over avstander 

 

4.2 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.” (Rammeplanen 2017, side 20) 

 

• Lek er barnets viktigste aktivitet I barnehagen.  

• Leken er indremotivert og lystbetont. 

• Leken stimulerer alle sider ved barnets utvikling.   

• Lek er en forutsetning for vennskap mellom barn. 

• Ingen annen aktivitet har så mye lærings- og danningspotensiale i seg som lek. I lekens 

liksom-verden kan barnet utprøve og utforske uten å miste kontrollen.  

 

 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.  

(Rammeplanen 2017, side 20) 
Det er personalets ansvar at barna leker, hva de leker og hvordan de leker.   

For de aller yngste er de voksne den beste lekekameraten, men etter hvert vil andre barn bety 

mer og mer. Alle i personalet skal være aktive i forhold til barnas lek, i form av å delta, 

observere, støtte, veilede og tilrettelegge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når barnet sier «I dag har jeg bare lekt», da har barnet:  
• Øvd på turtaking  

• Bearbeidet følelser  

• Uttrykt følelser  

• Fått være barn  

• Brukt fantasien  

• Lært seg nye ord og uttrykk  

• Vist empati  

• Utviklet vennskap  

• Lært å samarbeide  

• Øvd på konfliktløsning  

• Kommunisert med barn og voksne  

• Øvd på språk  

• Med mer … 
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4.3 Danning 
 

“Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra 

til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 

handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles 

verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas 

tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. I barnehagen skal barna få delta i 

beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter 

og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking 

skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte 

motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer. “  

(Rammeplanen 2017, side 21) 

 

Personalet skal  

➢ tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitets- utvikling og 

positive selvforståelse 

➢ støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 

➢ synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet  

➢ legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger 

➢ utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler  

➢ synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking 

og læring 

(Rammeplanen 2017, side 21) 
 

I barnehagen skal alle ta hensyn til det enkelte individ, og legge til rette for at hvert enkelt barn blir møtt 

med forståelse, empati og behandles likeverdig. Dette krever at personalet i barnehagen viser interesse og 

forståelse for det enkelte barns bakgrunn, kultur, språk, interesser og muligheter.   

Vi skal gi alle barn mulighet til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv!   

Husk at: 
➢ Jeg er rollemodell og møter barna med respekt, forståelse og anerkjennelse. 

➢ Jeg setter ord på barnas følelser, anerkjenner dem og aksepterer dem.  

➢ Jeg arbeider med å skape et miljø som preges av vennskap og sosial trygghet. 

➢ Jeg gir barna positive tilbakemeldinger og oppmerksomhet. 

➢ Jeg veileder barna til å finne løsninger sammen. 

➢ Jeg oppmuntrer barna til å tørre å ta ordet og å støtte hverandre. 

➢ Jeg møter barna på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. 

 

 

4.4 Læring 
 

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

leke, utforske, lære og 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. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide 

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og 

andres læring.” (Rammeplanen 2017, side 22) 
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Personalet skal:  

➢ sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og 

andres læring  

➢ legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige 

utvikling  

➢ være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter  

➢ støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro 

til egne evner  

➢ utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold  

➢ støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse 

og mening sammen med dem  

➢ sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

(Rammeplanen 2017, side 22) 

 

4.5 Vennskap og fellesskap 
“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen 

skal alle barn kunne erfare og være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap 

og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre 

balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.” 

(Rammeplanen 2017, side 22) 

 

For barna er det viktigste i barnehagen å ha noen å leke med. Det å være med i leken, og ha 

venner, er det aller viktigste. Barnehagen utgjør en spesiell arena for barn, da dette er et sted 

de selv velger sine vennerelasjoner. Barn trenger kloke og kunnskapsrike voksne som kan 

støtte dem i å bygge og bevare vennerelasjoner. 

 

Barns vennskap gir mulighet for samspill med andre på samme nivå. Her får barna anledning 

til å leke, forhandle, fantasere, kommunisere, utforske, prøve ut og praktisere språklige, 

motoriske, kognitive og sosiale ferdigheter med jevnbyrdige.  

 

De ansatte skal ha fokus på å skape gode og trygge relasjoner.  

Alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen!  

 

 Personalet skal: 

➢ støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner  

➢ samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for 

samhandling i fellesskap  

➢ støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres følelser, opplevelser og meninger  

➢ støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner 

➢ Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre.  

(Rammeplanen 2017, side 23) 
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Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø  
Kap 2. Ansattes ansvar for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø 

For å fremme et trygt og godt barnehagemiljø for hvert enkelt barn, må de ansatte ha fokus på 

å: 

➢ Være til stede og aktive i lek, aktiviteter og samtaler med alle barn 

➢ Være tydelige, interesserte, åpne, varme, sensitive, inkluderende, lydhøre og 

anerkjennende i kommunikasjon og samspill med barna og de andre voksne 

➢ Anerkjenne og gi positiv oppmerksomhet på ønsket atferd 

➢ Legge til rette for aktiviteter, lek og positive opplevelser som fremmer gode relasjoner 

➢ Lytte og observere for å fange opp hvordan barn har det 

➢ Veilede og ta barnas opplevelser på alvor 

➢ Sikre at alle barn får tilrettelegging og hjelp til å mestre lekeregler, 

samhandlingsformer og regulering av følelser 

➢ Bruke humor, latter, glede og være rause for å skape en god atmosfære 

➢ Være fysisk og psykisk nære i omsorgen og kontakten med barna 

➢ Støtte, berike og delta i barns lek og aktiviteter 

 
 

4.6 Kommunikasjon og språk 
 

“Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 

medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 

ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god 

språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 

fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.”  (Rammeplanen 2017, side 23) 

 
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barnas språklige kompetanse 

er avgjørende for barnas trivsel og følelse av mestring, samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap 

og læring. 
Store deler av barnehagedagen preges av hverdagssamtaler mellom barna, og mellom barna og de 

voksne. Barna skal oppleve å bli lyttet til, få respons og oppleve at det er nyttig å bruke verbalspråket 

som uttrykksform. Slik motiveres barna til å ta ordet på nytt, og bidra mer i samtaler. Språket utvikles 

når det brukes aktivt. 

 

Personalet skal: 

➢ anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og nonverbale uttrykk og støtte 

deres språkutvikling. 

➢ stimulere barns verbale og nonverbale kommunikasjon og legge til rette for at alle 

barn involveres i samspill og i samtaler. 

➢ sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. 

➢ være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon 

med alle barn. 
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➢ følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har 

ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen 

språkutvikling 

➢ Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 

norsk-/samiskspråklige kompetanse. 

(Rammeplanen 2017, side 23) 

 
“Godt språkarbeid handler om personalets kunnskaper og kompetanse i hvordan barnehagen kan 

fremme god språkutvikling gjennom hele dagen, samt systematisk arbeid knyttet til bruk av bøker, 

samtaler, språkverktøy og planlagte språkaktiviteter. Godt språkarbeid innebærer progresjon i 

arbeidet med utgangspunkt i det enkelte barn og barnegruppas forutsetninger.” 
 

 

 

4.7 Barns medvirkning 
 
«Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 

kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til 

aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. » 

 (Rammeplanen 2017, side 27) 

 

 

Barns rett til medvirkning handler om å ta barns meninger på alvor og å gi barna mulighet til å 

påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barna skal bli respektert for de unike menneskene de er og 

skal behandles som likeverdige medborgere. Barna skal få mulighet til å være med på både 

planlegging og evaluering av vår pedagogiske praksis. 

Personalets væremåte for å fremme demokrati og medvirkning: 

➢ Vi oppfordrer barna til å ytre egne følelser, meninger og tanker.    

➢ Vi er lydhøre, oppmerksomme og imøtekommende til barns ulike uttrykksmåter.    

➢ Vi bidrar til at alle barn blir sett og anerkjent for den de er.      

➢ Vi støtter barn i å mestre motgang og håndtere utfordringer.   

➢ Vi synliggjør at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.  

➢ Vi er åpne for å legge planer til side for å ta hensyn til barns medvirkning.  

➢ Vi følger opp og utvider det barn er opptatt av. 

➢ Vi lar barn utforske, leke, lære og skape gjennom ulike uttrykksformer.   

➢ Vi inviterer barn til ulike typer samtaler der de får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål. Vi er sensitive og på jakt etter ytringer hos de barna 

som ikke har utviklet verbalspråk, slik at vi kan etablere en dialog.   

➢ Vi deltar aktivt i samtaler med barn.   

➢ Vi bidrar til at barn utvikler et bevisst forhold til å sette grenser og respektere andres 

grenser. 

➢ Vi fremhever positive handlinger mellom barn.   

➢ Vi gir barn muligheten til å øve på praktiske daglige gjøremål ved å gi dem tid, 

veilede, oppmuntre og støtte.                            
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4.8 Fagområdene 
 

«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidige utvikling og helse. Barnehagen skal se 

fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold. » (Rammeplanen 2017, side 47) 

 

▪ 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 

 

Arbeidet med fagområdene skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag, samtidig 

som barnas interesse for fagområdene skal stimuleres. 

Det skal tilrettelegges for at arbeidet med fagområdene oppleves meningsfullt av barna. 

 

«Barna skal utvikle kunnskapet og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, 

utforsking og skapende aktivitet» (Rammeplanen 2017, side 47) 

 

4.9 Barnehagens digitale praksis 
 

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 

bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.»    

 

Personalet skal:  

• utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til 

opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern  

• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 

uttrykksformer  

• vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk  

• utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna 

 

(Rammeplanen 2017, side 44)         

 

 

4.10 Faste tema 
 

4.10.1 Arbeid med førskolebarna. 
” 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 

og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet 

til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha 

samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. De eldste barna 

skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 
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mellom barnehagen og skolen. 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.” 

(Rammeplanen 2017, side33-34) 

 

Hovedmål: Alle barn er selvstendig og klar for skolen. 

 

I hverdagen har vi fokus på vennskap, sosial kompetanse og selvstendighet. Dette er det 

viktigste barna har med seg når de starter på skolen.  

Gjennom ulike prosjekter og samlinger i løpet av året, er vennskap og sosialt samspill ett av 

hovedmålene. I hverdagen øver vi på selvstendighet i på- og avkledning, toalettbesøk, å ha 

orden på egne ting, og kunne “lese” dagstavla via visualisering. 

Barna som går siste år i barnehagen er også med på førskoleklubben, der vi blant annet 

jobber med spill, rim, regler og ulike skrivemotoriske oppgaver. Vi leker med språket, bruker 

språkposer og eventyr. Dette øker barnas språkbevissthet og fremmer språkutviklingen. 

Målet vårt er å ivareta barnas vitebegjær, nysgjerrighet og læring gjennom lek. 

Ved å samle alle skolestartere på samme avdeling, har vi mulighet til å jobbe tverrfagig med 

alle temaer i rammeplanen og plan for 5-åringer. Dette gir både kontinuitet og større mulighet 

til fordyping i de temaer som fanger barnas/gruppas interesse.  

 

4.10.2 Se meg, hele meg 
Barnehagen skal ruste barn til å fortelle om overgrep og vold på et tidlig tidspunkt ved å gi 

barna kunnskap om kroppen, følelser og å lære barna å sette grenser. I dette arbeidet følges 

kommunens felles progresjonsplan. 

Progresjonsplanen beskriver hvilke mål og tema barnehagene skal jobbe med i aldersgruppe 

1-2 år, 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år. 

• Personalet skal bruke hverdagssituasjoner, samlingsstunder og barnesamtaler for å 

snakke om de ulike temaene i progresjonsplanen 

• Barnehagen skal årlig ta opp hvordan og hvorfor det jobbes med tema kropp, 

seksualitet og grenser med foreldrene  

• Personalet skal jevnlig bruke kvalitetskjennetegn for tidlig innsats i barnehagen for å 

reflektere over egen praksis 

• Barnehagen skal sikre at personalet får kompetanse for å sikre at de jobber i tråd med 

progresjonsplanen 

• Personalet skal vise åpenhet og respekt for mangfoldet og ulikheter av familier, barn 

og kjønn 

• Barnehagen må sikre at personalet får kompetanse for å sikre at de jobber i tråd med 

progresjonsplanen 

• Personalet må ha kunnskap og holdninger som motvirker skam og skyldfølelse 
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4.10.3 Sikkerhetsuke - brannvern  
En uke hver høst har vi ekstra fokus på brannvern og sikkerhet sammen med barna. Målet med 

brannvernuken er at både barn og personalet vet hva de skal foreta seg dersom de hører 

brannalarmen.  

 

De pedagogiske aktivitetene vi arbeider med er tilpasset barnas alder. Vi formidler brannsikkerhet 

med utgangspunkt i maskoten Bjørnis. Aktivitetene handler om å vise bilder av eksempelvis en 

røykvarsler for å igangsette undring og refleksjoner blant barna. Hva er det? Hva gjør vi når den 

ringer? Hvordan høres den ut? Har vi sånne hjemme? Vi benytter oss av ulike motiver som barna 

fargelegger og samtaler rundt, og forteller historier knyttet til hver tegning. Vi øver oss på 

telefonnummeret til brannvesenet, leser historier om å ringe dit osv. 

  

Gjennom året gjennomføres brannøvelser, bl.a. i forbindelse med brannvernuka.  

 
4.10.4 Hygieneuker  

Barnehagen arbeider daglig med å lære barn om god håndhygiene i forkant og etterkant av måltider, 

etter lek ute og etter toalettbesøk. Hver høst har vi en til to uker med spesielt fokus på hygiene, for å 

etablere gode rutiner for hele barnehageåret. 

Avdelingene bruker boka” Lise og Bakterielars” som et utgangspunkt. Videre er det fokus på 

håndhygiene, samt vask av leker, stoler og utkledningsklær.  

De eldste barna går mer i dybden ved å se på ulike nettsider om bakterier osv.  

 
 

4.10.5 Sikkerhetsuke trafikk  

 
 

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike 

landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes 

trygt» (Rammeplanen 2017, side 56) 

 

I jobben med trafikksikkerhet i barnehagen har vi ulike verktøy til hjelp. Et av dem er Barnas 

Trafikklubb (Trygg Trafikk), en digital ressurs. Lyset er helten i Barnas Trafikklubb. Han 

dukker opp i ulike trafikksituasjoner og viser hva som er trygt og smart å gjøre. Gjennom året 

er vi innom ulike temaer som har med trafikksikkerhet å gjøre; veien til og fra barnehagen, 

turer i nærmiljøet og turer med tog/buss, beltebruk i bil, fotgjenger eller syklist i trafikken, 

skilt og regler. På våren har vi en trafikksikkerhetsuke.  

 
 

4.10.6 FORUT 
I tilknytning til FN-dagen jobber barnehagen med FORUT barneaksjon. Her blir vi kjent med et barn 

fra et annet sted i verden. Vi får høre om stedet og landet barnet bor i, hvordan det er å vokse opp der, 

hva de leker med, skole, matvaner osv. 

Prosjektet avsluttes med kafe`på fellesrommet. Denne har førkolebarna ansvar for. 

Hver avdeling har sin egen utstilling, eller annet salg av produkter barna har laget gjennom Forut-

ukene. Inntektene fra denne dagen går til FORUT barneaksjon, og det prosjektet de inneværende år 

jobber med.  

https://forut.no/barneaksjonen/  
  
 

https://forut.no/barneaksjonen/
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4.11 Progresjon 
 

«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.»  

(Rammeplanen 2017, side 44)  

  

I Smedsrud barnehage deles barna ofte i aldershomogene grupper. Det gjelder mest for barna 

fra tre år og oppover. Barn i ulike aldersgrupper har ulike interesser og behov, og hvert 

årstrinn har sin profil tilpasset barnas alder og forutsetninger. Det betyr bl.a. at de enkelte 

fagområdene i rammeplanen blir vektlagt ulikt i de ulike barnegruppene. På denne måten 

tydeliggjøres progresjonen i barnehagetilbudet, fra de starter og til de slutter i barnehagen.   

Mens avdelingene for de aller yngste skal etablere en solid sosial og relasjonell “grunnmur”, 

skal de eldste gjennom samarbeid og selvstendighet bli klare for skolestart.  

Underveis i barnehageløpet følges barnas utvikling gjennom ulikt innhold i 

barnehagehverdagen i forhold til sansing, motorikk, utforsking, språk og kommunikasjon, lek, 

sosiale strategier, kreativitet, samt emosjonell og kognitiv utvikling.   

 

 
 

4.12 Høytider og tradisjoner 
 
«Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» (Rammeplanen 2017, 

side 55) 

 

I barnehagen har vi mange tradisjoner og merkedager som vi ønsker å videreutvikle og ta vare på. 

Det være seg tradisjoner som de religiøse høytidene, men også andre skikker og festligheter.  

 

4.12.1 Jul 
Julen blir markert på tradisjonelt vis med nisser, gaveverksted, juleevangeliet, julebakst, Lucia, 

nissefest og ellers alt som hører julen til. Førjulstiden i barnehagen skal være en tid med fokus på 

stemning og ro. Avdelingene utarbeider egne desemberplaner der alle aktivitetene fremgår.  

 

4.12.2 Påske 
Det kristne påskebudskapet er vanskelig å formidle til små barn. I barnehagen fokuserer vi på det 

som skjer rundt oss på denne årstiden. Glede og undring over at naturen våkner til liv igjen, og at 

dagene blir lengre og lysere.  

 
4.12.3 Religioner og livssyn som er representert på avdelingen / 

Høytidsmarkering i barnehagen 
Alle barn skal oppleve å bli sett og anerkjent for den de er. På sin avdeling skal det enkelte barn 

oppleve en markering av sin egen høytid. Barnehagen synliggjør på den måten mangfoldet i verdier, 

religion og livssyn. Det kan være høytider som f.eks Eid al-fitr(Id) eller Kinesisk nyttår. 

Når høytidene skal markeres presenteres barna for relevant fagstoff, gjerne i kombinasjon med 

relevante fortellinger, bilder, musikkeksempler og/eller konkreter. I tillegg kan en legge opp til 

aktiviteter som for eksempel formingsaktiviteter, leker, matlaging og annet som naturlig hører med i 

forbindelse med den aktuelle høytiden.  

 

4.12.4 Fødselsdager 
Barnas fødselsdager blir markert med flagg og krone til bursdagsbarnet. Barna har hovedrollen i en 

bursdagssamling. Vi har ikke kake på bursdagene, men avdelingene har egne tradisjoner omkring 
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feiringene. Fokuset er på lek og markering av dagen. Når det inviteres til bursdagsfeiring hjemme er 

det viktig at «alle» inviteres. «Alle» kan være hele avdelingen, alle jentene, alle guttene, eller alle i 

samme aldersgruppe.   

 

4.12.5 Samenes Nasjonaldag (6. februar.) 
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at 

samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur». (Rammeplan 2017, side 56).  I 

barnehagen markerer vi Samenes nasjonaldag med formingsaktiviteter med fargene i det samiske 

flagget, hører på og synger samisk musikk, spiser samisk mat- Bidos, ser på bilder av reinsdyr, samer, 

sameklær, hører på samiske eventyr og lærer noen samiske ord. 
 

4.12.6 Andre tradisjoner 
➢ Vårfest  

➢ 17.mai-markering  

➢ Sommerfest  
 

 
KAPITTEL 5 Arbeidsmåter 

5.1 Voksenrollen 
Barnehagen blir så god som de voksne er … 

Personalets kompetanse er det aller viktigste for å skape en god barnehage for barna. Personalet må ha 

evne til å være til stede med innlevelse: se barna, engasjere seg i barnas lek og aktiviteter, skape 

trygghet og tillitt og være voksne som bryr seg. Bevisste voksne som aktivt reflekterer over egne 

handlinger og holdninger er viktig. Personalet må kontinuerlig jobbe med å vurdere og forbedre egen 

praksis når det gjelder sin relasjon med det enkelte barn og barnegruppa; kommunikasjon, samspill, 

tilstedeværelse, engasjement, nærhet osv. 

5.2 Ledelse av barnegrupper 
God gruppeledelse i Smedsrud barnehage innebærer at vi har en tydelig struktur gjennom 

barnehagedagen. Vi legger vekt på å etablere en fast og forutsigbar ukeplan og dagsrytme.  Tydelige 

strukturer og organisering gjør innholdet i dagene forutsigbare for barn og voksne.  

5.3 Gruppeinndeling 
Barn leker best i smågrupper. Barn i en liten gruppe opplever færre konflikter enn i større grupper. Det 

er mindre støy i smågrupper, noe som øker konsentrasjonsevnen og dermed muligheten for å fordype 

seg i lek og aktiviteter. I barnehagen skal barna oppleve ro, rom og tid til fordypning. De skal oppleve 

nærhet og felleskap til andre barn og til voksne. Smågruppene skal sikre at alle barn blir sett. I 

smågrupper er det lettere for barna å trene sosiale ferdigheter, som å samarbeide med andre, vente på 

tur osv. Vi opplever også at mange barn bruker mer språk dersom det ikke er så mange rundt dem.  

Avdelingene deler barna inn i mindre grupper gjennom barnehagedagen. Gruppene kan settes sammen 

etter alder, etter vennskap eller ut fra andre pedagogiske vurderinger. .  

5.4 Fokustid 
Fokustid er en tidsavgrenset arbeidsmetode med planlagt lek/aktivitet som skal foregå i små 

grupper, uten avbrytelser, med voksen deltagelse: 

➢ Personalet skal være fysisk og psykisk tilstedeværende i leken/aktiviteten til alle barna 

➢ En tid hvor personalet ikke er tilgjengelige for telefoner, avbrytelser og beskjeder 

➢ En tid hvor personalet ikke forlater sin gruppe 

➢ Personalets fokus skal være på leken/aktiviteten 

Fokustid er en god arbeidsmåte for å skape gode relasjoner barn-barn og barn-voksen og for at 

alle barn skal bli sett og hørt. Personalet tilrettelegger for lek/aktivitet, og er aktivt med 

sammen med sine få barn.  
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5.5 Prosjekt- / temaarbeid 
Barnehagen har gode erfaringer med å jobbe i prosjekter. Vi lar oss inspirere av Reggio Emilia’s 

filosofi om at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, 

omgivelsene og nysgjerrige, tilstedeværende voksne. Prosjektarbeidet tar utgangspunkt i barnas 

ressurser, interesser og kompetanse.  

 

Prosjektarbeid er en arbeidsmåte som ivaretar barnas rett til medvirkning og deltagelse i planlegging og 

vurdering. Barnas medvirkning står i fokus og aktiviteter og prosjekter planlegges sammen med barna. 
 
Observasjoner av barna og barnemøter brukes for å bli kjent med barnas tanker og deres interesser. 

Med de eldste barna brukes det «tankekart». Dette er utgangspunktet i forhold til å planlegge nye 

prosjekter. Hensikten med prosjektarbeid er å gi barna mulighet til å fordype seg i et tema ut ifra egne 

interesser og forutsetninger. Hvilke tema og lengde på prosjektene vil variere ut ifra barnas interesse.  

 

5.6 Kompetanseheving 
«Barnehagen skal være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i 

barnehageloven og rammeplanen.» (Rammeplanen 2017, side 37) 

Alle ansatte i barnehagen skal hele tiden være under endring og utvikling.  

De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 

barnehagen. Læringen som foregår i barnehagen, avhenger av kvaliteten i relasjonene mellom barn og 

voksne.    

Den systematiske refleksjonen over egne verdier, holdninger og handlinger skal medføre forbedret 

og endret praksis. Ledergruppa skal tilrettelegge for åpenhet og tillit så alle i personalgruppa tør å 

fortelle om sine svakheter og utfordringer. 

 

5.7 Pedagogisk ledelse 
Barnehagen deltar i et kommunalt fagnettverk med følgende tre hovedmål:  

• Alle barna opplever tilstedeværende pedagoger 

• Fokustid benyttes i barnehagens pedagogiske arbeid 

• Pedagogene i barnehagen framstår som klarere fagpersoner i personalgruppa 

 

I praksis innebærer dette bl.a. at vakter planlegges ut fra at pedagogene skal være på 

avdeling når det er flest barn til stede, at ubunden tid tas ut samlet samt at praktiske og 

pedagogiske arbeidsoppgaver fordeles etter personalets kompetanse og utdanning. 
 

 

 

KAPITTEL 6 Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

6.1 Planlegging 
 

«Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og 

i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk 

vurdering og samtaler med barn og foreldre.» (Rammeplanen 2017, side 37) 

 

6.1.1 Årsplan, periodeplan 
Årsplanen består av to dokumenter som til sammen viser hvordan barnehagen arbeider for å 

omsette rammeplanens formål og innhold, samt kommunale føringer, til pedagogisk praksis.:  

Del 1, hovedplanen som blant annet beskriver hvordan barnehagen arbeider med tilvenning og 
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overgang til skolen, progresjon innad i barnehagen, barns medvirkning, barnehagens 

arbeidsmåter og pedagogiske innhold, samt foreldresamarbeid.  Planen viser hvordan 

barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. 

Del 2, en plan for inneværende barnehageår, med aktuelle utviklingsområder, 

skoleringsområder og aktivitetskalender.   

 

«Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og 

innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.»   

(Rammeplanen 2017, side 38) 

 

I tillegg utarbeider den enkelte avdeling sine detaljerte periodeplaner for kortere og lengre 

tidsrom. Her fremgår prosjekter, tema, mål, aktiviteter og gruppeinndeling. Barna er involvert 

i ulik grad, og på ulike måter i planleggingen. 

 

6.2 Vurdering 
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 

arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og 

rammeplanen.»  (Rammeplanen 2017, side 38) 

 

I årsplanen for det enkelte barnehageår utarbeides det årlig en plan for vurdering. 

Vurderingsplanen i del 2 dekker innhold fra begge årsplan-dokumentene. 

 

6.2.1 Observasjon 
På avdelingene brukes observasjon som metode for å følge opp det enkelte barn og 

barnegruppa.   

«Barnas trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med 

utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov.» 

(Rammeplanen 2017, side 39) 

 

6.2.2 Barnesamtaler 
«Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget» 

(Rammeplanen 2017, side 39) 

 

En barnesamtale er en samtale mellom barnet og en voksen der barnet får snakke om lek og 

trivsel i barnehagen, prosjektarbeid osv.  

Gjennom samtalene ønsker vi å undersøke hvordan barna opplever sitt eget psykososiale 

barnehagetmiljø.  Samtalene kan skje en til en, eller i smågrupper. Samtalene kan brukes i 

forkant av foreldresamtaler eller ved behov. Barnesamtaler brukes mest med de eldste barna. 

 

Eksempel på spørsmål til barnesamtale:  

1. Hva liker du å gjøre i barnehagen? 

2. Hvordan har du det i barnehagen? 

3. Kan du fortelle om hva du synes er bra/ hva du synes er dårlig? 

4. Hvem liker du å leke med? 

5. Hva pleier dere å leke? 

6. Har du en venn i barnehagen? 

7. Hvem er vennen/vennene dine?  

8. Er det noen du kunne ønske å leke mere med? 
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9. Er det noen i barnehagen som det er vanskelig å leke med? 

10. Ser du noen som ikke har noen å leke med? 

11. Vet du hva du kan gjøre da? 

12. Hvordan er barna med hverandre på din avdeling? 

13. Er det noen som er ekstra flinke til å si hyggelige ting? 

 

 

 

 

 
6.2.3 Refleksjon 

«Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for 

videre planlegging og gjennomføring» (Rammeplanen 2017, side 38) 

 

Veiledningsmøter, avdelingsmøter og personalmøter brukes til refleksjon. Utgangspunktet for 

refleksjonen kan være en påstand, en praksisfortelling, en problemstilling, en observasjon, et 

bilde, et sitat fra rammeplanen, et spørsmål osv. 

 

 

6.3 Dokumentasjon 
 

«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 

kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal 

inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 

virksomheten.»  (Rammeplanen 2017, side 39) 

 

 

 

6.3.1 Pedagogisk dokumentasjon 

«Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid 

synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens 

praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og 

diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og 

pedagogiske og filosofiske teorier, og synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og 

realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.» (UDIR) 

 

6.3.2 Hvordan dokumenterer vi prosjektene våre? 
Vi dokumenterer hvordan barna jobber med ulike temaer helt fra idéunnfangelsen til 

avslutningen av prosjektet. Både barna, personalet og foreldre kan følge prosessen og engasjere 

seg underveis. Dokumentasjonen er et godt grunnlag for gode samtaler om hva som skjer i 

barnehagen og hvordan barna opplever prosjektarbeid. Vi reflekterer over det som skjer før, 

under og etter prosessen. Hvilke fagområder har vi arbeidet med under dette prosjektet, og på 

hvilken måte?  

Erfaringene tas med inn i nye prosjekter samtidig som det gir oss noen refleksjoner knyttet til 

vår egen yrkesutøvelse og vårt personlige bidrag i samspillene med barna. 
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De eldste barna er med i evalueringen og kan fortelle om hva som var spennende, vanskelig, 

kjedelig eller hva de kunne ønsket annerledes. Her brukes barnesamtaler, en og en eller i 

mindre grupper. Det er viktig å gjenkalle opplevelser og erfaringer gjennom bilder, tekst og 

materiale sammen med barna. Denne gjenkallelsen bidrar til å skape en kultur for læring og 

kunnskap underveis i prosjektene. Ved å vise barnas produkter og bilder fra prosjektene 

stimulerer vi barna til å reflektere over egne opplevelser og læring.  

Hva gjorde vi? Hva lærte vi? 

Dokumentasjonen resulterer i rapporter der vi beskriver med ord og bilder hva barn og voksne 

har opplevd og hva vi har lært.  

 

 
 

 

 

 

KAPITTEL 7 Foreldresamarbeid 
 
«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå med foreldrene til hvert enkelt barn og på 

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»   

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse 

med foreldrene. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.»  

(Rammeplanen 2017, side 29) 

 

Informasjon fra barnehagen til foreldrene er viktig, og også en forutsetning for medvirkning.  

Denne plan for pedagogisk innhold, årets årsplan, avdelingenes periodeplaner og 

prosjektrapporter eller månedsbrev sendes ut til alle foreldre fortløpende.  

 

Samarbeid med foreldre for å være en trafikksikker barnehage: 

Alle rygger inn når man parkerer, slik at bilens front peker ut mot parkeringsplassen. Da 

har man fri sikt når man skal forlate parkeringsplassen. I leverings- og hentesituasjonen er det 

i perioder mange barn på parkeringsplassen, og utover høsten blir det mørkere og mindre 

oversiktlig. Med dette tiltaket har man fri sikt når man forlater parkeringsplassen.  

 

 

7.1 Foreldresamarbeid på individnivå 

Observere: 
legge merke 

til og bli 
interessert i 

noe

Stoppe 
opp: 

dokumentere 
glimt fra 

hverdagen

Kritisk 
refleksjon:

bringe inn til 
kollektiv drøfting, 
dveling og deling

Skape: 

nye ideer, 
perspektiver 
og interesser

Gjøre: på 
nytt og på 
nye måter



   
 

Smedsrud barnehage adresse: Smedsrudveien 23 1405 Langhus telefon: 64 85 80 40 

28 

• Oppstartsamtale med alle nye foreldre 

• Foreldresamtale for alle i vårhalvåret. Utover det kan både barnehagen og foreldrene be om 

flere samtaler i løpet av året. Foreldrene kan når som helst ta kontakt med barnehagen for å 

avtale en samtale.  

I en foreldresamtale utveksles observasjoner og vurderinger rundt det enkelte barn. Dette 

samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av 

barnehagetilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et 

samfunnsmandat og et verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.  

 

7.2 Foreldresamarbeid på gruppenivå 
På gruppenivå har foreldremedvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg, se under. Det er 

barnehagens samarbeidsutvalg som fastsetter årsplanen.  

På høsten arrangerer barnehagen foreldremøte for alle. I tillegg avholdes et eget møte for foreldrene til 

skolestarterne på våren.  

 

 

7.3 Foreldreråd, Brukerråd og Samarbeidsutvalg 

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare 

foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter 

enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget.  (Barnehageloven) 

 

Hver avdeling velger en representant til barnehagens brukerråd.  

Samarbeidsutvalget består av leder og nestleder i brukerrådet, samt to representanter for de ansatte i 

barnehagen. Styrer deltar i møtene med tale- og forslagsrett.  

 

  


