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Velkommen til nytt barnehageår i Vestråt barnehage 
 
Hei alle sammen. 
 
Nå starter et nytt barnehageår og vi har mange mestringsrike, 
spennende og lærerike dager framfor oss. 
Nye barn begynner og de eldste barna fra i fjor er blitt 
skolebarn, det er alltid vemodig å se familier som har vært i 
barnehagen i mange år slutte. 
 
Barnehagen har et flott uteområde og i tillegg ligger Vestråt 
parken rett utenfor barnehagen. Her kan barna få utfoldet 
seg og testet egne grenser i forhold til fysiske, motoriske 
utfordringer og lek. 
 
Barnehageåret 2021-2022 ble preget av Korona pandemien i 
større eller mindre grad gjennom året. Vi håper alle at vi kan 
ha normal drift i barnehageåret som kommer, til det beste for 
barn, foreldre og personalet. 
 
Barnehagen har noe nytt personale også i år. Vi ønsker alle 
velkommen til å være med på å utvikle barnehagen videre til 
det beste for barn, foreldre og personal. Nytt av året er at 
barnehagen skal ta imot 2 lærlinger i Barne og 
Ungdomsarbeider faget. 

Etter flere år med fokusområde kropp, bevegelse, mat og 
helse valgte barnehagen i 2020, i samarbeid med foreldrene, 
å endre litt fokus.  
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I tråd med Nordre Follo kommune sitt fokus på å forebygge 
vold i nære relasjoner vil Kropp, seksualitet og grenser være 
barnehagens fokusområde de kommende årene. Kropp, 
seksualitet og grenser som fokusområde skal hjelpe barna til 
å få et språk som kan gjøre dem i stand til å sette grenser for 
egen kropp. Dette kommer det mer om i kapittel 2 - 
fokusområder 

Barnehagen ble sertifisert som Trafikksikker barnehage i 2015 
og er fortsatt sertifisert. I samarbeid med foreldrene ønsker 
barnehagen fortsatt fokus på dette, med mål om å gi barna 
grunnleggende trafikkunnskap gjennom erfaringer, lek, læring 
og kommunikasjon.  

Ski sentrum er sterkt berørt av arbeidet med Follobanen, 
Kirkeveien og ny videregående skole og dette vil prege 
trafikkbildet også kommende barnehageår. Derfor blir det 
ekstra viktig at barnehage og hjem samarbeider best mulig 
rundt temaet trafikksikkerhet.  

Barnehagen, i samarbeid med foreldrene, utarbeidet i 2016 
en plan for å forebygge mobbing. Også her er vi avhengig av 
ett tett samarbeid med foreldrene, spesielt med tanke på at 
det er vi voksne som forbilder for barna vi har rundt oss.  

1.januar 2021 kom det et nytt tillegg i Barnehageloven, 
paragraf 8 – Psykososialt barnehagemiljø. Dette innebærer 
blant annet en nulltoleranse for krenkelser som utestenging, 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Med paragraf 8 
følger også en aktivitetsplikt som innebærer at alle ansatte 
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har en plikt til å følge med, melde i fra og undersøke når det 
er mistanke om et barn som ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. Barnehagen har plikt til å involvere barn og 
foresatte i undersøkelsen og i utarbeidelse av tiltaksplan som 
gjennom målrettede tiltak skal gi barnet et trygt og godt 
barnehagemiljø. 

Temaet trygt og godt barnehagemiljø er ikke nytt for 
barnehagen. Temaet jobbes med hvert år i ulik grad, men 
alltid med fokus på at alle barn skal ha det godt i barnehagen. 
Vi mener lek og vennskap er nøkkelen i dette arbeidet, men vi 
må fordype oss mer i arbeidsmetoder, tiltak og utarbeidelse 
av planer. Trygt og godt barnehagemiljø er med andre ord 
personalets utviklingsområde kommende barnehageår.   

Barnehagene i Nordre Follo bruker IST Home som en av flere 
måter å kommunisere med foreldrene. Denne kan dere laste 
ned både til Apple og Android telefoner, dere finner appen i 
appstore eller playstore. 

Vi er og vil alltid være en barnehage i endring, det kommer 
stadig nye gleder og nye utfordringer som skal møtes og 
tilpasses.  

Barnehagen ønsker tilbakemeldinger på den jobben vi gjør, på 
godt og vondt, det er slik vi lærer og utvikler oss til det bedre. 
 
Jeg håper alle får et flott, trygt og Korona fritt år i  
Vestråt barnehage! 
Arnfinn Jensen  
Styrer 
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KAPITTEL 1  
Bakgrunn for valg av fokusområder 
 
Både Oppegård og Ski kommune, nå Nordre Follo kommune, 
både administrasjon og politikere, har i flere år hatt stort 
fokus på å forebygge vold i nære relasjoner. Dette fokuset 
videreføres i Nordre Follo kommune. Barnehagen og 
hjelpeinstansene skal styrke det tverrfaglige samarbeidet for 
å stå bedre rustet til å forbygge og avdekke vold og seksuelle 
overgrep.  
 
Rammeplanen for barnehager sier det slik: 
«Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er 
barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og 
motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. 
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være 
utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite 
hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal 
kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. 
barnehageloven § 22» (KD 2017). 
 
I Vestråt barnehage har vi gjennom flere år hatt ekstra fokus 
på fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse. Gjennom dette 
temaet har barnehagens ansatte og barn ofte snakket om 
kroppen, grenser, rett og galt, følelser, tanker, gode og vonde 
hemmeligheter. Gjennom temaet Kropp, seksualitet og 
grenser vil fokuset også omhandle gode, vonde, lovlige og 
ulovlige berøringer. Barna skal få lære om hele kroppen, 
hvordan barn blir til og hva som er normalt at barns 
seksuallek inneholder. 
 
 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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Trygt og godt barnehagemiljø er nytt i lovtekst, men ikke nytt 
for barnehagens ansatte. Personalet har alltid barns beste i 
fokus og for at barn skal utvikle seg og ha normal progresjon 
er trivsel altavgjørende. Men, de ansatte i barnehagen må 
øve seg på å være mer konkrete og målrettede i dette 
arbeidet og det er dette den nye lovteksten beskriver. 
Samarbeid mellom foresatte og barnehage er også viktig og 
nødvendig for at vi sammen skal gi barna en best mulig 
hverdag slik at de kan nå sitt fulle potensiale. 
 
Trafikksikkerhet er og vil alltid være et aktuelt tema i Vestråt 
barnehage. Med utbyggingstempo og ambisjoner som er for 
Ski sentrum lever innbyggere i et stadig endret trafikkbilde. Vi 
ønsker å gjøre barn og foreldre så godt rustet som mulig til å 
mestre disse endringene. Barna skal få erfaring med å bevege 
seg i trafikkbilde og være klar over farene i de ulike årstidene. 
 

KAPITTEL 2 
Årets fokusområder 
 
Det er viktig å poengtere at barnehagen ikke skal fungere som 
en kontroll institusjon hvor vi er på jakt etter barn som har 
blitt utsatt for vold eller overgrep. Men, vi skal jobbe 
forebyggende og systematisk og gi barna et språk slik at de 
selv kan si fra til ansatte som er trygge og dyktige i å møte 
barn som har noe viktig å fortelle.  
 
Gjennom arbeidet med temaet kropp, seksualitet og grenser 
skal personalet: 

- Ruste barn til å fortelle om overgrep og vold tidligere 
ved å gi barn kunnskap om kroppen, følelser og lære 
barn å sette grenser. 
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- Styrke og trygge foresatte i møte med barns seksuelle 
utvikling ved å gi kunnskap om normal seksuell 
utvikling, og hvordan snakke med barnet sitt om 
kropp, følelser og grenser.  

- Styrke og trygge alle ansatte i møte med barns 
seksuelle utvikling og trygge ansatte i arbeidet for 
forebygging og avdekking av vold og seksuelle 
overgrep 

- Kvalitetssikre rutiner og arbeide mer systematisk 
mellom instansene for å håndtere saker om vold og 
seksuelle overgrep, styrke samhandlingen og formidle 
våre rutiner til foresatte og andre 
samarbeidspartnere. 

 
De ansatte i barnehagen må tåle, tørre og ha kunnskap nok til 
å møte barnet. Det er vårt ansvar å øve, tilegne oss kunnskap, 
våge å se, og deretter gjøre det riktige med informasjonen vi 
har fått. 
 
For at personalet i barnehagen skal være best mulig rustet for 
denne oppgaven er det viktig at de har kompetanse og 
kunnskap om temaet, hele temaet, ikke bare kroppen. Dette 
får de gjennom kurs og foredrag med blant andre Margrete 
Wiede Aasland, arbeid med Progresjonsplan og 
Kvalitetskjennetegn, samt øving i praksis.  
Personalet i Vestråt barnehage deltar i programmet Mitt valg 
som omhandler temaet barns seksualitet, kropp og grenser. 
Opplæring innenfor Mitt valg begynte på planleggingsdagene 
i august 2019, opplæring og utprøving i dette temaet vil 
foregår i flere år fremover. 
 
I arbeidet for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø fritt 
for mobbing, og andre krenkelser, er anerkjennelse og 

https://www.jobbaktiv.no/foredragsholder/margrete-wiede-aasland/
https://www.jobbaktiv.no/foredragsholder/margrete-wiede-aasland/
https://www.determittvalg.no/mitt-valg-kroppen-min-og-jeg/
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respekt for barns opplevelse og rett til medvirkning et 
grunnleggende prinsipp. Personalet i barnehagen skal være 
oppmerksomme og til stede for barna. De skal observere, 
fange opp, gripe inn, støtte og veilede for å forebygge 
uheldige samspillsmønstre mellom barna. Barns trivsel er 
voksnes ansvar og de ansatte skal jobbe forebyggende for å 
forhindre at barn opplever krenkende handlinger, men også 
håndtere og gripe inn hvis det allikevel skjer.  
 
Alle barn skal oppleve et trygt og godt barnehagemiljø 
 
«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.» (Rammeplan, 2017 s.7) 
 
Vi mener at lek og vennskap er den beste måten å forebygge 
utenforskap og krenkelser generelt. Vi ønsker å gi barna 
innsikt og gode erfaringer slik at de kan bygge et robust og 
positivt selvbilde. Gjennom arbeid med kropp, seksualitet og 
grenser, samt trygt og godt barnehagemiljø skal barna få 
snakke om og kjenne på følelser og de skal bli vant med å 
håndtere disse følelsene på en positiv måte. 
 
Å møte motstand i eget liv er helt normalt, motstand vil barna 
også møte i barnehagen. Å lære seg å mestre og håndtere 
motstand er noe vi ser at barna vokser på og det er noe de 
må lære seg å møte. Barnehagens rolle er å hjelpe de når 
motstanden blir for vanskelig å håndtere, for motstanden de 
møter skal ikke gå utover trivsel over tid. Om barnehagen 
observerer barn som ikke trives settes det i gang målrettede 
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tiltak for å bedre trivselen hvor vi er avhengig av godt 
samarbeid og dialog med foreldrene rundt barnet. 
 
Trafikksikkerhet 
 
Barnehagen har utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan 
hvor arbeidet med trafikksikkerhet beskrives mer grundig. 
Barna i Vestråt barnehage møter et trafikkbilde i stadig 
endring hver dag, samtidig endres også farene med å være 
myk trafikkant med årstidene. Den beste trafikkopplæringen 
skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller (foreldre, 
personale i barnehagen). I Rammeplanen for barnehagen 
heter det at nærmiljøet skal brukes for å gi barna opplevelser, 
utfordringer og kunnskaper. 
Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på 
hvordan de opptrer i trafikken. Trafikkopplæringen må derfor 
gi barna muligheter til å utforske egne tanker, følelser og 
erfaringer. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra 
barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå slik at det 
blir lettere å sikre at alle får ”opplæring” på eget nivå. 
 

KAPITTEL 3 
Innhold og arbeidsmetoder 
 
Barnehagen bruker smågrupper som et av flere virkemiddel 
for å hjelpe barna å finne roen, den gode leken, vennskap og 
trygghet. Vi deler barna i grupper hver dag, både spontant og 
mer planlagte grupper som språkgrupper og skolestarter 
gruppe. Å lede i smågrupper er sentralt for et godt 
læringsmiljø. Personalet må ha en anerkjennende holdning og 
en støttende relasjon som fremmer utvikling og læring. 
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I barnehagen er det hverdagssituasjonene, de som gjentar seg 
hver dag hele uken, eksempelvis lek og måltid, som er de 
viktigste arenaen for læring av språk, sosial kompetanse, 
empati og lek. Gjennom personal som er beviste sin rolle som 
modell for barna og ved hjelp av språkkister, mattepakke, 
fellesrom, musikk, dans formingsaktiviteter og lekemateriale 
med mer, hjelper vi barna til å oppnå sitt lærings potensiale, 
uavhengig av kjønn, religion, alder, etnisitet eller språk. 
 
Lek har en sentral rolle i Vestråt barnehage. Det er gjennom 
leken barn utvikler vennskap, hvor de tester ut opplevelser og 
erfaringer og hvor de øver, trener og lærer sosial og språklig 
samhandling. De ansatte er opptatte av å sette av tid til lek, 
være støttespillere i lek, legge til rette det fysiske miljøet slik 
at god lek kan oppstå og være med å berike barnas lek på 
deres premisser. 
 
Pedagogisk innhold er del 2 av årsplanen til Vestråt 
barnehage. Der beskrives innhold og arbeidsmåter mer 
grundig og utdypende. 
 
Vestråt barnehage har tidligere vært sertifisert som 
Miljøfyrtårn. Dette innebærer at barnehagen oppfyller 
generelle og spesifikke kriterier innenfor områdene HMS, 
innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk. Vi jobber fortsatt 
i tråd med Miljøfyrtårn kravene, selv om vi ikke er sertifisert. 
Målet er at:  
Vestråt barnehage er ett trygt og godt sted for store og små 
hvor vi sammen kan erfare hvordan vi kan hjelpe med å få et 
bedre miljø. 
 
Digitale verktøy til bruk i hverdagen er blitt veldig normalt i 
mange hjem. I Vestråt barnehage har vi begynt å få mer 

https://www.miljofyrtarn.no/
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kunnskap og kompetanse om bruk av digitale verktøy 
sammen med barna. Rammeplanen sier:   
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, 
kreativitet og læring.»   
Barnehagen har nettbrett på alle avdelinger, vi har digitale 
mikroskop, projektorer, kameraer og datamaskiner. Bruken 
av verktøyene varierer mellom avdelingene, men vi ønsker at 
alle barn skal få erfaring med kreativ og utforskende bruk av 
dem. Barna skal også få en begynnende forståelse av nettvett 
og de skal være kildekritiske sammen med ansatte. 
 

KAPITTEL 4 
Dokumentasjon og vurdering 
 
Ukeplaner og månedsplaner dokumenterer hva avdelingene 
skal gjøre, informasjonsskriv og månedsbrev evaluerer og 
gjennomgår hva vi faktisk har gjort, disse inneholder mye 
bilder og noe tekst. Dette sendes til foreldrene på e-post eller 
gjennom IST Home. Mange bilder skrives ut og henges opp på 
avdelingen, dette for å skape en felles gjenkalling og 
refleksjon rundt det vi har gjort. Små tips og innblikk i 
hverdagen finnes også på infotavler på alle avdelinger, 
kanskje står det noe om akkurat dagen i dag som kan være 
nyttig. 
Men, den viktigste måten å innhente informasjon om ditt 
barns hverdag er fortsatt å snakke med personalet på 
avdelingen og å snakke med ditt eget barn. I samtale med 
eget barn er det godt å ha noen små tips fra hva hverdagen 
har inneholdt, denne infoen får dere i barnehagen, bare spør 
eller bruk litt tid på avdelingen for å se.  
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Barnehagen bruker kartleggingsverktøy, som TRAS, Alle med 
og Trondheimsmodellen (kartlegging av språk hos minoritets 
språklige skolestartere). Slike verktøy brukes for å gi en 
pekepinn på hva barnet kan trenge hjelp med og vise oss 
barnets styrker. Vi gjennomfører samtaler med foreldrene om 
skolestarterne innen 1.mai hvert år, her kan informasjon fra 
blant annet kartlegginger brukes for å gi skolen et bilde av 
barnet og dets fungeringsnivå. 
 
Barnehagen bruker refleksjon utfra praksisfortellinger som et 
virkemiddel for å vurdere egen praksis, men det finnes flere 
måter å bli vurdert på som personalet bruker. Månedsbrev og 
månedsposter er andre måter barnehagen dokumenterer, 
vurderer og reflekterer rundt egen praksis. Barnehagene har, 
i samarbeid med øvrige støttefunksjoner, utarbeidet 
kvalitetskjennetegn for ulike temaer. Kjennetegnene brukes 
til å reflektere over egen praksis og som et verktøy til å 
vurdere egen arbeidsform. Kvalitetskjennetegnene tar blant 
annet for seg «Godt språkarbeid i barnehagen» og «God 
ledelse av barnegrupper». Kjennetegnene brukes ulikt fra år 
til år avhengig av hvilke behov barnehagen ser og hva som er 
mest hensiktsmessig.  
 
Tilbakemeldinger fra dere som foreldre og ikke minst 
tilbakemeldinger fra barna er viktige for oss. Om disse 
kommer i form av brukerundersøkelser, gjennom samarbeid 
med Foreldreråd og Brukerråd eller i den daglige dialogen er 
ikke viktig, så lenge vi hører fra dere om godt og vondt. 
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KAPITTEL 5 
Skoleruta og barnehagens årshjul 
 
På Nordre Follo kommune sine hjemmesider kan dere finne 
skoleruta for kommende barnehageår. Den sier noe om både 
skole, barnehage og SFO. Planleggingsdager, ferie o.l. er satt 
inn i årshjulet nedenfor. 
 

Årshjul/aktivitetskalender 2022-2023 
August Planleggingsdager 15. og 16. aug. barnehagen er 

stengt 
Foreldremøter:  
Eika og Linstrået – Tirsdag 30.8 
Lilleskogen og Fugleredet – Onsdag 31.8  

September Nasjonal brannvern uke: Uke 38 
Oktober Høstferie uke 40, barnehagen er åpen som normalt. 

Internasjonal uke: Uke 43 
November Planleggingsdag 16 november, barnehagen er stengt 

Uke 46 – Bamsefest for de små og bakvendt dag for 
de store 

Desember Pepperkakebaking: Uke 48 
Lussekatt baking: Uke 49 
Lucia: Tirsdag 13 og Nissefest: Uke 50/51 

Januar Planleggingsdag mandag 2 jan, barnehagen er stengt 
Februar Vinteraktivitetsuke (når det er snø) 

Samenes nasjonaldag 6. februar (markering i uke 6) 
Vinterferie uke 8, barnehagen er åpen som normalt. 

 
Mars 

Karneval i uke 10 
Foreldresamtaler  

April Foreldresamtaler Kråkene  
Påskeferie: 5 -10.april, barnehagen er stengt 
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Mai 1,17 og 18 og 29.mai bhg er stengt. 
19.mai – Planleggingsdag, barnehagen er stengt 
Uke 19 – Vi øver til 17.mai 

Juni Uke 23 – Fest for Eika og Linstrået 
Sommerfest for i regi Su/Br – Uke 24/25 

Juli Barnehagen sommerstengt uke 28 og 29 (10.7 –
21.7) 

Siste fredagen i måneden har barnehagen fellessamling for alle barna. 
 

KAPITTEL 6 
Barnegruppas sammensetning 
Vestråt barnehage har 80 plasser fordelt på 4 avdelinger. 
Lilleskogen og Fugleredet har 14 barn i alderen 1-3 år, mens 
Eika og Linstrået har 26 barn i alderen 3-6 år.  
For barnehageåret 2022-2023 ser det ut til at vi får en 
noenlunde jevn fordeling av gutter og jenter generelt, mens i 
noen aldersgrupper varierer det mer 
 
Vi har en god spredning i språk, religion og opprinnelsesland, 
med andre ord et mangfold vi er kjent for og stolte av at 
barnehagen har. 

Personalet 
Barnehagen vil også kommende barnehageår 2022-2023 ha 
Barnehagelærer ansatte i alle lovpålagte stillinger. Vi har 
mange dyktige barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og 
lærlinger, noen har jobbet her i mange år, andre har nettopp 
begynt. Personalgruppa bærer også preg av mangfold, vi har 
gamle, unge, mørke, lyse, menn og damer i alle aldre, noe 
som gjør oss til en allsidig barnehage med masse kunnskap og 
pågangsmot. 
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