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Velkommen til nytt barnehageår 
Velkommen til nytt år i barnehagen vår. Denne årsplanen vil fungere som en halvtårsplan, da 
kommunen jobber med ny mal til årsplan for alle barnehager. Årsplanen skal også endres fra å gjelde 
kalenderåret, tl barnehageåret (august-august.) Vi vil hele denne våren jobbe godt med innholdet i 
en ny årsplan.  
 
Årsplanen er personalets arbeidsredskap. Den er skrevet med utgangspukt i «Lov om barnehager», 
Rammeplanen for barnehager, handlingsprogram, og tjenestebeskrivelse for barnehagene i Nordre 
Follo. 
Årsplanen gir også informasjon til eiere ( kommunen), foreldre/ foresatte og andre 
samarbeidspartnere. Den beskriver hva som er viktig for oss, hva som forventes av de ansatte og hva 
som preger barnehagen vår. Her finner du informasjon om barnehagens verdigrunnlag, hvordan 
barna er med å medvirke i hverdagen sin, og hvordan vi utøver omsorg, danning og læring. 
 
I år skal hovedfokuset vårt være mangfold og de fysiske lekemiljøene våre. Vi er en barnehage med 
stort mangfold både i barne- og personalgruppen. Mangfold handler ikke bare om språk eller hvilket 
land man opprinnelig er fra, men at vi alle er likeverdige individer  med ulike personligheter, ulike 
interesser, ulik relegion, ulik språk osv. Lek er viktig i barnehagen, og barn lærer og utfolder seg 
gjennom lek. Derfor er det vitkig å ha lekemiljøer som inspirerer til lek, og fungerer som en «tredje» 
pedagog. Sammen med pedagogen og barnet selv er det fysiske lekemiljøet avgjørende for god 
læring og utvikling.  
 
En annen ting vi skal jobbe mye med i år er overganger. Det er viktig å sørge for gode overganger for 
barn og foreldre. Enten om det handler om hjem-barnehage, fra liten avdeling til stor avdeling, og 
når barna skal begynne på skolen. Dette er viktig å legge spesiell vekt på, da gode overganger skaper 
trygge barn. De aller største overgangene er kanskje når barnet begynner i barnehagen, og når det 
skal begynne på skolen. Vi ønsker og skape trygge barn (og foreldre) ved å ha tilvenning på barnets 
premisser, og vi ønsker også å sende fra oss barn som er rustet for det som møter de på skolen.  
 
Vi kommer fortsatt til å ha stort fokus på barnehageloven §41, 42 og 43, som omhandler barnas 
psykososiale miljø i barnehagen.  
 
Trygghet, tillit, trivsel og tilhørighet er fire viktige faktorer i et barns liv. Arbeidet med å fremme et 
trygt og godt barnehagemiljø er en del av den ordinære pedagogiske praksisen, og ofte universelle 
tiltak som kommer alle barn til gode. Barnehagen må ha kultur for vurdering og refleksjon, og evnen 
til å planlegge, gjennomføre og evaluere egen pedagogiske praksis, rutiner og regelverksetterlevelse. 
Det krever engasjerte, tilstedeværende, anerkjennende og ansvarlige ansatte som legger merke til og 
observerer strategier, fremgangsmåter, uttrykk, forhandlinger, interaksjoner og samspill.  
 
Denne årsplanen, samt avdelingenes halvårsplaner/periodeplaner og månedsinformasjon, vil bli 
distribuert til dere via IST home. 
 
God lesning����   
Kathrine W. Schmidt   
Barnehagestyrer Vestre Greverud barnehage 
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1 Informasjon om barnehagen 
1.1 Avdelinger og kontaktinformasjon 

      
Barnehagestyrer: 
Kathrine Werenskjold Schmidt(kathrine.werenskjold.schmidt@nordrefollo.kommune.no 
 
Styrers stedfortreder: Stine R Fanebust              
stine.ramsli.fanebust@nordrefollo.kommune.no  
 
 
Avdelingene: 
Personalkabal pr januar 2023, endringer kan forekomme 

BLÅKLOKKER,  mobil: 41216249 
 
Pedagogisk leder: 
Heidi 
 
Barnehagelærer: 
Yalda 50 % med disp 
Fagarbeider/ assistent: 
Yalda 50 % 
Linda   
Bushra    
* 
 

KVISTEN, mobil: 41206959 
 
Pedagogisk leder: 
Marielle  
 
Barnehagelærer: 
Hanne 50 % med disp 
 
Fagarbeider/ assistent: 
Hanne 50 % 
Tehmina  
Dag  
* 
 

Lille Konvall, mobil 412 15 718 
 
Pedagogisk leder: 
Stine  
Marianne 
 
Fagarbeider/ assistent:  
Noreen 
Tine            
Bushra  
* 
       
 

 *Støttepedagoger og språkressurs 
 

1.2 Vårt pedagogiske grunnsyn  

Pedagogisk grunnsyn er den virkelighetsoppfatning, de verdier og holdninger som ligger til grunn for 
den pedagogiske virksomheten. 
 
I Vestre Greverud barnehage jobber personalet kontinuerlig med refleksjon over egen væremåte, og 
legger vekt på gjensidig respekt og anerkjennelse overfor alle som er i barnehagen. Personalet skal 
være tilstede for det enkelte barn, samtidig som vi ser alle barn i et større felleskap. Vi skal «møte 
individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at alle barn får ta del i og 
medvirke i fellesskapet» (Rammeplanen s.7, 2017). Barnehagen skal også fremme demokrati, 
mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 
 
Vi er opptatt av hvordan vi kan jobbe med tilknytning i barnehagen. Vi skal forstå at barns 
begynnende selvstendighet og læring er avhengig av trygge og faglig dyktige personalet, og at vi må 
være tilstede og støtte hvert enkelt barn i deres utvikling.  «Se barnet innenfra» med blant annet 

mailto:kathrine.werenskjold.schmidt@nordrefollo.kommune.no
mailto:stine.ramsli.fanebust@nordrefollo.kommune.no
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informasjon om Trygghetssirkelen, er en bok som handler om hvordan vi kan gjøre nettopp dette. 
Boken er skrevet av Ida Brandtzæg, Ida Torsteinson og Guro Øiestad. 
Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er 
den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, 
beveger det seg ut fra den trygge havnen. Barnet er da i 
den øverste delen av sirkelen. Barnet er fremdeles 
avhengig av voksne i form av støtte og hjelp ved behov.  
Er barnet i den nederste delen av sirkelen er det for å 
søke en sikker havn; en som beskytter, trøster, viser 
godthet og hjelper barnet til å organisere følelsene. 
Trygghetssirkelen gir oss verktøy til å forstå bedre hvilke 
behov barn har, hvilke signaler de gir, og hva vi kan gjøre 
for å møte disse behovene bedre.  
 
Det er viktig for oss å lære egne og andres grenser og være nysgjerrig for alt rundt oss. I vestre 
Greverud barnehage skal vi vise omsorg for hverandre og vi jobber alltid etter den gyldne regel: «Alt 
dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere også gjøre mot dem.» 
 
Fra 1. januar 2021 har Stortinget vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et 
trygt og godt omsorgs- og læringsmiljø. Det krever at barnehagene jobber systematisk for å 
forebygge utestengning og mobbing, og at vi skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt 
inkludert. Vi forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Vi skal fortsette å følge med på hvordan barna har det, og sette inn 
tiltak om vi oppdager at enkelte barn ikke har det bra i barnehagen.  Det skal også lages en skriftlig 
plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og barnegruppen, om det oppdages systematisk 
negativ atferd.  
 
 

1.3 Barnehagens visjon 

 

«Et godt miljø for mangfold og felleskap» 
 
Vestre Greverud barnehage skal være en plass hvor små og store sammen skaper et vi. Her er det 
plass til alle og vi ser på ulikheter som noe verdifullt. Det skal være et miljø hvor vi respekterer, 
anerkjenner og viser omsorg for hverandre og er et trygt miljø hvor barn kan leke, utforske og 
utfolde seg sammen. Vi ser på mangfoldet vårt som en rikdom.  
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2 Satsningsområde 
2.1 Mangfold og det fysiske lekemiljøet 
 
Barnehagen vår skal omfavne alle.  
 
I utvikling av våre fysiske lekemiljøer observerer vi barnas uttrykk og behov. Gjennom det 
fysiske lekemiljøet ønsker vi å skape rom som inspirerer og stimulerer barna til kreativitet, 
utforskning, lek og læring. Det fysiske lekemiljøet er tilrettelagt for kreative møter mellom 
barn og mellom barn og voksne. Vi tror på bevegelige lekemiljøer som endrer seg etter alder, 
barnegruppe og barnets interesser og opplevelser. Barn medvirkning kommer tydelig til 
utrykk her da vi lager lekemiljøer etter barns behov, interesser og ideer. Barn kan også vise 
tydelig hvis lekemiøjøet ikke fungerer så godt som det skulle gjort.  
 
Mangfold i barnehagen er viktig og å jobbe med mangfold handler ofte om å finne nye måter 
å gjøre ting på. Ved å gjenspeile mangfoldet i barnehagen kan det for mange barn være en 
nøkkel til trygghet. Å synliggjøre mangfoldet kan skape et felles vi, hvor alle får plass i 
barnehagens fellesskap gjennom å samtale med barn, og bevisstgjøre de ovenfor kulturelle 
forskjeller og likheter Dette kan være med å skape stolthet over egen identitet og samtidig 
være med på at barna blir anerkjent for den de er. Ved at barna er trygge får de mulighet til 
å være seg selv i barnehagen. 
 
Mål for året: 

• Likeverdig fokus på forskjellige språk, religioner, levesett osv 
• Jobbe for at barna våre har toleranse og forståelse for ulikheter 
• Hvert barn skal være stolt over sin egen identitet og føle seg betydningsfull inn i 

fellesskapet vårt 
• Jobbe med planverket og foreldreinformasjonen vår slik at den blir lett forståelig for 

alle 
• Skape spennende og varierte lekemiljøer for barna 
• Skape gode lekemiljøer som stimulerer til kreativitet, lek og fantasi 
• Skape lekemiljøer og endre, alt etter hva barna er opptatt av og trenger 

 

2.2 Se meg, hele meg 

I Nordre Follo Kommune skal barnehagene, helsetjenesten og barneverntjenesten styrke det 
tverrfaglige arbeidet knyttet til forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep. Instansene 
skal arbeide for å gi barn kunnskap og språk om egen kropp, seksualitet og vold, lære barna å sette 
grenser for seg selv og respektere andres grenser. Om instansene gir barna informasjon om kroppens 
normale utvikling, om seksualitet, vold og om gode/vonde berøringer kan vi oppleve at barna 
tidligere tør å fortelle om de er blitt utsatt for seksuelle overgrep eller voldelige handlinger. Noe som 
igjen gjør at overgriperen får mindre handlingsrom.   
  
Barn er veldig nysgjerrige og søkende etter kunnskap og informasjon om disse temaene, men de kan 
lett føle skyld og skam hvis voksne reagerer negativt på deres handlinger eller spørsmål. Vi må derfor 
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tørre å undre oss sammen med barna, og å snakke åpent med dem om både følelser, min og 
din kropp, grenser og hva som er lov og ikke lov av berøringer, både av voldelige og seksuell art.  
   
Personalet i Vestre Greverud barnehage ønsker at barna skal få og ha et naturlig forhold til sin 
egen kropp, og at de skal lære å kjenne sine egne grenser og kunne gi uttrykk for disse 
tidlig. Personalet og foresatte må da møte barna med kunnskap, respekt og toleranse rundt temaene 
seksualitet, seksuelle overgrep og vold.   
Vi vil bruke smågrupper på avdelingene, hverdagssituasjoner og ha samlinger hvor vi snakker 
om temaene i progresjonsplanen. Vi bruker ulike materiell som bøker, sanger, 
bilder, app’er, spill, puslespill og lignende for å jobbe med temaene.  
 
Mål for året:  

• Vi følger barnas undring og interesse, og skaper gode samtaler 
• Vi bruker aktivt navnene på kroppsdelene 
• Vi er ansatte som tørr å snakke om det barna undrer seg over 
• Vi snakker om det å kunne sette grenser for seg selv, og 

respektere andres grenser 
• Vi snakker om gode og vonde hemmeligheter 
• Vi følger temaene i progresjonsplanen for  «kroppen» og «Se meg, hele meg». Men 

tilpasser barnas alder og interesser, slik at det blir naturlige samtaler 
 

2.3 Progresjonsplan for barnehagens arbeid dette året 

Rammeplanen sier dette om progresjon:  
 «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. 
Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og 
opplevelser. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter» 
(2017, s.44) 
 
Relasjoner 

Barnet Personalet 
• Barnet får mer kjennskap til sin 

familie. 
• Barna får kjennskap til ulike 

familiesammensetninger. 
• Barna leker familielek med ulike 

figurer og dukkehusene våre. 
• Barna får kjennskap til sanger 

som omhandler 
familiemedlemmer. 

• Bruker bilder av barnas familie aktivt i samlinger og i 
grupper. 

• Personalet forteller om ulike familiesammensetninger i 
samlinger og i grupper. 

• Personalet legger til rette for familierelatert lek. 
• Personalet synger sanger om familiemedlemmer. 
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Følelser 
Barnet Personalet 
• Barna skal få kjennskap til 

følelsene sint, lei seg, glad og 
redd. 

• Barna får kjenne på og å stå i 
egne følelser. 

• Barna skal få eie egne følelser. 
• Barna får bli kjent med egne og 

andres følelser. 
 

• Personalet skal hjelpe barna med å sette ord på 
følelsene barna uttrykker. 

• Personalet skal alltid møte barnas følelser ved 
bekreftelse, støtte, trøst og anerkjennelse. 

• Personalet skal la barna få stå egen følelse og være til 
stede for dem når de trenger veiledning og hjelp, og til 
å sette mer ord på det som skjer med dem fysisk og 
psykisk. 

• Personalet skal bruke samlinger og smågrupper på å 
snakke om ulike følelser, og hva de gjør med hver og 
en. 

• Personalet skal bruke bilder, bøker, video og andre 
konkreter for å vise hvordan følelsene ser ut i ansiktet 
og hvordan de kommer til uttrykk i kroppen sin. 

• Personalet vil synge sanger, spille ulik musikk, bruke 
sangleker og sangregler som omhandler følelser eller 
som skaper følelser hos den enkelte. 

 
Kroppen 

Barnet Personalet 
• Barnet får mer kjennskap til 

kroppsdeler ved å se på bilder og 
videoer, undre seg sammen med 
andre om, samtale om, synge 
om og se i bøker. 

• Barna får kunnskap om indre 
organer og hvordan de fungere. 

• Barna får kunnskap om hvordan 
kroppen har det når den er frisk 
og syk og hva som kan gjøres for 
å få den bedre igjen. 

• Barna får aktivt bruke kroppen 
sin når vi gå på turer, har fysisk 
aktivitet inne og ute i 
barnehagen. 

• Barna får aktivt bruke skogen i 
barnehagen for å styrke sine 
motoriske evner som balanse, 
koordinasjonsevner og 
romforståelse. 

• Barnet får gjøre finmotoriske 
aktiviteter som blant annet 

• Personalet har samlinger om kroppsdeler. 
• Personalet setter ord på kroppsdeler. 
• Personalet viser og samtaler om bilder av kroppsdeler 

og indre organer. 
• Personalet synger sanger, gjennomfører sangleker og 

sangregler om kroppen. 
• Personalet snakker positivt om kroppen for å minske 

kroppspress/ mobbing av kropp.  
• Personalet skal lese og se i bøker, vise videoer om 

kroppens utside og innside. 
• Personalet vil bruke konkreter som dukker og torsoen 

for å vise frem kroppen utvendig og innvendig. 
• Personalet organiserer fysiske aktiviteter både ute og 

inne i barnehagen, og på turer. 
• Personalet utfordrer barna på ulike aktiviteter som 

klatring, skli, balanse, sparke og kaste ball, bevege seg i 
ute- og innerommet.  

• Personalet tilrettelegger for finmotoriske øvelser 
gjennom ulike bordaktiviteter og aktiviteter som trengs 
for å øve opp blant annet pinsettgrep og øye-hånd 
koordinasjon. 
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puslespill, perler, å kunne male 
og tegne. 

 
Grenser: 

Barnet Personalet 
• Barna skal få kunnskap om hva 

som er rett og galt å gjøre mot 
andre. 

• Barna skal lære å sette grenser 
for egen kropp. 

• Barna skal få sette egne grenser 
ved å si og uttrykke «stopp» og 
«nei» til andre. 

• Barna skal lære å kunne godta 
andres grenser og å kunne lytte 
til det andre formidler av 
grenser. 

• Personalet skal gi barna kjennskap til konfliktløsing. 
• Personalet skal bistå begge parter i en konflikt med å 

sette ord på følelser og handlinger som skjer. 
• Personalet skal veilede barna i å sette egne grenser. 
• Personalet skal veilede barna i å lytte til andre om 

deres følelser og meninger i konflikter, og hva det vil si 
for andre når deres grenser blir brutt. 

 
 

3 Andre satsningsområder i barnehagen 
3.1 Sosial kompetanse 

Rammeplanen 
sier om sosial 
kompetanse 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. 
Gjennom sosialt samspill med andre utvikles blant annet egne ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger. 
«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 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».  

Personalets 
rolle: 

Barnehagen skal være et sted der barna skal føle trygghet, trivsel og hvor de kan 
skape gode relasjoner med andre barn og voksne.  
Barn lærer sosial kompetanse gjennom samhandling med andre og i lek og 
gjennom støtte og veiledning fra personalet.  
 
Personalet har en viktig rolle for at barn skal utvikle sin sosiale kompetanse. 
Personalet jobber daglig for å skape et trygt og godt barnehagemiljø, der det er 
rom for gode opplevelser.  
Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill med andre, og bidra til at alle 
kan få leke med hverandre, oppleve vennskap og å lære å holde på venner.  
Personalet skal skape et sted der det er rom for den enkelte og hvor alle skal 
inkluderes i fellesskapet. Det er en forutsetning at personalet er tilstede aktivt 
med, tilretteleggende og støttende i leken, og i andre aktiviteter med barna. 
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Personalet bruker samlingsstunder, smågrupper og daglige situasjoner til å 
snakke med barna om hvordan vi skal være mot hverandre, hvordan respektere 
og anerkjenne den enkelte i barnegruppen, fremme hver og en sine gode 
egenskaper og vise at vi bryr oss om hverandre. Vi bruker også mye tid på å 
snakke om følelser og å kunne sette ord på hvordan vi har det i ulike settinger 
(for eksempel: «Jeg blir lei meg når jeg ikke får være med i leken» eller «Jeg blir 
glad når jeg leker med vennen min» 
Personalet snakker også mye med barna om vennskap, gode relasjoner og at vi 
skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 
krenkelser og uheldige samspillsmønstre (jamfør vårt pedagogiske grunnsyn). 

 

3.2 Lek 

Rammeplanen 
sier om lek: 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 
opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser 

Hva barn lærer 
og utvikler i 
lek 

Ofte definerer vi lek som en mental tilstand som foregår inne i barnet. Det er en 
indremotivert, frivillig og lystbetont aktivitet der selve prosessen i leken er målet 
i seg selv. 
Den beste måten vi lærer og tilegner oss ny kunnskap på, er når det er lystbetont 
og indremotivert, som for eksempel når barn leker. Vi ser at barn bruker sine 
opplevelser og erfaringer, og bearbeider og utvikler dem i leken. Deres nye 
kunnskaper og læring flettes sammen i deres allerede eksiterende kunnskaper. 
Når de trenger mer kunnskap i leken søker barn ofte hjelp av andre barn eller 
voksne som kan bidra til å øke deres kompetanse. Den andre blir da et støttende 
stillas, som er med på å utvikle barnets lekekompetanse ytterligere.  
 
Gjennom leken utvikler barna bl.a. intellektuelle, kognitive, språklige, fysiske, 
sosiale, kreative, moralske, estetiske og emosjonelle ferdigheter. De utforsker 
samfunn, natur og miljø og tilegner seg kunnskap som er grunnleggende for 
videre utvikling. 
Deres sosiale egenskaper utvikles stadig i samarbeid og samspill med andre. 

Personalets 
rolle: 

Personalet skal tilrettelegge for den gode leken, og bidra til at alle finner sin plass 
i leken.  
Personalet skal se til at alle har minst en å leke med, men samtidig også 
respektere om enkelte barn vil leke litt alene.  
Personalet skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.  
Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og 
legge tilrette for utvikling av leketemaer. 
Personalet skal bidra til at alle barn får oppleve glede, humor, spenning og 
engasjement gjennom leken.  
Vi skal være lekne voksne og personalet skal være tilstede, inspirere, bistå og 
støtte barna i leken. 
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3.3 Språklig kompetanse 

Rammeplanen 
sier om 
språklig 
kompetanse 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og på- 
virkes 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. 

Personalets 
rolle: 

Personalets viktigste oppgave i forhold til språkutvikling er å oppfatte hva barna 
uttrykker verbalt og non-verbalt, tolke og bekrefte dette og hjelpe barna å sette 
ord på barnets opplevelse.  
Personalet må utvide barnets ytring ved å repetere ordet eller setningen i riktig 
språklig form og returnere utsagnet med en ny setning. I hverdagen finnes det 
mange tilfeller til god språkutvikling og det er viktig at personalet er bevisst på 
det og på å være gode språkmodeller. 
En god språkstund er når barnets interesse er i fokus, og barnet føler at de blir 
hørt på det de er opptatt av. Det krever at personalet lytter og tolker barnet og 
ikke prøver å overføre egne erfaringer og tolkninger av temaet.  
Rim, regler og sanger kan være en snarvei inn i språket, både for småbarn og 
flerspråklige barn. Ved å leke med språket, tulle og synge ordene kan barna 
lettere tilegne seg språk. 
Personalet skal 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 kompetanse.  
Det er viktig at personalet viser respekt ovenfor ulike morsmål og har et bevisst 
ressursorienteret holding til språklig kompetanse på ulike språk. Vi legger til rette 
for å synliggjøre de ulike skriftspråk i barnegruppen. Personalet bruker mye 
konkreter og piktogram, i tillegg til tegn, i arbeidet med barn uten norsk språk.  

 

3.4 Barns medvirkning 

Rammeplanen 
sier om 
medvirkning: 
 

«Barnehagen skal ivareta barnas 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, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og 
FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. B» 
«Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen». 
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»  

Personalets 
rolle: 

Personalet skal legge vekt på at barnas synspunkter samsvarer med deres alder 
og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. 
Personalet tilrettelegger for medvirkning i de daglige settingene barna er i: 
Under leken inne og ute, under måltidene, i på- og avkledning og andre settinger 
barna er delaktige i.  
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Personalet er opptatt av å samtale med barna og å observere de i deres 
aktiviteter for å lettere se hva de synes om det som skjer rundt dem, for deretter 
å kunne tilpasse opplegget etter deres uttrykk og ønsker.  
Vi følger opp spontane tanker barna ytrer ved å lytte og ta tid til å undre oss 
sammen med dem. 
Personalet bruker dialog og hjelper barna å selv være løsningsorienterte ved 
konflikter og uenigheter.  
Barns medvirkning kommer også tydelig til utrykk når vi lager lekemiljøer. Vi 
følger det barn er opptatt av, og bygger på dette. 
 
Det er av kommunen laget et eget symbol som skal brukes der hvor barn har fått 
medvirke. Dette kommer vi til å implentere i vårt planverk.  
 

 
 

 

4 Bærekraftig utvikling 
Rammeplan sier 

om miljøarbeid: 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning 
for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig 
oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.  
Ved å lære mer om bærekraftig utvikling kan barna utvikle sin kunnskap om livet 
de lever i, de kan være med på å verne om naturressursene og å bevare 
biologisk mangfold. Barna får lære viktige verdier og kan skape gode holdninger 
om det å bevare liv, skape nytt liv og se nytten i de ressurser vi allerede har, 
altså at de er med på å skape et godt bærekraftig samfunn. (Rammeplanen 
2017). 
Barna skal også få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen 
skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.  

Mål: Barna skal få en begynnende forståelse for at de små tingene utgjør en stor forskjell.  
Vi vil lære barna å skape nytt liv rundt oss. 

Hva: Barnehagen er sertifisert som «Grønt flagg» barnehage. For å beholde sertifiseringen 
må vi finne et nytt tema hvert år og søke om resertifisering.   
2023 har vi fokus på «Nytt liv»  
Miljøreglene våre er som følger: 
- Gjenbruk i å skape nytt, og å ta vare på det vi allerede har av leker og utstyr. 

Gi og ta-opplegget vårt skal styrkes og utvikles mer. 
- Energiforbruk; ved å ta vare på ressursene vi har, bruke det fornuftig og 

gjøre noe for fellesskapet (som også har noe å si for kommunen og i Norge 
generelt). 

- Gjenvinning og kildesortering av søppel; hva kan vi gi nytt liv og skape noe 
nytt av i barnehagen, og hva må sendes videre til gjenbruk andre steder 
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- Skape nytt liv i blomsterbedene, og opprettholde og vedlikeholde bie- og 
insektshotellene våre.  

Hvordan: Vi skal bruke samlingsstunder, fellessamlinger og ha samtaler i smågrupper for å 
fremme det vi gjør i barnehagen: 
- Vi skal fremme viktigheten med å kunne gi videre av ting vi har, som vi ikke 

trenger lenger, og som andre kan få nytte av. 
- Vi vil vise barna at gjenbruk er bra for miljøet; at de ulike materialene vi 

sorterer daglig i barnehagen blir bruk på nytt på mange ulike måter. 
- Vi vil fremme viktigheten med å spare strøm og vann med å vise og fortelle 

om hva som skjer når vi gjør dette hjemme, i barnehagen, i kommunen og i 
Norge.  

- Vi vil dyrke i bedene våre for å vise at det som gror der, vil kunne gi mat til 
oss og insektene som er rundt oss.   

 

5 Trafikksikker barnehage 
Rammeplanen 
sier: 

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. 

Mål: Trafikk og sikkerhet er en del av hverdagen. Barna opplever trafikk når de skal til 
og fra barnehagen, på parkeringsplassen og på tur. De erfarer trafikk gjennom lek 
og observasjon av hva de voksne gjør. Målet med dette arbeidet er å gi barna 
erfaringer og gode holdninger slik at de er best mulig rustet til å fedres i trafikken 
når de blir eldre.   

Hva: Nordre Follo kommune skal arbeide etter kriterier for å få nasjonal godkjenning 
som trygt lokalsamfunn. Trafikksikker barnehage inngår i arbeidet med 
Trafikksikker kommune og trygt lokalsamfunn, og derfor skal alle barnehagene i 
kommunen sertifiseres som trafikksikre barnehager i løpet av 2021, Vestre 
Greverud ble godkjent høsten 2021. 

Personalets 
rolle: 

Vi skal sørge for at barna kjenner til enkle trafikkregler, og kan ferdes trygt i 
trafikken.  
Dette gjør vi ved at: 
Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere. 
Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelp og bruk av refleks. 
Personalet har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens 
parkeringsplass. 
Personalet har gode rutiner for sikkerheten til barn på tur. 
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er fast tema på foreldremøtet på høsten. 
Barnehagen bruker opplegg fra «Barnas trafikkklubb» gjennom Trygg trafikk.  
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6 Mat og hygiene i barnehagen 
Rammeplanen 
sier: 

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 
barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og 
psykisk helse.  
Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn 
mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 

Personalet  
rolle: 

I barnehagen serveres det to faste måltider hver dag, kl. 11.00 og kl.14.00. 
Personalet skal servere barna næringsrik, sunn og variert mat. Det serveres brødmat fire 
dager i uken sammen med variert pålegg og grønnsaker. Det serveres også et fruktmåltid 
fire dager i uken. På torsdager serveres det varmmat levert fra Barn til bords. Det settes 
av god tid til hvert måltid, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat. I 2023 settes det i 
gang et matprosjekt hvor vi skal se på mattilbudet i barnehagen. Målet for prosjektet er å 
sørge for god og variert mat i barnehagen. Det skal lages en ukeplan, slik at vi sørger for at 
tilbudet blit variert.  
 
Personalet sitter ved bordet under måltidet og barna blir oppmuntret til å smøre maten 
og helle drikke selv, sende mat til hverandre og å få progresjon i å spise maten selv.  
 
Vi ble våren 2023 sertifisert som en «Matjungelen barnehage». 
Matjungelen barnehage er et gratis aktivitetsprogram for barnehagene der barna kan leke 
og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. På matjungelen sine nettsider lar vi oss 
inspirere av pedagogiske aktiviteter og næringsrike oppskifter. Aktivitetene dekker et 
bredt spekter av temaer knyttet til mat, helse og miljø, og er forankret i rammeplanen. 
Det er også et stort fokus på «matglede». 
 
Personalet sørger for god hygiene før, under og etter måltidene og ved oppbevaring og 
tilberedning av maten. 
 
Det legges til rette for at de barna som ikke har spist frokost hjemme får spise matpakken 
sin i barnehagen.  
 
Vi ønsker å være en sukkerredusert barnehage, hvor vi velger sunnere varianter. Når vi 
feirer bursdager er hovedfokuset at barnet skal få masse god oppmerksomhet, sang og 
lek fremfor søtsaker.  

 
 

7 Overganger i barnehagen 
7.1 Overgang hjem- barnehage 

Rammeplanen 
sier: 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 
trygg og god start 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. 

Mål: Alle barn og foreldre skal oppleve en trygg barnehagestart 
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Personalets 
rolle: 

Personalet skal i samarbeid med foresatte, legge til rette for at barnet får en trygg 
og god start i barnehagen.  
Tilvenning begynner allerede etter barnet har fått plass med besøksdager før 
sommeren. 
Barnehagen gir ut informasjon i forkant av oppstarten, og vi tar kontakt med hver 
enkelt foreldre for å bli kjent, og kartlegge foreldrenes ønsker, behov og 
forventinger til hvordan tilvenningen skal foregå.  
Personalet gir god tid til barn og foreldre i starten av barnehagekarrieren. 
Vi har egen primærkontakt i tilvenningsperioden. 
Foreldre inviteres til samtale ved oppstart i barnehagen. 
 

 

7.2 Overganger innad i barnehagen 

Rammeplanen 
sier: 

«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 
barna og personalet når de bytter barnegruppe». 

Mål: Vi skal skape trygghet og forutsigbarhet for barna. 

Personalets 
rolle: 

Personalet bistår barna som skal bytte avdeling innad i barnehagen.  
Kjent personal vil være tilstede for barna og støtte de i overflyttingen, samtidig 
som personal på ny avdeling blir godt kjent med barna. Dette vil skje i god tid før 
overflyttingen gjennomføres etter endt sommerferie. 
Vi jobber med grupper på tvers hele det siste året. De vil da få delta på ulike 
aktiviteter på den nye avdelingen; tur, lek ute og inne og være med under 
måltider.  
Personalet gir også foresatte mulighet til å bli kjent på ny avdeling ved at de får 
tilbud om å besøke avdelingen og bli kjent med personalet som jobber der. 
Foresatte vil bli tilbudt en oppstartsamtale på ny avdeling. 
Viktig informasjon om barnet, blir videreformidlet til ny avdeling.  

 

7.3 Overgang barnehage- skole 

Rammeplanen 
sier: 

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. 
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve 
at det er en sammenheng 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. 

Mål: Alle skolestarterne skal møte skolen med nysgjerrighet og ha tro på egne evner 

Personalets 
rolle: 

Barnehagen jobber med sosial kompetanse og selvregulering. 
Personalet øver på selvstendighet, som det å kle på seg selv og gå på do selv.  
Personalet øver på å forhandle og samarbeide. Det å tørre å ta plass i en gruppe, 
men også la andre barn få ta plass. Vi mener alle disse tingene er viktig for barn å 
ha med seg når de begynner på skolen. 
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Personalet samarbeider med skolene og de andre barnehagene i området om 
vennskapsgrupper og besøksdager på våren. En dag er vi med på en aktivitetsdag 
i skogen og en annen dag er vi med på en aktivitetsdag på skolen. Barna blir kjent 
med skolene, skoleveien og barn i andre barnehager som de skal gå sammen med 
på skolen når høsten kommer. 
Foreldresamtale om overgang barnehage/skole – informasjon sendes skolen 

 

8 Dokumentasjon og vurdering av arbeidet vårt 
Rammeplanen 
sier: 

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. 
 
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er 
involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet 
et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. 
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. 

Refleksjon: 
 
 
 
Observasjon: 
 
Dokumentasjon: 
 
 
Vurdering: 

Personalet reflekterer rundt egen praksis, ser på enkelt barns trivsel og 
utvikling, samspillet barn- barn og voksen–barn gjennom formelle og uformelle 
møtearenaer. 
 
Observasjonene brukes blant annet som grunnlag i foreldresamtaler, i våre 
egne refleksjoner og tilrettelegging for enkeltbarn og barnegruppen. 
Dokumentasjonsarbeidet er et godt utgangspunkt når personalet skal vurdere 
det pedagogiske innholdet i barnehagen. 
 
Ansattes, barns og foreldres erfaringer og synspunkter skal inngå i 
vurderingsgrunnlaget. 

Årsplan: Arbeidsredskap for personalet. 
Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet. 
Informasjon om det pedagogiske arbeidet. Godkjennes av SU. 

Månedsplan: Pedagogiske ledere gir ut en plan med månedens pedagogiske innhold, 
aktiviteter og evaluering. 

Foreldresamtaler: Foreldre skal ha minst en foreldresamtale per år med pedagogisk leder. I tillegg 
kommer foreldresamtale vedrørende overgang til skole. 

TRAS: 
 
Alle med: 

Tras er et verktøy som kan bidra til en systematisk tilnærming for å sette fokus 
på barnas språkutvikling. 
«Alle med” er et observasjonsredskap for å få et mer helhetlig bilde av barnas 
utvikling. 
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9 Aktivitetsplan for 2023 
Januar 2. Planleggingsdag. Barnehagen stengt 
Februar Samenes nasjonaldag 

16. februar fargefest 
Fastelavnsmarkering 
Uke 8 Vinterferie 

Mars 14. Barnehagedagen «Liten og stor» Fokus på viktigheten av nok bemanning i 
barnehagen 
Nouroz 

April Uke 14/15 Påskeferie – Barnehagen er stengt fra og med 06.-10. april 
Påskefrokost for barna 
Påskevandring for skolekart 
Temaforeldremøte 

Mai Trafikksikkeruke 
Ruskenaksjon 
Dugnad 
17. mai Grunnlovsdagen - Barnehagen stengt 
18. Kr. Himmelfartsdag – Barnehagen stengt 
19. Planleggingsdag - Barnehagen stengt 
29. mai 2. pinsedag barnehagen stengt 
Mai-markering med Greverud sykehjem 

Juni Uke 22 – Trafikksikker uke 
Avslutning for skolekartene/sommerfest 

Juli Uke 28 og 29 - Barnehagene sommerstengt 
Uke 30 Felles sommerbarnehage med Nordåsveien, Haukeliveien og Ekornrud 
barnehage 

August 15. og 16. Plandager - Barnehagen stengt 
September Avdelingsvise foreldremøter 

Brannvernsuke 
Oktober Uke 40 Høstferie – Barnehagen er åpen 

24. FN dagen 
November 16. Plandag – Barnehagen stengt 

Trafikksikkeruke 
Divali 
Nissefest for barna 

Desember 13. Luciadagen 
Julegudstjenste 
Jul: Barnehagen er åpen 27.-30. desember 
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften 

*Med forbehold, endringer kan forekomme 
 



 
17 

10  Notater 
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