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Forord 

Velkommen til nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage 

Vi er klare for et nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage. Vi er opptatt av at barnehagelivet skal 
være en tid for lek, glede, humor, opplevelser, erfaringer og mye tid til å lære og delta i det sosiale 
fellesskapet. Alle barn fortjener en god start, barn og unge skal oppleve å utvikle seg og mestre. 
Trygge rammer er viktig, er barna trygge lærer de bedre. Barna skal erfare at de er betydningsfulle, 
og at de får medvirke i utformingen av egen barnehage hverdag. 

I Vevelstadåsen barnehage er det viktig å jobbe godt med forebyggende arbeid, med stort fokus på et 
trygt og godt barnehagemiljø. I en barnehage preget av et stort mangfold er barnehagen en viktig 
fellesarena for barn, som gir dem mulighet til å utvikle toleranse og respekt for at vi er forskjellige, og 
til å lære om andre språk og kulturer.  den 1/1-21 fikk barnehagene en ny mobbelov, som skal sikre 
at alle barn har det trygt og godt i barnehagene. Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og 
utestenging fra lek. Foreldre skal være trygge på at barnehagen er et trygt sted å være. 

Forrige barnehageår var satsningsområdene; voksenrollen i lek og prosjektet «se meg hele meg»- om 
barn og seksualitet. Gjennom fokus på disse områdene har personalet blant annet jobbet med det 
fysiske rommet og voksnes bidrag til barns lek. Det har vært jobbet med relasjoner mellom ansatte, 
foresatte og barn, vi har brukt ulike verktøy og arbeidsmetoder for å danne vennskap i 
barnegruppen. Det har vært jobbet med progresjonsplan for “se meg hele meg” i alle aldersgrupper i 
barnehagen. Satsningsområdet dette barnehageåret vil være en videreføring av de samme områdene 
som forrige barnehageår, samt at vi skal jobbe godt med et trygt og godt barnehagemiljø i tråd med 
den nye mobbeloven. I løpet av barnehageåret vil den enkelte avdeling være innom andre temaer 
som velges etter barnas interesser og behov. Årsplanen skal være et arbeidsverktøy for å sikre at 
personalet jobber etter de målene barnehagen har satt seg det kommende året, og er skrevet på 
grunnlag av kunnskap, erfaringer og evaluering som barnehagen har jobbet med over lang tid. På 
nettsiden til barnehagen skal vi legge ut plan for pedagogisk innhold som bygger på Rammeplanen og 
som beskriver i større grad det pedagogiske arbeidet på flere områder. Vårt ønske er at barn og 
foreldre skal oppleve høy kvalitet i barnehagetilbudet, og at barna som går her får det beste 
utgangspunktet for å ha det godt i barnehagen.  

Vi gleder oss til å samarbeide med dere foresatte og ønsker alle et fint barnehageår i Vevelstadåsen 
barnehage. 

 

Kirsten Bjerke 
virksomhetsleder 
Vevelstadåsen barnehage                                            Godkjent i SU, juni 2022 
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KAPITTEL 1. Barnehagens satsningsområder 
 

Barnehagen har gjennom de siste årene jobbet med voksenrollen i barns inne- og utelek. Barnehagen 
har gjennomført personalmøter, plandager, refleksjonslunsjer, veiledning og jevnlig refleksjon på 
avdelingsmøter knyttet til tematikken. Dette er satsingsområder vi vil ta med oss videre inn i det nye 
barnehageåret.  

1.1 Voksenrollen i Vevelstadåsen barnehage 
 
Mål: Gode relasjoner og varm inn toning til det enkelte barn.  

Balansen mellom relasjoner og forventninger/krav skjer kontinuerlig når en arbeider med barn. Det 
er viktig at personalet bygger relasjon til alle barn, samtidig som vi må sette krav og forventninger til 
de i daglige situasjoner (Roland, 2021, s. 20). Å sørge for at barn skal få en god relasjon til minst én 
voksenperson i barnehagen ser vi som viktig for barns trivsel, helse og utvikling. Samtidig ønsker vi 
som personale å sørge for at vi gir barna tydelige og gode beskjeder, med varme og nærhet til barna. 
Via kurs og personalmøter er voksenrollen et punkt vi ønsker å satse videre på.  

I Vevelstadåsen barnehage vil vi ha fokus på lek som en egenverdi for barna. Lek er noe barn selv 
trekker frem som en av de viktigste faktorene for trivsel, og hva de ønsker å gjøre i barnehagen. 
Forskning støtter forestillingen om at leken har en egenverdi som viser; det er GØY å leke! Vi voksne 
ønsker å ivareta det lekne og spontane, og ikke ha hovedfokus på hva barna lærer gjennom lek.  Vi vil 
berike leken, men altså ikke gjennom å bruke leken som et verktøy for å lære noe. Det er viktig å 
kommunisere med barna på deres nivå, ellers kan det medføre brudd i kommunikasjonen og magien 
i leken er borte. I leken må den voksne med andre ord engasjere seg med hele sin personlighet. Når 
vi viser interesse for leken gir vi et signal om at leken er viktig. Voksnes nærvær er også viktig for at 
barna skal tørre å kaste seg inn i leken uten redsel.  

Personalet vil jevnlig reflektere over hvordan vi kan berike og intensivere barns lek, og inngå i lekne 
samspill med barn. Samspillet utgjør byggesteinene i relasjonen mellom barna og de ansatte, og 
forekommer både som individuelle interaksjoner og gruppeinteraksjoner (Roland, 2021, s. 30). I 
barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 
samspill med barn og voksne (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 22-23). Vi ønsker å støtte barna når 
de opplever store følelser via emosjonsveiledning. Det betyr at vi aksepterer deres følelser, hjelper 
dem med å sette ord på det og står sammen med dem i det de opplever.  

Slik vil vi jobbe med voksenrollen:  

• Voksne som observerer, analyserer, støtter, beriker og deltar i leken på barnas premisser. 
• Voksne som er bevisste på og vurderer/reflekterer over egen rolle og deltakelse i barnas lek. 
• Voksne som veileder barna og forebygger og stopper uheldige samspillsmønstre, utestenging 

og mobbing. 
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• Voksne som organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek som 
rollelek, konstruksjonslek, motorisk lek, lek og spill ved bord og utforskning. 

• Voksne som er nytenkende på hvordan vi organiserer og setter i gang lek, og hvordan vi leker 
med for eksempel bruk av lyd, lys og bilde.  

• Voksne som tar initiativ til lek og aktivt bidrar til at alle kommer inn i leken 
• Temaarbeidet som avdelingene jobber med preger både lekemiljøet inne og ute.  
• Voksne som er imøtekommende, setter seg ned på barnas nivå og speiler barna for å bygge 

relasjoner med barna. 
 

For å engasjere barn i lek arrangerer personalgruppa teaterforestilling for alle barna i barnehagen. 
Forestillingen settes opp i desember og det er voksne fra avdelingene som inntar en skuespillerrolle. 
De siste tre årene har barnehagen satt opp; Jul i hakkebakkeskogen og den forsvinnende julegaven i 
Kardemommeby.  

   

  

 

 

 

 

1.2 «Se meg- hele meg»- om barns seksualitet og grenser 
Mål: «Barna skal bli trygge på egen kropp, ha en positiv oppfatning av seg selv, bli kjent med egne og 
andres følelser, og få begreper for å kunne uttrykke seg. Barna skal sette grenser for seg selv og 
respektere andres grenser» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 49). 
 
Barnehagen jobber videre med «Se meg -hele meg» om barn og seksualitet, i tråd med Nordre Follos 
satsningsområdet. 

Nordre Follo kommune og samfunnet ellers har høyt fokus på vold i nære relasjoner og overgrep. 
Som en del av dette arbeidet vil personalet jobbe med å gjøre barna best mulig i stand til å sette 
grenser for seg selv, si nei og søke hjelp når de har behov for det. Vold og overgrep er et skjult 
problem, og forskning viser at mange barn tror det de opplever er normalt og bruker i gjennomsnitt 
17,5 år på å si ifra om hva de har blitt utsatt for. Barn kan oppleve dette i eget hjem, men også i mer 
perifere familie-/vennekrets eller blant jevngamle eller eldre venner på skolen. For å kunne sette  

egne grenser og si nei, må man være trygg på seg selv. Ha kjennskap til egen kropp, følelser, 
kunnskap om lovlige og ulovlige berøringer.   

Barnehagen skal jobbe med kompetanseheving i personalet, samarbeide med foreldrene og 
gjennomføre aktiviteter og samlinger i barnegruppene. I tillegg skal de ansatte bli gode på å møte 
barn i forhold til spørsmål og ting de lurer på, og hjelpe dem til å utrykke ting de synes er vanskelig og 
ikke alltid klarer å være tydelige på. Tema meg selv har barnehagen jobbet med i flere år, men vi skal 
nå strukturere og organisere arbeidet så vi sikrer at alle barna får innblikk i og kompetanse om dette 
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temaet. Barnehagen skal jobbe strukturert innenfor de ulike aldergruppene, f.eks. vil det for 1-2- 
åringene være tema om kroppen, kroppsdeler, grenser, følelsene og familie avdelingen vil jobbe 
med. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Barnas fysiske og psykiske 
helse skal fremmes i barnehagen. 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. 

Kjennetegn på voksne: 

• Delta i satsningen «se meg, hele meg» Tema i Nordre Follo 
• Den enkelte ansatte tar ansvar for å øke kompetansen på temaet, og reflektere over egne 

holdninger til dette arbeidet 
• Utvikle gode metoder for å jobbe med temaet i barnehagen 
• Jobbe i tråd med progresjonsplanen for Se meg hele meg gjennom hele barnehageåret 
• Personalet samarbeider med foresatte i det forbyggende arbeidet 
• Barnehagen og den enkelte avdeling jobber med kvalitetskjennetegnene på området 

 
Andre fokusområder i dette arbeidet kan være; mobbing, vold og seksuelle overgrep. 
Alle ansatte setter seg inn i, og bruker plan for å forebygge mobbing og sikre inkludering i 
barnehagene. “Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og 
følge opp dette” (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.11). 

Alle ansatte bruker «Retningslinje for å redusere faren for at overgrep skal skje i barnehagen» og 
administrativ prosedyre for håndtering av mistanke om dette. - Avdelingene jobber forebyggende 
ved b.l.a. å ha deltatt i kursopplegget «Kroppen min og jeg». Personalet har vært på kurs med 
Margrete Wiede Aasland og Krise- og incestsenteret om barns seksualitet og overgrep, og vold i nære 
relasjoner.  “Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og 
følge opp dette” (Kunnskapsdepartementet, 2017 s. 11). 

 

1.3 Et trygt og godt barnehagemiljø 
Mål: Alle barn skal oppleve et trygt og godt barnehagemiljø, hvor den enkeltes behov for omsorg, 
trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, for å sikre at barna får ta del i og medvirke i 
barnehagehverdagen. 

I arbeidet for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing, og andre krenkelser, er 
anerkjennende og respekt av barns opplevelse og rett til medvirkning et grunnleggende prinsipp. 
Barn med funksjonsvansker, språkvansker, atferdsvansker, sosio-emosjonelle vansker, eller de som 
har utfordringer i hjemmesituasjon, kan være ekstra sårbare for krenkelser. Personalet i 
Vevelstadåsen barnehage er oppmerksomme og til stede for barna. Vi observerer, fanger opp, griper 
inn, støtter og veileder for å forebygge uheldige samspillsmønstre mellom barna. Barns trivsel er 
voksnes ansvar og de ansatte jobber forebyggende for å forhindre at barn opplever krenkende 
handlinger, men også håndtere og gripe inn hvis det allikevel skjer. Se Nordre Follo kommunes “Plan 
for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø” (revidert utgave mai, 2021). 
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Kjennetegn på voksne: 

• Den enkelte ansatte deltar aktivt i arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø 
• Den enkelte ansatte reflekterer over egne handlinger og holdninger i dette arbeidet 
• Den enkelte ansatte leser og setter seg inn i mobbeloven 
• Den enkelte ansatte samarbeider tett med foresatte i dette arbeidet 
• Den enkelte ansatte jobber i tråd med plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø i 

Nordre Follo 
• Den enkelte avdeling og barnehagen jobber med kvalitetskjennetegnene på området 

 

For å forebygge mobbing er vi et personale som jobber for at:  

• barna er trygge på seg selv i møte med andre.  
• barnet opplever å mestre å sette grenser for seg selv. 
• barnet opplever å reflektere over egen og andres væremåte 
• barnet har troen på seg selv.  
• barnet klarer å bearbeide følelser og tanker 
• barnet kan skille mellom positive og negative handlinger og sette ord på det.    
 

 
KAPITTEL 2. Arbeidsmåter og kompetanse 
Mål: Kontinuerlig utvikling av kompetanseheving og gode og meningsfulle didaktiske arbeidsmetoder 
for barna.  

2.1 Arbeidsmetode 
Alle avdelingene lager månedsplaner med utgangspunkt i årsplanen. Planene tilpasses den enkelte 
avdeling, når det gjelder alder, interesser og behov. Barna skal være deltagende og planene 
planlegges som didaktisk arbeid. Barnehagen vår har skoggruppe metoden som hovedfokus i vårt 
pedagogiske arbeid.  

2.1.1 Skoggruppemetoden 
Skoggruppemetoden handler om planlegging, gjennomføring og gjenkalling. 
Barnehagen skal bruke skogen som arena for lek. Naturen gir inspirasjon og 
ro hos barna, og metoden viser til en dokumentasjon på at naturen har en 
helsemessig effekt både fysisk og psykisk. Alle avdelingene i barnehagen har 
en fast tur dag i uken, men turer i skogen kan skje oftere. I skogen oppstår 
det færre konflikter fordi det er større rom å bevege seg i og mange 
materialer å velge mellom. Samtidig utfordrer skogen barna motorisk, gir 
mestringsfølelse og selvtillit. Naturen blir brukt som arena for lek, der fokuset er å rette 
oppmerksomheten mot den positive atferden, og mindre mot den negative. Slik vil vi også forebygge 
mobbing og ekskludering.  
 
2.1.2 Reggio Emilia inspirert barnehage  
Med utgangspunkt i skoggruppemetoden, er også barnehagen inspirert av Reggio Emilia filosofien. 
Vevelstadåsen barnehage bruker Reggio Emilia inspirert tenkning i arbeidet med fysiske lekemiljø og 
syn på barn i lek. Det innebærer at personalet ser barna som intelligente og at de har en iboende 



 7 

kraft til å utforske verden. Barnehagen vil tilrettelegge for bruk av gjenbruksmaterialer og 
udefinerbare leker som barna kan få skape om til noe eget. For eksempel en yoghurt kork blir til et 
hus for en marihøne eller små stokker blir til biler.  

         

 

 

 

 

2.2 Vurdering og dokumentasjon 
Pedagogene sender ut månedsbrev hver måned som er en gjennomgåelse og evaluering av det 
pedagogiske innholdet som har skjedd i løpet av en måned. Barna skal delta i planlegging og 
vurderingsarbeidet ut fra alder og modning. For å få til dette vil barnehagen bruke ulike former for 
dokumentasjon som bilder, ipad og instagram for å dokumentere og reflektere over arbeidet som 
foregår. Den daglige dialogen mellom barn, personalet og foreldre er viktig for å formidle hva som 
skjer i barnehagehverdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Progresjon 
«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning og gi 
barna mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses 
enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.43).  

 
Personalet skal oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av og planlegge og 
tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn. Barnehagen har utarbeidet en 
progresjonsplan for fagområdene, som skal være til hjelp og støtte for personalet, og sikre at alle 
barna utvikler seg, lærer og opplever fremgang.  
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2.4 Barnehagens digitale praksis 
I barnehagen skal barn få erfaring med bruk av digitale verktøy. Barnehagens digitale praksis skal 
bidra til lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktiv sammen 
med barna. Samtidig som det skal brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. 
Vevelstadåsen barnehage vil gjennom bruk av kameraer, data og nettbrett gi barn slik kjennskap og 
erfaring. Personalet vil bruke digitale verktøy til å dokumentere det barna holder på med og lærer. En 
av barnehagens oppgave er å utjevne forskjeller og i dagens samfunn er det stor forskjell på hvilken 
tilgang barn har på digitale verktøy. I skolen er digital kompetanse en grunnleggende ferdighet og det 
er derfor viktig at alle barn har kjennskap og erfaring med bruk av digitale verktøy fra barnehagen. 

2.5 Kompetanse  
Avdelingene organiserer smågrupper og grupper på tvers av avdelinger. Barnehagen bruker diverse 
møter og planleggingsdager, veiledning, kurs, o.l. for å jobbe med utvikling av personalets 
kompetanse. Personalet deltar på kurs i regi av kommunen eller eksterne kurs som er relevant for 
arbeidet og satsningsområdene våre. Fokuset som vi har hatt tidligere og som vi vil ha fremover er; 
hvordan gi gode tilbakemeldinger til barn, hvordan møte det kulturelle arbeidet med ressursorientert 
tilnærming, og voksenrollen. 

2.6 Overganger  
Overgang hjem-barnehage; en god tilvenning starter lenge før barnet starter i barnehagen. Før 
oppstart vil vi ta kontakt med familien for å avtale oppstarten og tilvenningen. Her ser vi på dere 
foreldre som sentrale personer for å få til en trygg start. I år ønsker vi å prøve noe nytt med å besøke 
familien hjemme.  Hensikten med dette er å bli kjent med deres mat- og soverutiner, men også for å 
høre hvordan dere trøster og leker med barnet. De metodene dere bruker, vil vi bli kjent med for å 
møte barnet med trygghet i barnehagehverdagen. At barnet blir trøstet og tatt imot på en kjent 
måte- vil bidra til en tryggere start i barnehagen. Vi inviterer også barn og foresatte til å komme på 
besøk før oppstart. For å få en trygg start i barnehagen har barnet en tilknytningsperson som skal 
skape trygghet i overgangen. 

Barnehagen har hovedansvaret for overganger mellom avdelingene. Det er viktig å forberede barna 
godt på overgangen, ved å gå på besøk, delta i hverandres aktiviteter og bli kjent med nye barn og 
voksne. Barnet må få anledning til å bli kjent på ny avdeling. Det er viktig at også foreldrene blir 
involvert i denne overgangen på en god måte. 

Mange barn opplever overgangen til skolen som spennende og fylt av forventninger med nye 
utfordringer og muligheter. Samtidig kan denne fasen være ekstra utfordrende for enkelte barn. 
Barnehagen, skolen og SFO har en plikt til å samarbeide for å sikre best mulig overgang fra barnehage 
og skole. Derfor har barnehagene i Nordre Follo kommune en felles rutine rundt overganger, denne 
bygger på Rammeplanens kapitel 6. Barnehagen ønsker at barna skal være trygge og at overgangen 
skal oppleves som smidig og naturlig for barn og foresatte.  
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2.7 Tilbud til 5 åringene  
Alle barna som tilhører Vevelstadåsen skole samles 4 ganger det siste halvåret før 
de skal begynne i 1.klasse. Målet med dette er at barna skal ”kjenne til” minst en 
de skal begynne på skolen sammen med. ”Vennskapsgruppene” foregår inne på 
Vevelstadåsen skole i SFO sine lokaler. Målet med vennskapsgrupper er å trygge 
overgangen fra barnehagen til skolen for barna. 

Førskolebarna får et tilpasset førskoleopplegg som gjennomføres en – to ganger i 
uken. Her vil fokuset være sosial kompetanse, selvstendighet (kle på seg selv, gå på 
do, be om hjelp osv.), bli kjent med prinsippet “rekk opp hånda”, vente på tur, lytte 
og respektere hverandre. Barnehagen er en arena som skal tilrettelegge for lek og 
vennskap, tall og bokstaver vil ikke være hovedfokuset i førskoleoppleggene, men 
det vil komme naturlig inn om barnas nysgjerrighet og interesse er der. Konsentrasjon vil også være 
noe barnehagen vil sette søkelys på, måten vi øver på konsentrasjon er gjennom lek.  

2.8 Trafikksertifisert barnehage 
Mål: Barna får innføring av grunnleggende trafikkregler i barnehagen 

Vevelstadåsen barnehage har i likhet med de andre kommunale barnehagene og skolene i Nordre 
Follo kommune, godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for 
trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet. Nordre Follo kommune 
inkludert de kommunale barnehagene, samarbeider med Trygg Trafikk, og barnehagen jobber  
kontinuerlig med holdninger til trafikksikkerhet. Barnehagen har ulike temaer gjennom året. 
Barnehagen er re-sertifisert 2022-2024, se barnehagens egen trafikkplan på barnehagens nettsider. 

2.9 Miljø og bærekraft i Vevelstadåsen barnehage 
Mål: Personalet og barna reduserer avfallsmengder, kildesorterer og bruker miljømerkede produkter 

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og 
handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger 
har konsekvenser for fremtiden.»(Kunnskapsdepartementet 2017,s.10).  

For barnehagen handler dette i hovedsak om å lære barna gjennom for eksempel kildesortering 
hvordan vi legger til rette for å bevare naturen. Miljø arbeidet innebærer et 
mer systematisk arbeid på mange plan, f.eks. avfall, HMS, innkjøp, energi 
m.m. Personalet skal jobbe sammen med barna om dette og overføre gode 
holdninger. Gjennom egne opplevelser og erfaringer skal barna lære om 
naturen, utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta 
vare på den.  

Grunntanken er at hvis hver og en gjør litt så vil summen av tiltak være 
store. 
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KAPITTEL  3. Informasjon om utvalgte områder 
Mål: Alle barn og foreldre skal få oppleve å være en del av fellesskapet og føle tilhørighet i gruppa. 
Temaarbeid skal også forebygge rasisme, mobbing og diskriminering.  

3.1 Flerkulturelt arbeid 
I Vevelstadåsen barnehage er det mange barn med annet morsmål enn norsk og 
annen kulturbakgrunn. Barnehagen ser på det kulturelle mangfoldet som en 
ressurs for det pedagogiske arbeidet som vil synliggjøres i barnehagens planer, 
fysiske lekemiljø og pedagogiske arbeid. Hvordan det kulturelle mangfoldet skal 
gjenspeiles i barnehagen omtales også i rammeplanen for barnehagens innhold 
og oppgaver (2017). I samarbeid med foreldre jobber vi med å markere alle 
høytider som er representert i nærområdet. Vi ønsker å markere ramadan i like 
stor grad som vi markerer jul.  

3.1.1 Foreldresamarbeid 
Foreldresamarbeid i et krysskulturelt perspektiv er viktig for oss! Det innebærer 
at alle foreldre uansett etnisitet- religion- og språklig bakgrunn skal møtes med 
respekt og forståelse, slik at vi er gode rollemodeller for våre fremtidige 
samfunnsborgere og for at vi kan gi dem den beste barndommen de fortjener.  

Nært samarbeid, forståelse, god dialog og medvirkning er verdier vi jobber for i vår 
hverdag. For å få til en god kommunikasjon ønsker vi å kommunisere på en måte som 
alle forstår. Om dette innebærer bruk av tolk, tegning eller visualisering- er vi beredt for! 
Det viktigste for oss er at foreldre skal få en god oversikt over dagen til barnet sitt og at 
man opplever trygghet til barnehagen.  

I Vevelstadåsen barnehage jobber vi for å kalle oss en flerkulturell barnehage. 
Kjennetegn på dette er: 

• Barna skal ha tilgang på materiell som kostymer, bøker, leke-mat, og kunst som
barna kan kjenne igjen fra sin religiøse og kulturelle bakgrunn.

• Barna blir kjent med hverandres religiøse og kulturelle bakgrunn gjennom hele
året. Fokuset på mangfold skal ikke kun markeres på enkelte dager, men være en
del av hverdagen hver dag. Den viktigste kilden til informasjon og kunnskap på
dette området er foreldrene.

• Barnehagen vil ha et tett samarbeid med foreldrene for å høre hvordan ulike
høytider markeres, hva slags mat, musikk og klær kjennetegner deres
landbakgrunner. Barnehagen vil ikke sette i gang slike prosjekter uten et tett
foreldresamarbeid.

• Vi ønsker å markere ulike høytider fra de ulike religionene som er representert i
barnegruppen.
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3.2 Musikk 
Alle avdelingene i Vevelstadåsen barnehage jobber videre med musikk som en del av det 
pedagogiske arbeidet. Personalet gjennomfører jevnlige musikksamlinger for hele 
barnehagen og vi bruker musikkinstrumenter i arbeid med barna.    

Å lære seg et språk skjer først og fremst i samspill med andre. For å lære et språk må vi 
høre språket, det må altså være en input for at det skal komme en output. Sang er viktig 
fordi det er en egen form for tale. Musikk gir en følelse av tilhørighet og bygger 
samholdet i gruppa.  
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KAPITTEL 4. Viktige datoer 
 

HVA  NÅR 
Høst 2022  
Planleggingsdager 16. og 17. august 
Høst aktivitetsdag September 
Foreldremøter i løpet av september på alle 
avdelingene 

Oppslag på avdelingene om 
dato vil komme     

FN–dag  24. oktober 
Planleggingsdag 16. november 
Vinter 2022 

 

Fellessamling/adventssamling  Hver fredag i desember 
Kirkevandring i Langhus kirke for avdelingene Informasjon kommer 
Lysfest Informasjon kommer 
Nissefest 4. desember 

  Julelunsj 19. desember 
Planleggingsdag 2. januar 
Vinter aktivitetsdag Januar 
Samefolketsdag 6. februar 
Morsmålsdagen 21.februar 
Karnevalsuke Informasjon kommer 
Vår 2023  
Påskefrokost Dato kommer 
Vår aktivitetsdag April 
Dugnad  10. mai 
17. mai markering i barnehagen 16. mai 
Planleggingsdag 19.mai 
 Sommer 2023 

 

Avslutningskveld i barnehagen for førskolebarna uten 
foreldre 

Mai/juni 

Sommerfest for barn, foreldre og personalet  6. juni 
Sommer stengt Uke 28, 29 
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KAPITTEL 5. Personalet 
 

Styrer/virksomhetsleder 

   

Kirsten Bjerke  
Virksomhetsleder 100 %  
Utdannet barnehagelærer i 2002, har veilederkompetanse og tatt styrerutdanning ved Oslo Met i 
2018. Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett, hørt og forstått for den de er. Alle barna som er hos 
oss skal bli tatt på alvor og deres meninger om barnehagedriften er viktig. Jeg jobber for at barn og 
ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, barnehagemiljø og setter fokus på dette i det daglige. Jeg har 
stort fokus på våre relasjoner til barn, foresatte og ansatte, dette jobbes det med i hverdagen, på 
avdelingsmøter, personalmøter og plandager med hele personalguppen.                                                                           
     

Berget det blå  
15 barn, 1 – 3 år 

 
Monica Øyane Bjørnstad 
Pedagogiskleder 100 % 
Jeg ble ferdig utdannet førskolelærer i 2011. Jeg er opptatt av leken i 
barnehagen og alle barn skal få muligheten til å delta. Sosial 
kompetanse synes jeg er viktig at vi øver på, slik at barna kan danne 
vennskap og oppleve gode sosiale erfaringer. 

 
 

Camilla Larsen  
Assistent 100 %  
Har jobbet i Vevelstadåsen barnehage siden 2013. Jeg liker å være ute 
med barna, og vise dem hvordan de kan bruke naturmaterialer til å 
leke med. Jeg er opptatt av å støtte barns lek og være der for dem. Jeg 
brenner også for at lek er læring, og leken er viktig for barn i 
barnehagen og i deres barndom generelt.  



 14 

 
 

 

Heidi Anita Gustafson  
Barne- og ungdoms arbeider 100 %  
Har jobbet i Vevelstadåsen barnehage siden 1997. Opptatt av å se hele 
barnet, hva som opptar og interesserer barnet, legge til rette for god 
utvikling, skape trygghet og tillit, være raus. Jeg er en positiv og glad 
person, liker dårlig stress, er glad i gode og strukturerte dager.  
      

 

 

 

 

Line Rebekka Thoresen  
Assistent 100 %  
Har jobbet i Vevelstadåsen barnehage siden 2013. Jeg er omsorgsfull og 
tilstedeværende, og ønsker å bidra til at barna føler trygghet og mestring 
i hverdagen. Humor og glede er viktig for meg i samspillet med barna.  
Å jobbe i barnehage er variert, givende og gir mange gode erfaringer. 

 

 

 

Trine Johansen  
Barnehagelærer 100%, begynner 1/10-22 

 
Jeg er veldig opptatt av språk og språkarbeid i barnehagen, der man 
legger til rette for at barna får utviklet sitt språk og språkforståelse. 
Gjennom små grupper, samlinger, lese bøker og å skape den gode 
samtalen sammen med barna. Jeg er også veldig opptatt av det å være 
ute. Det å kunne undre seg over ting i naturen, oppleve ting sammen, 
fine gode turer i skogen der barna opplever og utforsker spennende 
natur elementer. Sist, men ikke minst det å være en tilstedeværende 
voksen. 

 

 



 15 

Askeladden  
18 barn, 3 – 6 år 

 

 
Ilze Klintz 
Assistent (Sosionom ) 100 %  
I min jobb som barnehageansatt er jeg opptatt av å la  
barna få utfolde seg som de er. Gi dem rom for å  
uttrykke seg og ta dem på alvor. Å møte barnet med omsorg      
og trygghet er viktig for, jeg vil alltid passe på å møte  
blikk og ha et fang for de barna som trenger det. 

 

 

 
 

Pernilla Cassel  
Pedagogisk leder 100 % Utdannet i Sverige 1994, har jobbet som 
barnehagelærer i Norge i 26 år. Jeg ønsker å bidra til at barna opplever at  
de blir sett som den de er, vi er alle forskjellig og alle skal med! Jeg er 
opptatt av å finne tid og rom, slik at barna får mulighet til å fordype seg  
i sin spontane lek. Elsker å snakke og tulle og tøyse med barna, og skape  
en god relasjon. Leser gjerne og ofte bøker for barna.   

      

 

 

 
 
 
 
Ajnishahe Lokaj  
Assistent 100 %  
Jeg er opptatt av å la barn få utfolde seg i naturen og la de få møte 
naturens materialer og ressurser. Jeg engasjerer meg i barns lek i skogen 
og er opptatt av å la de få prøve seg på å spikke, sage, bygge hytte og 
andre aktiviteter som kan foregå i skogens arena.  
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Soria Moria 

18 barn, 3 – 6 år 

 

Christina Wean Rindal  
Pedagogisk leder 100 %    
Jeg er utdannet barnehagelærer fra Oslo Metropolitan University våren 
2021. Jeg er opptatt av det fysiske lekemiljø, og ønsker å bidra til at barna 
får en fantasifull og spennende hverdag hos oss. Jeg leser gjerne en bok  
eller kler meg ut som noe spennende for barna.  

 

 

Valbona Hajdini  
Assistent 100 %  
Jeg er en som liker å starte dagen med et smil og godt humør. Å lytte til 
barna og ta tid til å forstå hva de uttrykker er viktig for meg. Jeg er 
positiv og omsorgsfull. Glad i å jobbe med barn og er opptatt av at alle 
barn i barnehagen skal bli sett, inkludert og føle trygghet. 

 
 
 
 
Yasmin Esse 
Pedagogisk leder 100 %, jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2019. 
Jeg er opptatt av å ha et godt foreldresamarbeid og skape gode 
relasjoner til familiene. Jeg er opptatt av å utføre jobben min etter 
prinsippet “barns beste”, og prøver å gjøre hver dag unik for det enkelte 
barnet. Klemmer og nærhet er viktig at barna vet de kan få hos meg.    

 

 
 

 

 

 

Elias Kjølstad lærling Barne- og ungdomsarbeider 100%  
Elias begynner hos oss 15/8-22 og skal være hos oss 1 år 
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Barnehagens samarbeid med andre instanser:  

For å fremme et trygt og godt barnehagemiljø- forebygge, håndtere mobbing og andre krenkelser, 
kan det være hensiktsmessig med et nært samarbeid med andre instanser i kommunen, som f.eks 
Mobbeombudet, forebygging og tiltak ( f.eks Hjelper`n ), PPT, barnevern, Helsestasjonen og 
skole/SFO. Bekymring rundt enkelt barn barns utvikling og trivsel kan tas opp i ressursteam som er 
barnehagens møtearena med PPT, helsestasjon og barnevern, hvor andre aktuelle fagpersoner kan 
inviteres inn. 
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