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Bakgrunn for Årsplanen
Ifølge Rammeplan for barnehager skal alle barnehager ha en Årsplan som godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU).
Kommunale barnehager i Nannestad har en felles visjon: "Vi gir ditt barn gode opplevelser som bygger på nær kontakt mellombarn, voksne,
natur og miljø." Vi har et nært samarbeid oss imellom og med de private barnehagene i kommunen. Kommunestyret har vedtatt vedtektene for
de kommunale barnehagene: https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/barnehage---felles-nannestad/vedtekter-forkommunale-barnehager---gjeldende-fra-01.08.2018.pdf
Årsplanen er først og fremst et arbeidsredskap for barnehagens personale, men den gjøres også tilgjengelig for foreldre til alle barn i barnehagen
på barnehagens hjemmeside. Den gir en oversikt over satsnings- og fagområder, vårt verdigrunnlag, pedagogiske plattform, organisering og
tradisjoner og ligger på barnehagens hjemmeside:
https://www.nannestad.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nannestad/midtbygdabarnehage/
Årsplanen skal sammen med Rammeplan for barnehagen sikre kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen. Den skal sikre progresjon
i arbeidet over tid og skal være et levende dokument som er i bruk gjennom hele året. Den skal danne grunnlag for arbeidet vi gjør i hverdagen,
i aktiviteter og i grupper. Arbeid med fagområdene skal ligge til grunn for aktivitetsgrupper, og fokusområdet vårt skal være gjenstand for
kontinuerlig vurdering.
BARNEHAGELOVEN
I følge barnehageloven skal barnehagen i samarbeid med og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk 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. (Barnehagens samfunnsmandat).
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 (Barnehagens rolle).
Jf. Rammeplanen skal barnehagens arbeid vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven,
rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Vår virksomhetsplan er utformet som et resultat av jevnlige vurderinger gjennom
året som har gått, og som en videre oppfølging av arbeid som barnehagen har satt spesielt fokus på tidligere. Virksomhetsplanen er en viktig del
av den kontinuerlige utviklingsprosessen som barnehagen arbeider med.

3

Barnehageloven med forskrifter av 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager, er det overordnede lovverk som regulerer drift av barnehager i Norge.
Noen av de viktigste paragrafene er:
§1 Formål
"Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem".
Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. (Rammeplanen)
§ 2 Barnehagens innhold
"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet".
§ 3 Barns rett til medvirkning
"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet".
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
"For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg".
Vi sikrer et godt samarbeid med oppstartsamtale, planlagte foreldresamtaler 2 ganger i året, i tillegg til spontane samtaler. Vi har også foreldremøter,
foreldrearrangementer, foreldreundersøkelse og digital kommunikasjonsløsning for samarbeid mellom barnehage og hjem (IST barnehage). Vi har FAU og
SU som skal sikre at foreldrene får medvirke i barnehagens drift på en aktiv måte.
§ 19 Politiattest
"Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle
overgrep".
§ 20 Taushetsplikt
"For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt".
§§ 21-22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Du har opplysningsplikt til barneverntjenesten når du har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig
omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Dette følger av barnevernloven § 6-4. Opplysningsplikten følger også av
tilsvarende bestemmelser i andre lover (se barnehageloven § 22). Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale
barneverntjenesten av eget initiativ ved bekymring eller mistanke om at et barn lever under forhold som nevnt ovenfor (meldeplikt).
Rammeplanen forplikter oss til å involvere barna i barnehagehverdagen. Vi fokuserer på barna som hovedbrukere av barnehagen med hovedfokus på leken
og hverdagssituasjonene som naturlige læringsarenaer.
Barnehagens innhold:
«Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal sees 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)
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I vår barnehage har vi sosial kompetanse som et av våre satsningsområder, og har stort fokus på voksenrollen og læring i hverdagssituasjoner, noe
som viser at vi ivaretar forpliktelsene i rammeplanen og målkortene. Vi vil også fortsette med å legge ekstra vekt på språk og språkutvikling og har
stort fokus på de minste barna i barnehagen.

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse
skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette» (Rammeplanen s. 13). I januar
2021 blir det lovpålagt at barnehagene skal utarbeide en handlingsplan for håndtering av mobbing. Personalet i vår barnehage, skal gjennom
et prosjekt heve kompetansen vår på barnehagemiljø og krenkelser. Dette er i tråd med nytt kapittel i barnehageloven om psykososialt
barnehagemiljø, §41: Nulltoleranse og forebyggende arbeid, §42: Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt
barnehagemiljø.
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. (Rammeplanen)
Personalet har i tillegg satt i gang med et prosjekt som vi har kalt «sammen i lek – lek er livet», nettopp for å være nær barna i samspillet i leken.
Det er personalets rolle i hverdagen som ivaretar det enkelte barns utvikling i forhold til god selvfølelse og egenverd.
I barnehagen vår har vi fokus på at barn skal utvikle en god fysisk og psykisk helse ved å legge til rette for et sunt og variert kosthold, legge til rette
for ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.

LITT OM MIDTBYGDA
Midtbygda barnehage har 6 avdelinger fordelt på to hus. Det er 5 minutters gange mellom husene. Målet vårt er at barn og voksne i begge
hus skal trives godt uansett om vi er i det lille eller det store huset. Husene ligger idyllisk til med mye natur og kulturelle tilbud i nærområdet.
Vi har en bålplass og bruker naturen flittig til tur og utforsking. Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn og er bevisst på sortering, gjenbruk og
reparering.
Personalgruppa består av mange ulike personer, som innehar mye erfaring og ulik kompetanse. Dette vil være med på å prege det arbeidet vi
gjør i barnehagen. Gjennom en kontinuerlig prosess sammen med lover, forskrifter og vedtekter, har vi kommet frem til et felles
verdigrunnlag. Vår pedagogiske plattform tar utgangspunkt i grunnlagsdokumentene, de pedagogiske retningslinjene, verdigrunnlaget og vårt
syn på barn. I hverdagen jobber vi for de mål vi har satt oss.
Dette gjør virksomhetsplanen til vårt viktigste arbeidsdokument.
VELKOMMEN TIL OSS!
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Vår visjon: – «JEG KAN, JEG VIL… OG SE - JEG FÅR DET TIL»
TRYGGHET – … JEG KAN…

… JEG VIL…

Kvaliteten i barnehagen gjenspeiles i kvaliteten i alle
menneskemøtene.
I Midtbygda barnehage er vi sammen om å skape et inkluderende
og godt fellesskap. Vi har et stabilt personale som er til stede for
barna i små og trygge grupper. Forutsigbarhet er en del av
hverdagen hos oss. Vi ønsker å skape et trygt og godt samspill i
barnehagen, der både barn og voksne er trygge. Barna blir møtt
som den de er og alle skal bli lagt merke til, uansett bakgrunn og
personlighet. Positiv oppmerksomhet styrker tryggheten hos barna
og de skal bli møtt av en aksepterende holdning, og føle at vi
voksne er støttende og interessert i det de har å si. Vi mener at
ethvert møte mellom barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen sier
noe om kvaliteten på samspillet i barnehagen.
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for
utvikling av empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal barna
oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de
har behov for. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare
gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter
barnas egne omsorgshandlinger.» (Rammeplanen)

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker
seg gjennom. For barna har leken egenverdi, den har ikke noe
annet mål enn å være lek. Forskning viser at i lek legger grunnlag
for barns vennskap med hverandre, samt læring og utvikling av
sosial kompetanse. I leken trener barn på ferdigheter, både
språklig, motorisk og sosialt. I tillegg er leken utrykk for det barn er
interessert i, og det de bevisst og ubevisst trenger å øve på. I leken
får de venner og får større mulighet til å utvikle selvfølelsen i
samspillet med andre barn. Dette gjør vi gjennom å være aktive og
bevisste voksne, som er tilstede og tilgjengelig sammen med barna.

Vi bruker bl.a. «Det er mitt valg» som metode i dette arbeidet. I
hverdagen har vi tid til å være sammen med barna og å gi hvert
enkelt barn ekstra oppmerksomhet under påkledning, bleieskift og
måltider, og i tillegg i samtaler med foreldre/foresatte ved levering
og henting. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens
verdigrunnlag og hos oss ønsker vi å skape et miljø hvor det er rom
for å være forskjellige. Det er rom for å vise følelser, uttrykke sine
meninger og å være akkurat den DU er. I tillegg skal barna ha
medvirkning på egen barnehagehverdag; «De skal ha muligheten til
å være med på å planlegge og vurdere barnehagens innhold. Deres
synspunkter skal tillegges vekt med dets alder og modenhet»
(Barnehageloven). Vi kartlegger voksen-barn kontakt, både i forhold
til kvantitet og kvalitet, dette for å ivareta at alle barn blir sett,
anerkjent og fulgt opp utfra egne behov.

…. OG SE JEG FÅR DET TIL.
Vi arbeider for at barna skal oppleve mestring i ulike situasjoner i
hverdagen, ved blant annet å oppfordre barna til å prøve selv og
rose dem for innsatsen. Når barn opplever mestring av en situasjon
eller oppgave, styrkes barnas selvfølelse og selvtillit.
Som en del av arbeidet med opplevelse av mestring bruker vi bl.a.
«Det er mitt valg». Vi leter etter og fokuserer på positive øyeblikk,
trekker dem frem og synliggjør dem overfor barna og personalet.
Ved å gi positive tilbakemeldinger til barna overfor andre barn og til
foreldre mens barna hører på, styrker vi barnas selvfølelse, selvtillit
og gir positiv oppmerksomhet til ønsket adferd. Vi har i arbeidet
vårt tatt til oss læresetningen: ”Det du gir mest oppmerksomhet får
du mest av”.
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Vår barnehage – en arena for omsorg, lek, læring og danning
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 (Barnehageloven § 1).

Omsorg

Lek

Barn skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for
barnets opplevelsesverden, sier Rammeplanen. Barn har rett til
omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en
yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i
barnehagen. Dette krever et ansvarsbevisst personale som er
nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling.
Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom
personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. En
omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, og
evne og vilje til samspill. Barna skal også ha mulighet til ro, hvile og
avslapping i løpet av barnehagedagen.
Det er viktig for oss at trygghet og omsorg preger alle situasjoner i
vår barnehagehverdag. Vi viser omsorg for barna når de leker og
lærer, og i stell, måltider og påkledning. Det er også viktig at vi som
voksne gir vennlige og tydelige beskjeder til barna, og setter
grenser på en god og trygg måte. Vi mener at rutiner og
strukturerte dager gir forutsigbarhet og oversikt, noe som skaper
trygghet og gir gode forutsetninger for læring, utvikling og godt
samspill barna imellom. Alle barn skal kunne få oppleve
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens
innhold.
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og
tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov».
(Rammeplanen)

Lek er barndommens kjennemerke, og skal ha en sentral plass i
barns liv. Barnehagen skal gi gode vilkår for vennskap, lek og barns
egen kultur. Den er en viktig kilde til glede, humor, trivsel og
engasjement. Ved å delta i lek og utvikle vennskap, uavhengig av
alder, språk og kulturell bakgrunn, legges grunnlaget for læring og
sosiale ferdigheter. Barn uttrykker seg gjennom leken. Ved å late
som, går barn inn i en forestillingsverden der de kan bruke fantasi
og kreativitet, ta andres perspektiv og uttrykke tanker og følelser.
På denne måten kan de bearbeide inntrykk og erfaringer de har
med seg fra ulike arenaer i hverdagen. (Rammeplanen)
I vår barnehage setter vi av god tid til at barn skal få utfolde seg i
lek, og legger til rette for ulike lekeformer; parallell-lek, regellek,
konstruksjonslek, rollelek, frilek og kroppslig lek både inne og ute.
Vi voksne skal være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og
oppmuntre dem til å ta initiativ, være aktivt deltakende og
engasjert i leken. Vi skal være bevisst vår rolle, og vurdere om vi
skal delta eller observere i ulike lekesituasjoner. Barn leker med
utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. I
situasjoner hvor barn ikke mestrer lekekodene eller av andre
grunner blir utestengt fra leken, skal vi voksne legge til rette for
mestring gjennom gode leke- og samspillsopplevelser, og hjelpe
barnegruppa til å se verdien av et inkluderende fellesskap.

Gjennom god omsorg skal vi i vår barnehage å tilby barna et
miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for
felleskapet.
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Læring og danning
Læring
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal ha
en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
Barn lærer gjennom alt de opplever gjennom dagen. Det er derfor viktig at personalet støtter opp om barns initiativ, undring, nysgjerrighet,
kreativitet, lærelyst og tiltro til egne evner. Barna skal få varierte utfordringer som tar utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og
ferdigheter, og som kan bidra til opplevelse av glede og mestring. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt
fellesskap. Dette er en forutsetning for god læring. Samspill med andre barn er helt avgjørende for barns utvikling og læring.
I vår barnehage er vi bevisst på at kvaliteten i samspillet mellom barna og de voksne også preger barnas læring. De voksne skal ha en
anerkjennende væremåte overfor barna, støtter og gir dem utfordringer, og deler av sin kunnskap. For å vekke interesse for læring hos barna,
skal vi ta utgangspunkt i det barna er opptatt av, og viser engasjement og oppfinnsomhet. Gjennom undring og samtaler, felles opplevelser,
diskusjoner og refleksjoner, skal vi være med på å gi barna kunnskap og forståelse om verden rundt oss. Når barn og voksne sammen er
nysgjerrige og utforskende, kan det føre til spennende tema-arbeid og prosjekter.
Barnehagens fysiske og psykiske miljø utgjør en stor læringsarena og de skal lære å ta vare på seg selv og hverandre. På en naturlig måte skal
de oppleve glede ved å ferdes ute året rundt. Vi utforsker naturen sammen og undrer oss over det vi finner og opplever der.

Danning
Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse. Danning er en livslang prosess som blant
annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom gode danningsprosesser settes barna i stand til
å håndtere livet ved å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. I prosessen er barna avhengige av støtte fra de voksne for å
utvikle seg som selvstendige, tenkende mennesker som etter hvert skal kunne ta etisk begrunnede valg. Det er derfor vi som voksne skal gi
positiv bekreftelse til barn som tar initiativ til å hjelpe og vise omsorg overfor andre barn. Målet for danning er at barna skal bli trygge på seg
selv. Når de blir oppmuntret til å ta selvstendige valg, og får hjelp til å forstå konsekvensen av sine egne handlinger, utvikler de et mer bevisst
forhold til seg selv som individer. De Voksne skal være gode rollemodeller og tydelige i sine holdninger og handlinger i alle situasjoner
gjennom dagen.
Danning skal bygge på barnehagens verdigrunnlag og være grunnlaget for barnas medvirkning i et demokratisk samfunn. Danning er en
prosess der de voksne leder og veileder barna. Det er viktig at barna får forståelse for hva som er akseptert atferd i samvær med andre. God
språkforståelse og balanse mellom selvhevdelse og selvkontroll er viktig i et godt sosialt samspill. Barna skal få ta del i beslutningsprosesser og
utvikling av eget innhold i hverdagen, dette ved at de får uttrykke sine synspunkter. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme
verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.
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Helhetlig pedagogisk arbeid
Personalet i barnehagen er hele tiden i valgsituasjoner som
krever bevisstgjøring, planlegging, samarbeid og engasjement.
Vi velger mål, satsingsområder og arbeidsmåter ut fra vår
felles faglige forståelse av Barnehageloven, Rammeplanens
intensjoner og på bakgrunn av vår felles forståelse for barnas
forutsetninger og behov. Vi er opptatt av at det skal være
sammenheng mellom valg av mål, innhold, arbeidsmåter og
organisering. Vårt arbeid bygger også på egne erfaringer og
egen forståelse av barnas situasjon.
I følge Barnehageloven § 1 skal barnehagen bidra til trivsel og
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Med utgangspunkt i dette, samt
barnehagens visjon «Jeg kan, jeg vil…og se- jeg får det til», er
våre satsningsområder sosial kompetanse, språk og
språkutvikling og de minste barna i barnehagen
Til høyre er et bilde av en kvalitetsmodell, utarbeidet av Kari
Pape, som viser hvordan vi jobber helhetlig, og i tråd med
barnehageloven og rammeplanen.
Himmelen danner grunnlaget for alt vi jobber med; visjon,
mål, evaluering, refleksjon og ettertanke.
Stammen sier hvordan vi jobber med utvikling av barnas sosial
kompetanse, samt språk og kommunikasjon.
Grenene består av rammeplanens syv fagområder.
Bladene er et uttrykk for alle erfaringer og opplevelser som
preger barnas hverdag.
Røttene synliggjør barnas, foreldrenes og personalets
forutsetninger, ønsker og behov, og sier noe om hvordan vi
jobber med samarbeid.
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1. SOSIAL KOMPETANSE
RELASJON MELLOM MENNESKER
Mål: God kvalitet i menneskemøtene i barnehagen
Kjennetegn på god praksis
•
Veilede barna i samspill og konfliktløsning.
•
Rom for å være den du er.
•
Trygge og stabile voksne.
•
Små grupper.
•
Barn tar hensyn til hverandre.
•
Barna setter ord på følelser.
•
Barna har gode vennskapsrelasjoner.
•
Snakke om ulike kulturer, forskjeller og det unike hos hvert
enkelt menneske.
•
Omsorg.
•
Trygge barn.
Tiltak:
De voksne….
•
Er til stede der barna er.
•
Tar barnet på fanget, trøster, koser og leker med.
•
Viser at de er glad i barnet.
•
Lærer barna å vise respekt for andre barn og voksne.
•
Lærer barna å løse konflikter på en positiv måte.
•
Jobber kontinuerlig med metoden «Det er mitt valg» i
hverdagen, gjennom samlingsstunder og veiledning i lek og
samspill.
•
Jobber aktivt med å utvikle relasjonskompetanse;
ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer,
utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom
mennesker.
•
Gjennomfører kurs og kompetanseheving: språk,
kulturforskjeller, diagnoser, funksjonshemninger.

Sosial og emosjonell kompetanse
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt
med andre i ulike situasjoner. Å gi barn mulighet til å gi
hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av
sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt
læringsperspektiv.
Emosjonell kompetanse handler om å kommunisere sine
følelser til andre og ha evnen til å uttrykke sine følelser på en
god måte.

Vi har oppnådd målet når…
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Barna tar initiativ til lek og samspill.
Barna viser tegn på trivsel og har det godt.
Barna viser empati – tar hensyn, trøster og hjelper
hverandre.
Barna aksepterer og inkluderer hverandre.
Barna har tro på seg selv og sine ferdigheter.
Barna løser uenigheter og konflikter.
Barna kan utsette egne behov og vente på tur.
Barna setter ord på egne følelser.
Barna har venner og opplever gode relasjoner.
Barna kan samarbeide i små grupper og forstår
regler.
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LEKENDE SAMSPILL OG LÆRING
Mål: Livsglade og lekende barn

Kjennetegn på god praksis:
➢
Voksne som er på gulvet sammen med barna og deltar i leken.
➢
Inspirerte barn og voksne som aktivt utforsker og leker.
➢
Det er rom for alle i leken.
➢
Leken og læringssituasjonen er tett knyttet sammen, utvikling er
naturlig og lystbetont.
➢
Barn tar initiativ til å prøve nye ting.
➢
Voksne følger opp barn som ikke deltar i lek, som holdes utenfor,
som ødelegger andres lek og som ikke forstår lekekoder.

Lek
Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte
opplevelser og aktiviteter. Leken har egenverdi og er en viktig side ved
barnekulturen. Den skal ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen.
Barn lærer, erfarer, opplever, utvikler seg og uttrykker seg gjennom lek, og i lek
legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre, samt læring og utvikling av
sosial kompetanse.
Personalet har startet opp med et prosjekt som vi har kalt «sammen i lek – lek er
livet», som først og fremst handler om voksenrollen og hvordan være
tilstedeværende i og ved leken. Ved å være bevisst dette vil vi også kunne oppdage
barn som holdes utenfor eller blir krenket osv.

Vi har oppnådd målet når…

Tiltak:
Vi innreder hver krok i barnehagen med tanke på at det skal stimulere
barnas fantasi, kreativitet og skaperglede.
•

Leker skal være lett tilgjengelig for barna på alle avdelinger og på
fellesrommet.

•

Aldersinndelte lekegrupper, hvor aktiviteter tilpasses til barnas
alder.

•

Barna skal forberedes og gis mulighet til å avslutte leken på en god
måte.

✓

Barna tar initiativ til og deltar aktivt i lek med
andre.

✓

Barna inkluderer hverandre i leken.

✓

Barna viser hensyn til hverandre, samarbeider
om leken, og kan forhandle om roller og regler.

✓

Barna har en eller flere venner.

✓

Barna er kreative i utviklingen av leken.

✓

Barna viser glede i lek, og kan benytte seg av
ulike lekeformer.
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MESTRING
Mål: Alle barn opplever trygghet og mestring

Relasjon mellom barn og voksen
Barn er individer med rett til egne tanker og følelser på lik linje med
voksne. Bevissthet rundt voksenrollen er derfor en viktig del av
arbeidet i barnehagen. En god voksen lytter til barna, tar de på
alvor, viser og har respekt for deres synspunkter og innspill. Den ser
hvert enkelt individ, møter barnet på dets nivå og legger til rette for
trygghet, mestring og utvikling.

Kjennetegn på god praksis:
➢
➢
➢
➢
➢

Vi møter barn og foreldre på en god og
imøtekommende måte.
Vi gleder oss med barnet.
Vi gir ros og bekreftelse på det barnet prøver å
mestre!
Vi er tilgjengelig, deltakende og tilstedeværende i
barnas lek og samspill.
Vi justerer oss til barnet og følger dets utspill.

Tiltak:
➢
➢
➢

➢

Oppstartsamtale med alle nye foreldre for å sikre
en best mulig tilvenning.
Det er navn og bilder av alle barn og voksne på
hver avdeling.
Vi er bevisste våre holdninger og væremåte i
samspill med barn og foreldre, og gir hverandre
konstruktive tilbakemeldinger.
Hele personalet deltar på kurs og andre
kompetansehevende tiltak, og jobber aktivt med å
utvikle relasjonskompetansen og voksenrollen i
personalgruppa.

Vi har oppnådd målet når…
✓

Barn og foreldre er trygge når foreldrene går.

✓

Barna vil i barnehagen.

✓

Barna ler og viser glede.

✓

Barna søker trøst og hjelp hos de voksne.

✓

Barna deltar i samspill med andre barn og
voksne.

✓

Barna gir uttrykk for egne meninger, ønsker og
behov.

✓

Barna har pågangsmot til å prøve igjen.

✓

Barna viser mestringsglede.
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2. SPRÅK OG SPRÅKUTVIKLING
Mål: Alle barn opplever et godt språkmiljø som gir
utvikling.
Kjennetegn på god praksis:
•
Vi møter barna med spørsmål og undrer oss sammen.
•
Vi gleder oss med barnet og setter ord på opplevelser.
•
Vi gir ros og bekreftelse på det barnet prøver å mestre.
•
Vi er aktivt medvirkende med språket i barnas lek og
samspill.
•
Voksne og de eldste barna er språklige forbilder.
•
Vi er bevisst hvilket språk vi bruker i møte med alle
«brukere»
Tiltak:
•
Aldersinndelte grupper der barna er i lek og samtaler
med andre barn på samme alder.
•
Bruk av tolk ved behov.
•
Vi lager bokkofferter med konkreter/ting som er med
på å gjøre boka mer spennende.
•
Gode samarbeidsrutiner med foreldre for å skape felles
forståelse og vektlegge viktigheten av bruk av morsmål.
•
Observasjoner – kartlegge hvor barna befinner seg i
utviklingen og jobbe utfra dette ( bl.a. TRAS)
•
Hele personalet deltar på kurs og andre
kompetansehevende tiltak, og jobber aktivt med å
utvikle et godt språkmiljø. Vi bruker også digitale
verktøy som Ipad.
•
Språkgrupper som ivaretar ulike behov hos barna.
•
Tilrettelegge for variert lek/rollelek.
•
Ha god tid og la barna prate ferdig.
•
Jobbe med litteratur som fremmer fantasien og gleden
over å bruke språket aktivt i lek.

Språklig kompetanse og språkmiljø
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. Språket er
personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser.
Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på
mange områder, men også en grunnleggende forutsetning for den
videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og
leseforståelse (jf. Rammeplanen)
Småbarnsalderen er en grunnleggende periode for utvikling av barns
språk. Barna utvikler sin egen språkforståelse, finpusser sin egen
uttale og utvider sitt eget ordforråd.
Språkstimulering er viktig for alle og spesielt viktig for de
fremmedspråklige barna. Voksenrollen er viktig i forhold til å snakke
med barna og betegne det de leker med og er opptatt av. Videre er
det viktig å ta i bruk ulike verktøy for å stimulere til begrepslæring,
forberede lese- og skriveferdigheter, matematiske begreper og
fremme lærelyst og mestringsglede.
Vi har oppnådd målet når…
✓
✓
✓
✓
✓

Barna viser glede gjennom å bruke språket aktivt i lek og
hverdagssituasjoner.
Barna bruker ord for å konkretisere hva de vil og mener.
Barna viser interesse for bøker.
Barna deltar aktivt med språket i konfliktløsninger.
Barna «bader i språk».
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De minste barna i barnehagen
Alle barn i Midtbygda barnehage skal bli møtt med omsorg, trygghet og varme, og både barn og foreldre skal oppleve at de blir tatt godt vare på!
Barn og foreldre blir møtt av barnets kontaktperson den første dagen i barnehagen. Den første tiden har kontaktpersonen hovedansvaret, tett
oppfølging for å skape trygghet for både barn og foreldre. Sammen avtaler vi hvordan de første dagene skal være, da det er viktig for oss er at barna
kan bli kjent med oss på en god og trygg måte. Hvor lang tid man bruker på tilvenning er individuelt, og vi ønsker å legge til rette for en så god start
som mulig for alle barn som begynner hos oss. Foresatte med nye barn i barnehagen får tilbud om en foreldresamtale etter ca. 2 uker.
De minste barna har en fysisk tilnærming til verden rundt seg og er sosiale allerede fra fødselen av. Fra den første dagen i barnehagen er de i
samspill med sine omgivelser. De søker kontakt med andre barn og andre voksne, på jakt etter trygghet i sin nye tilværelse. Vi jobber derfor aktivt
med å støtte barna i deres samspill med hverandre, og veileder dem i å bygge gode relasjoner og løse konflikter. Derfor er vi opptatt av å jobbe på
gulvet nær barnet («På gulvet» -pedagogikk). Vi er også ladestasjoner for barna, når vi sitter på gulvet og er tilgjengelig for dem. Da setter de seg
ned og koser/lader før de leker videre (se Trygghetssirkelen nederst). Samtidig er samspill med andre barn viktig i utviklingen av sosial kompetanse
hos de minste barna. Jevnaldrende står for en annen type stimulering enn det barnet får av kjente voksne. Her er det også viktig at vi som voksne
klarer å se det meningsfulle som skjer i samspillet mellom småbarna, selv om det ikke alltid virker meningsfullt for oss. Vi må bekrefte barna i leken,
og følger opp deres lekeinitiativ. I lek og samspill bruker småbarna kroppen sin som kommunikasjonsmiddel og det handler om en variert og
mangesidig kommunikasjon. Vi voksne må se helheten og tolke barnas kroppsspråk. De yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter
enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. De voksne skal observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og
behov. Personalet viser omsorg og er engasjerte voksne som fungerer som den trygge basen i fraværet av foreldrene. Vi trøster, koser, og setter ord
på alt barna gjør, samtidig som vi setter grenser for barna. Barn legger grunnlaget for resten av sitt liv de tre første leveårene. De er i kontinuerlig
utvikling på alle områder, og det er vår oppgave å legge til rette for gode utviklings- og mestringsopplevelser i barnehagen.

14

Vårt arbeid med rammeplanens områder
Rammeplanen har sju ulike fagområder som vi i barnehagen skal arbeide med. «Fagområdene gjenspeiler områder som har
interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se
fagområdene i sammenheng, og alle områdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.» (Rammeplanen) For
hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet med å fremme barnas utvikling og læring, samt presisering av personalets
ansvar. I vår barnehage jobber vi bevisst med fagområdene i hverdagen. Gjennom ulike hverdagsaktiviteter, aktivitetsgrupper,
turer, m.m., skal vi gi barna erfaringer i forhold til alle områdene. De pedagogiske lederne på huset er fagansvarlig for hvert av
rammeplanens fagområder, og har dermed ansvar for å inspirere personalgruppa og komme med forslag til hva vi kan gjøre
innenfor hvert område.

Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas
alder, interesser, barnegruppens sammensetning
og øvrige forutsetninger.
Alle barn skal få like muligheter til å møte
utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.
Barnas læring og utvikling skjer gjennom alt
de gjør og opplever.

Rammeplanens fagområder er:
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Kunst, kultur og kreativitet
• Natur, miljø og teknologi
• Etikk, religion og filosofi
• Nærmiljø og samfunn
• Antall, rom og form

I Midtbygda barnehage fokuserer vi i utgangspunktet på et og et fagområde, samtidig som noen fagområder får en rød tråd
gjennom hele barnehagetiden. Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen.
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Kommunikasjon, språk og tekst
I Rammeplanen står det at barnehager skal bidra til at barna utforsker både muntlig og skriftlig språk; de skal
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og oppleve et mangfold av kommunikasjonsformer. De skal møte
ulike språk og dialekter. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst.

Gjennom vårt arbeid med kommunikasjon, språk og tekst, skal barnehagen
bidra til at barna:
•
klarer å uttrykke sine tanker, følelser og meninger.
•
bruker språket aktivt i hverdagen, for å få venner og løse konflikter.
•
får bedre begrepsforståelse
•
bruker rim, rytme, lyder og ord de har lært.
•
får høre og opplever glede og spenning ved eventyr, fortellinger og
sagn.
•
får utforske lekeskrift, tegning og bokstaver.
Personalet skal:
•
skape et variert språkmiljø.
•
lytte og gi respons på det barna uttrykker.
•
legge til rette for rollelek og andre aktiviteter der barna lærer seg å
skape positive relasjoner.
•
ha språkstimulerende aktiviteter som inkluderer alle på sitt nivå.

Snakkepakka og Mattepakke
et pedagogisk språkverktøy som
skaper motivasjon og lystbetonet
bruk av språket.
Språkkista:
en kiste full av konkret og
spennende materiell – et verktøy
og en inspirasjon i det daglige
arbeidet med språkstimulering.
”TRAS” og ”Alle med”
Skjemaer for kartlegging av
kommunikasjonsvansker og sen
språkutvikling hos enkelte barn.
Se progresjonsplan på neste side.
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Progresjonsplan
1-2 åringer:
Gi respons på non-verbal kommunikasjon (Mimikk, gester, peking osv.)
Kjenner navnene til barn og voksne på avdelingen.
Turtaking.
Voksne bruker det verbale språket i alle hverdagssituasjoner.
Rim, regler, sanger, bevegelsessanger – viktig med gjentakelser.
3-åringer:
Ord fra dagliglivet, start på dialog over kortere tid.
Nye sanger, rim og regler.
Bruk av flanellograf/figurer, enkle eventyr.
Tilrettelegge for rollelek, initiativ til kontakt med andre barn.
Gi barna enkle oppgaver, de liker å hjelpe til med.
Bøker med mange bilder og lite tekst. Spille lotto.
Vise forståelse for det barnet sier.
4-åringer:
Kartlegge språkutviklingen ved behov, ved hjelp av bl.a. TRAS.
Trening av munnmotorikk.
Øve på turtaking i samtale, lære å vente på tur.
Lek med språket i form av rim, regler og sanger med artikulasjons- og munnmotoriske utfordringer.
5-åringer:
Legge til rette for utvikling av variert ordforråd og begrepsforståelse i bruk av språket, kjenne igjen og bruke bokstaver og kunne skrive eget
navn.
Vi lager fortelling og eventyr sammen med barna og bruker tekstskaping som metode.
Lek med språket, høre på og bruke rim, regler og dikt. Lage egne rim, regler og dikt.
Det er viktig at barnehagen legger til rette for god språkstimulering. Barna må få god variasjon mellom verbal og nonverbal kommunikasjon.
Å snakke om opplevelser, tanker og følelser er viktig for å utvikle et godt og rikt språk.
Vi må ivareta de som trenger ekstra språkstimulering, dette skjer blant annet i språkgrupper.

17

Kropp, bevegelse, mat og helse
Barna tilegner seg de grunnleggende motoriske ferdighetene i løpet av småbarnsalderen. I Rammeplanen står det følgende: «Barnehagen skal
legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.» Vi må gi barna kunnskaper
om menneskekroppen, og forståelse for gode vaner og sunt kosthold. I barnehagen fokuserer vi på kosthold med lite sukker, vi spiser frukt og
drikker melk og vann. Sunt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.
Gjennom arbeid med Kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:

Barnas kroppsspråk

Kropp
o
o
o
o
o
o

Lærer å kjenne sin egen kropp.
Lære navn på kroppsdeler.
Påkledning – kle seg etter vær og årstider.
Bli kjent med egne behov – hygiene og variert kosthold.
Bli kjent med kroppens ulike sanser – se, høre, lukte, smake, føle.
Utvikler respekt for egen og andres kropp gjennom samtaler og samspill med andre.

Bevegelse
o

o
o

Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelse både inne og ute. Personalet skal
støtte og veilede så barna videreutvikler motoriske ferdigheter. Vi skal legge til rette for en
kropps- og bevegelseskultur som gjenspeiler viktigheten av bevegelse, der lek står i fokus.
Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
Gå på tur i skog og mark i ulendt terreng. Gjennom kroppslige utfordringer utforske naturen.

Helse
o
o
o
o
o
o
o

Fokus på ernæring:
Regelmessige måltider og et sunt og variert kosthold.
Vi skal lære barn å ta sunne valg.
Sørge for at barna får gode og hyggelige matopplevelser.
Fokus på livskvalitet:
Barna skal lære seg å bli kjent med sine egne følelser og få en positiv oppfatning av seg selv.
Fokus på hygiene: Vaske hender, skifte klær og pusse neser ved behov.

Barna erfarer verden
gjennom kroppen, og
gjennom ulike
sanseinntrykk skaffer de
seg ferdigheter og
kunnskaper på mange
områder.
Barna kommuniserer også i
stor grad gjennom
kroppsspråk og andre
kroppslige uttrykk.
Vi voksne må veilede
barna og setter ord på de
signaler som barna sender,
og være bevisst vår egen
kroppslig atferd og
deltakelse. Se
progresjonsplan…
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Progresjonsplan:
1-2 åringer:
Stimulere til bevegelse – bevegelsessanger, krabbe (tunnel), gå, lek med ball, rytmelek. Øyekontakt er viktig, nærhet.
Hygiene: vaske hender, skifte bleier, vaske ansikt, pusse nese ved behov. Regelmessige måltider, innlæring av bordskikk.
Dagsrytme med aktiviteter og hvile.
Barna oppmuntres til å øve på ulike ferdigheter, som å spise selv og kle av/på seg.
3-åringer:
Begynne å lære navn på kroppsdeler: ”Min kropp”.
Hinderløype, sykle, balansetrening, klatre, øve kroppskontroll. Dans.
Ros og oppmuntring. Renslighetstrening.
Finmotorikk: perle med små perler, klippetrening.
Fokus på ernæringsriktige måltider.
4-åringer:
Barna skal få oppleve mestringsfølelse og få utfordringer på sitt nivå.
Lære og kjenne sin egen kropp og utvikle god selvfølelse.
Lære seg å sette grenser for egen og andres kropp.
Ulendt terreng i skog og mark og fin motorisktrening.
Vi er mye ute på tur i skog og mark, gjennom bl.a. aldersdelte grupper.
Hinderløyper inne og ute i barnehagen.
Barna blir oppfordret til å gå på ski når det er snø.
Vi tilbyr barna sunne og ernæringsriktige måltider med frukt og grønt.
5-åringer:
Barna skal få oppleve mestringsfølelse og utfordringer etter sitt nivå.
Vi bruker skogen som arena for utvikling av grovmotorikken på alle årstider.
Vi lager hinderløyper ute og inne i barnehagen. Vi bruker ski i vinterhalvåret.
Vi snakker om sunn – usunn mat i forhold til at kroppen skal vokse og at vi trenger sunn mat for å orke å leke hele dagen. De skal få et innblikk
i hvor maten kommer fra.
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Kunst, kultur og kreativitet
Dette fagområdet handler om at barna skal bli kjent med flere typer uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk,
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Personalet skal være med og stimulere barnas nysgjerrighet. De skal
støtte barna til å skape egne kunstneriske uttrykk.
Kjente musikere, malere og forfattere vi kan hente inspirasjon fra, som f.eks.: Edvard Munch, Asbjørnsen og Moe, Alf Prøysen,
Torbjørn Egner, Inger Hagerup, Astrid Lindgren og Anne-Cath Vestly. Vi kan også søke på Google, You Tube m.fl.
Gjennom arbeid med Kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
Kunst
•
Får kunst- og kulturopplevelser som skaper rom for fantasi, kreativ tenking og skaperglede.
•
Vi jobber med ulike formingsmaterialer og teknikker slik som leire, klippe, lime og forskjellige stoffer, vev, papp/papir, klipper, limer
osv.
•
Vi eksperimenterer med ulike maleteknikker og farger gjennom f.eks. å blande farger, fingermaling, male med pensel/svamp osv.
•
Vi tegner og maler etter inspirasjon fra eventyr, fortellinger og musikk.
•
Vi skal være opptatt av prosessen og ikke resultatet.
•
Barna skal få mulighet til å uttrykke seg estetisk, og vi stiller ut barnas kreasjoner som inspirasjon for andre barn og voksne.
Kultur
•
Får muligheten til å oppleve forskjellige former for kunst og kultur.
•
Barna blir kjent med barnehagens kultur og tradisjoner gjennom hverdagens små og store aktiviteter, som bl.a. russegruppe,
fellessamlinger, turer i nærmiljøet, skolebesøk, ski- og akedag, Lucia, kirkebesøk osv.
•
Vi lytter til forskjellige former for musikk, både moderne og eldre, norsk og utenlandsk.
•
Vi samtaler med barna om kultur og hva som er norsk kultur, f.eks. 17.mai feiring, jul- og påsketradisjoner.
•
Gjennom besøk til Eidsvollsbygningen i forkant av 17.mai opplever barna kultur og historie. I tillegg har vi årlig til skogbruksmuseet med
de eldste barna.
•
Vi oppmuntrer barna til å legge merke til detaljer i naturen, i arkitekturen rundt oss og i bilder. Vi blir kjent med ulike forfattere
gjennom høytlesning, eventyr, sanger, rim og regler.
Kreativitet
•
Vi skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, og motivere de til å uttrykke seg gjennom forskjellige
uttrykksformer:
•
Tegnesaker, sakser, lim, plastilina, utkledningstøy o.l. er tilgjengelig for barna gjennom dagen. Vi skal la barna styre kreativiteten selv og
ikke la den bli for voksenstyrt.
•
Gjennom samlingsstunder, fellessamlinger og ellers i hverdagen blir barna kjent med forskjellige sangleker, rytmeinstrumenter, eventyr
osv.
•
Ved besøk til forskjellige museer som Nannestad bygdemuseum og Eidsvollsbygningen får barna oppleve kultur og historie samtidig
som de henter inspirasjon til leken og sine egne kunst- og kulturuttrykk.
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Progresjonsplan:
1-2 åringer:
Barna får bli kjent med og oppleve sang, musikk og dans gjennom ulike uttrykksformer.
Bli kjent med forskjellige formingsmateriell – f.eks. leire, trolldeig, plastelina, maling.
Bli kjent med fargeblyanter og malerkost.
3-åringer:
Presentere barna for ulike formingsmateriell. Plastelina, leire, trolldeig. Utkledningstøy, sangleker. Bli kjent med
rytmeinstrumenter.
4-åringer:
Barna får oppleve kunst i ulike former, bli kjent med ulike typer maling og maleteknikker. Bruk av ulike typer musikk. Lytte til, bruk
av instrumenter.
Samtaler med barna om kultur og hva som er norsk kultur, f.eks. 17.mai feiring.
5-åringer:
Delta i tradisjonelle sang og rimleker.
Delta i rollelek og dramatisering.

21

Natur, miljø og teknologi
Realfag har vært et prosjekt og er et satsingsområde videre i vår kommune. Vi har fått tilpasset kursing med hjelp fra Høgskolen i Oslo, samt at det er blitt
kjøpt inn diverse materiell. Barn er nysgjerrige av natur, og lek og refleksjon rundt realfag starter allerede i barnehagen. Her jobber vi med realfag uten at
det alltid nødvendigvis alltid defineres slik. Det viktigste i satsingen på realfag i barnehagen, er å gi barna mulighet til å utforske, undre seg og tilegne seg ny
kunnskap. Hvordan barns undring blir møtt av de voksne, er av stor betydning. Det er viktig at den voksne ikke kommer med fasiten, men undrer seg
sammen med barna, lager hypoteser etc. Det å la barna få undre seg, prøve og feile, for så å forsøke igjen, kan gi en viktig læring om livet generelt.
Barna skal bli kjent med, få forståelse for og få et forhold til planter, dyr, skog, årstider og vær. Dette kan vi fokusere på ute på tur i skogen eller inne i
samling. De skal forstå samspillet i naturen og mellom menneskene og naturen. Dette får de erfaringer med, ved at vi jobber med miljøarbeid. Vi plukker
søppel på tur og vi forklarer hvorfor vi sorterer plast, matavfall, papir, glass og metall. Fagområdet handler også om og gi barna erfaringer med tekniske
leker og teknikk i hverdagen. En vesentlig ting med dette er at vi undrer oss med barna over ulike tekniske fenomener.

Gjennom arbeid med Natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:
•

Natur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplever glede ved å ferdes i naturen og undre seg over naturens mangfoldighet.
Gå på tur i skogen og nærområdet f.eks. lekeplasser, trollskogen og gapahuken i lysløypa.
Friluftsaktiviteter og utelek.
Sandkasselek, huske, aking, skigåing, hinderløype i skogen, bading i sprederen, m.m.
Vinterprosjekt: male på snø, frysing av vann med farge i.
Bygge hytte i skogen med pinner, steiner, granbar, osv.
Leke kims lek med elementer fra naturen f.eks. pinne, kongle, stein osv.
Se hvordan plantene og naturen forandrer seg under de ulike årstidene.
Elementene: ild, luft, jord, vann.
Få erfaring med og kunnskap om dyr og vekster, og deres betydning for matproduksjon.
Lære navn og lyder på husdyr. Se på dyrespor.
Være ute, bruke sansene, samle naturmateriell.
Følge opp barnas initiativ, følge med på f.eks. fuglene, finne insekter, plukke blomster osv.
Oppsøke ulike typer terreng.
Kose oss med mat og drikke på tur.
Få erfaring med hvordan man skal kle seg til de ulike årstidene og været.

•
•
•
•
•

Miljø
Får begynnende kunnskap om miljøbevissthet.
Sortere plast-, papir- og matavfall. Skylle yoghurtbegre. Kaste glass og metall. Ikke kaste søppel i naturen.
(Trollgruppen har dette som tema gjennom året)
Motivere barna til å ville lære mer om naturen, samt ta vare på den.
La sortering bli en del av deres hverdagsoppgaver bl.a. etter måltidene.

•
•
•
•

Teknikk
Får erfare hvordan teknikken kan brukes i leken og hverdagslivet.
Bygg- og konstruksjonslek: stablebokser, klosser, Lego, duplo, togbane.
Undre seg over å eksperimentere med ulike fenomener i den fysiske verden.

Midtbygda barnehage har vært
Miljøfyrtårnbedrift siden 2005, og
ble resertifisert i mars 2018.
Å være Miljøfyrtårn innebærer
systematisk arbeid med miljøtiltak
i hverdagen. Barnehagen oppfyller
krav og gjennomfører tiltak for en
mer miljøvennlig drift og et godt
arbeidsmiljø.
I Midtbygda barnehage er vi
opptatt av å inkludere utelek og
friluftsaktiviteter i hverdagen.
Vi er ute hver dag, og barna får på
denne måten opplevelser med all
slags vær og alle årstider.
Vi bruker utemiljøet i barnehagen
og trollskogen, skolen, lekeplasser
og gapahukene i lysløypa så ofte
vi kan.
Se progresjonsplan…
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Progresjonsplan
1-2 åringer:
Oppleve de ulike årstidene.
Løfte på steiner og se hva som rører seg under.
Utforske naturen rundt oss. Lære navn og lyder på husdyr.
Vannlek.
Bygge- og konstruksjonslek: stablebokser, klosser, duplo.
3-åringer:
Barna skal få begynnende opplæring i miljøbevissthet.
Delta i sortering av plast, papir og matavfall. Skylle yoghurtbeger. Bli bevisst at søppel ikke hører hjemme i naturen.
Byggelek: duplo, togbane m.m.
Bevege oss mer ut av barnehagen, bruk av ulike turområder i nærmiljøet. Oppdage naturen og undre oss sammen med barna. Se forandringer
i årstidene.
Begynnende kjennskap til IKT.
4-åringer:
Gi barna gode natur og turopplevelser.
Gi rom for undring og utforsking sammen med barna.
Vise respekt for og ta vare på natur og miljø.
Kildesortering.
Bli bevisst at søppel ikke hører hjemme i naturen.
Barna skal få bruke digitale verktøy.
La barna bruke PC, bli kjent med tastatur, mus og skrive ut bilder.
5-åringer:
Vi vil gi barna gode natur og ute opplevelser til alle årstider.
Vi skal ta oss tid til å undre oss over naturen og se forandringer i årstidene.
Lære barna å vise varsomhet og ta vare på naturen, se på dyrespor og prosesser i naturen og lage ting av materialer som vi finner i skogen.
Vi eksperimenterer med forskjellige teknikker.
La barna få muligheten til å bruke pc som et digitalt verktøy (bruke pc, legge inn og skrive ut bilder, bruke ulike programmer).
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Etikk, religion og filosofi
Barnehagen må ta hensyn til barnas forutsetninger og de ulike kulturer og religioner barn vokser opp med i hjemmet. Vi må
hjelpe barna til å utvikle toleranse og interesse for hverandre, samt å vise respekt og forståelse for andres bakgrunn. Vi kan
gjøre dette gjennom å la barna få et innblikk i ulike kulturer og tradisjoner.
Mål: Legge til rette slik at alle barn, uansett tro, livssyn og kulturell bakgrunn blir møtt med respekt og forståelse.
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:
Etikk
Utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandre:
•
Erfarer medmenneskelighet og nestekjærlighet. Vise hensyn, omtenksomhet og forståelse for hverandre.
•
Bygger gode relasjoner og vennskap.
Vi har kontinuerlig fokus på å
•
Utvikler empati.
fremme sosial- og emosjonell
•
Sette ord på følelser og situasjoner, slik at barna kan lære å løse konflikter på en god måte.
kompetanse, samt å forebygge
•
Erfare at alle har noe å bidra med, og er viktige for fellesskapet.
mobbing gjennom det pedagogiske
opplegget «Det er mitt valg».
•
Utvikling av sosial kompetanse gjennom arbeid med «Det er mitt valg».
Tilegner seg samfunnets normer og verdier:
Barna erfarer å samarbeide og
•
Vi snakker om likeverd og solidaritet. Menneskerettigheter. Barnekonvensjonen.
inkludere andre i et fellesskap, lytte
•
Hva er rett og galt, rettferdig og urettferdig.
til andre, hevde seg selv på en god
måte, samt å bygge vennskap og
•
Ta opp dilemmaer og sammen finne ulike løsninger.
relasjoner gjennom gode møter med
•
Legge til rette for at barna har medvirkning og kan påvirke sin hverdag.
barn og voksne i
barnehagehverdagen.
Religion
Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner:
•
Vi markerer julen. Adventssamlinger med lys og «omvendt julekalender». Kirkebesøk på julegudstjeneste. Dramatisering, sang og
musikk.
•
Vi markerer påsken. Påskesamlinger og ulike aktiviteter.
Får kjennskap til andre religioner, kulturer og livssyn som er representert i barnegruppa:
•
Vi markerer viktige høytider, merkedager og tradisjoner, samefolkets dag, FN-dagen, nasjonaldager.
Filosofi
Undrer seg over temaer og spørsmål de er opptatt av.:
•
Barna reflekterer og undrer seg sammen med andre gjennom planlagte samtaler – i samlingsstunder, eller i samtaler med hverandre.
Erfare at det ikke alltid er en fasit og andre kan ha en annen overbevisning.
Øve på å uttrykke seg, lytte til andre, vurderer nye forslag og å tåle uenighet.
•
Samtaler rundt livet, døden, universet, menneskeheten, naturen, likheter og ulikheter, kroppen, samfunn,
Verdier og spørsmål barna er opptatt av.
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Progresjonsplan:
1-2åringer:
Samhandling/nærvær med andre barn og voksne. Parallell-lek, vennskap, tillit, trygghet.
Alle barn får erfare at de er viktige for fellesskapet.
Filosofere og undre seg over ulike tema sammen med barn, gjerne spontane barnesamtaler.
Vi hjelper til med å forsterke de positive egenskapene barna har.
3-åringene:
Samhandling/lek sammen med andre barn. Selvkontroll/selvutfoldelse, vente på tur.
Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider.
Lære om etiske regler som er herskende i samfunnet.
4-åringene:
Lese og fortelle om høytider og tradisjoner knyttet ilt den kristne tro. (Jul og påske), samt andre religioner som er representert i barnehagen.
Snakke og lære om hva som er rett og galt, rettferdig og urettferdig. Barna får lov å være med på å bestemme regler på hvordan vi skal ha det
i barnehagen.
5-åringene:
Vi skal gi barna kjennskap til høytider og tradisjoner ved fortellinger eller lesing av aktuelle bøker og tekster knyttet til kristne høytider.
Vi forteller om verden og andre religioner, kulturer og tradisjoner, og lar barna og evt. voksne med annen kulturell eller religiøs bakgrunn
formidle og vise frem ting.
Hva som er rett og galt, rettferdig - og urettferdighet kan vi sammen lære ved å gi barna ulike dilemmaer og komme frem til løsninger.
Vi undrer oss og samtaler med barna om jorden, mennesker og ting barna er nysgjerrige på og filosoferer sammen med dem.
Stimulere til nysgjerrighet.
Vi lager regler sammen med barna på hver avdeling.
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Nærmiljø og samfunn
For mange barn er barnehagen det første møte med en annen hverdag enn hjemmet. Barnehagen skal bidra til at barn møter
verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. De får
kunnskap om andres kulturer og levemåter ved å bli kjent med barn i barnehagen.
Mål: Bli kjent med og delta aktivt i barnehagens nærmiljø, gi barna erfaringer som går ut på at alle mennesker, uansett alder og
forutsetninger, bidrar til og inngår i barnehagens felleskap.
Brannvern
Vi gir barna kjennskap til brannsikkerhet gjennom
Gjennom arbeid med Nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
brannøvelser, samtaler om brann i samlinger og
Nærmiljø
hvordan vi forholder oss dersom brann skulle oppstå.
➢
Blir kjent i barnehagen og nærmiljøet rundt barnehagen:
o
o

Ved tilvenning; bli kjent på avdelingen, deretter resten av huset og uteområdet.
Korte turer i nærmiljøet som f.eks. i de forskjellige skogsområdene vi pleier å bruke (Trollskogen, Rødrevveien og gapahuken),
kaste glass og metall, samt skolebesøk for Russegruppa.
Sette ord på hva et nærmiljø er og hva som finnes her; brannstasjon, bibliotek, museum og butikker.
Snakke om hvor hver enkelt bor og gå på turer til de som bor i nærheten av barnehagen.
Idrettsdag for alle barnehagene i Sør-bygda i juni.

o
o
o

Samfunn
➢
o
o
➢
o
o
o
o
o

Erfare at de er en del av et fellesskap hvor alle bidrar, uansett kjønn, bakgrunn og alder:
Bli kjent med hverandre og hverandres familier.
Gi barna medvirkning over egen barnehagehverdag. Velge selv hva de vil gjøre deler av dagen. Delta aktivt i planlegging av
aktiviteter på egen avdeling og i aktivitetsgrupper.
Bli kjent med samfunnet og lokalsamfunnet vi lever i; historie, høytidsdager, ulike levesett / kulturer og tradisjoner.
Observere og snakke om det som skjer i nærheten, eks traktor som pløyer jordet, lastebil som tømmer sand, gravemaskiner
og lignende. Få kjennskap til ulike yrkesgrupper i lokalsamfunnet, for eksempel gjennom foreldrenes arbeidsplasser.
Delta i julegudstjeneste.
Besøke Eidsvollsbygningen en gang før 17. mai.
Stjernekor for barnehagene sør i kommunen, på tvers av barnehager. Vi øver hver for oss og sammen, vi reiser på
kommunehuset, øver og avslutter med konsert på kommunehuset i første halvdel av mai.
Vi markerer 17.mai, FN dagen, samedagen, jul og påske, fastelavn og andre viktige dager.
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Progresjonsplan:
1-2 åringer:
Bli kjent med avdelingen og etter hvert hele huset og uteområdet.
Korte turer i nærmiljøet.
3-åringer:
Turer til lekeplasser samt skogsområder i nærheten.
Observere og snakke om det som skjer i nærheten, eks traktor som pløyer jordet, lastebil som tømmer sand osv.
Rollelek som speiler hendelser i hverdagen.
4-åringer:
Bli kjent med nærmiljøet rundt barnehagen.
Sette ord på hva et nærmiljø er og hva som finnes her.
Snakke om hvor hver enkelt bor og kanskje gå på besøk hos de som bor i nærheten.
Skape fellesskapsfølelse og tilhørighet til samfunnet.
5-åringer:
Vi skal la barna bli bedre kjent med nærmiljøet til barnehagen, og hele kommunen.
Bruke nærmiljøet og området rundt oss og utforske hvilke muligheter vi har.
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Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom
lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å
oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.
Gjennom arbeid med antall rom og form, skal barnehagen bidra til at barna:
Antall
Mattepakken inneholder et fleksibelt matematikkmateriell
for barn i førskolealder. Innholdet i pakken gir utallige
• Opplever glede over å utforske og leke med tall .
muligheter for ulike aktiviteter og oppgaver som er i tråd
o
Bli kjent med tall og telling. Telle, skrive tall, spille, kaste terninger, bruke tellebrikker.
med målene fra Rammeplanens fagområder. Ved å benytte
oss av ideer og materiell fra Mattepakken kan vi utforske
o
Bli kjent med mengdebegreper og mengdeforståelse – få, mange, mye, lite, osv.
matematikk på en spennende, lekbetont og pedagogiske
måte.
o
Alle avdelinger skal ha en tallrekke hengende godt synlig på avdelingen.
o
Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.
o
Vi skal ha matematisk materiell synlig så barna kan undre seg i hverdagen, og vi bruker hverdagsmatematikk i samspill der det er naturlig.
o
Telle i alle slags hverdagssituasjoner: på- og avkledning, borddekking, i spill, i lek, m.m.
o
Barna kan delta i matlaging og få erfaring med veiing, måling, volum, mengde.
o
Gi barna innblikk i pluss og minus. Telle antall barn og voksne – Hvor mange er vi? Hvor mange mangler? Benytte kuleramme, tellebrikker,
tellebjørner, m.m.
o
Erfarer, utforsker og leker med mønster og rytme.
o
Klappe barnets navn, klappe til regler og sanger, utforske ulike mønstre (mønsterkort og tellebjørner), lage egne mønstre.
Rom
• Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.
o
Bevisst bruk av preposisjoner. Over, under, bak, ved siden, i, på, osv.
o
Bidra til barnas utvikling av logisk forståelse og sammenhenger. Rekkefølge. Benytte forskjellig materiell og leker som gir erfaringer med sortering,
klassifisering og sammenligning.
o
Logisk tenkning i forbindelse med konstruksjoner: Stabletårn, kulebane, kaplaklosser; Sette sammen, ta fra hverandre, utforske med ulike former og
størrelser.
Form
• Erfarer, utforsker og opplever glede ved å leke med former.
o
Bli kjent med og gjenkjenne ulike former. Sirkel, oval, runding, kule, sylinder, firkant, kvadrat, rektangel, kube, trekant, pyramide, osv.
Voksne er bevisst egen bruk av matematiske begreper.
o
Lek med former: Puttekasse, puslespill, lego, lokon, nopper, hammermosaikk, m.m.
o
Sortere og sammenligne størrelser, former og mål. Kjenne på ulike former og størrelser.
Sortere leker i riktige kasser.
o
Lete etter ulike former på avdelingen, på fellesrommet, ute, i skogen, m.m.

28

Progresjonsplan:
ALLE: Bruk av mattepakka på ulike nivå.
1-2 åringer:
Puttekasser, puslespill med knotter, rim, regler, bevegelsessanger.
Bruke begreper i hverdagssituasjoner.
Duplo: sette sammen, ta fra hverandre, kjenne på ulike former og størrelser.
Barna får erfare sortering ved å rydde leker på riktig plass.

3-åringer:
Dekke på/rydde av bord ved måltider, bruke begreper i hverdagssituasjoner.
Progresjon på puslespill, sortere leker i kasser.
Telle til 10, telle under lek, motivere til spill med telling.
Se på ulke former, lære barna benevnelsene på formene firkant, sirkel og trekant.
4-åringer:
Fortsatt bruke begreper bevisst i hverdagen. Bli kjent med mengdebegreper. Sette navn på former rundt oss. Bruk av sanger,
eventyr, rim og regler.
5-åringene:
Vi skal la barna få kjennskap til tall og mengdebegreper. Leke med antall, form, farger og størrelser ved bruk av
konkretiseringsmateriell og hverdagserfaringer.
Ha materiell synlig så barna kan undre seg og bruke det i hverdagen.
Gi barna innblikk i pluss og minus.
Finne ulike former og størrelser inne på avdelingen.
Vi bruker hverdags-matte i samspill der det er naturlig, legger til rette og finner frem spill.
Lar barna få være med og veie opp, måle og se mengde ved f.eks. baking.
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OVERGANGER
Overganger kan være situasjoner der vi skifter oppholdssted og/eller aktiviteter.
Overgangssituasjoner i hverdagen kan f.eks. være fra lek til garderobe, til måltid osv. For å skape forutsigbare overganger er det viktig
å forberede barna, både muntlig og visuelt. Dette er spesielt viktig for barn med oppmerksomhets utfordringer. Det er viktig med
tydelig kommunikasjon, korte og konkrete beskjeder om det barna skal gjøre. (Fokusoverganger Statped.)
Overgangssituasjoner ved skifte av oppholdssted kan f.eks. være barnehagestart, skifte avdeling innad i barnehagen og skolestart. For
å starte forutsigbare overganger er det viktig at barnet får en trygg og god start ved å hjelpe barnet til å bli kjent med personalet og
de andre barna. I god tid på forhånd, legger vi til rette for at barna jevnlig besøker den nye avdelingen.
De voksne skal sørge for tett og god oppfølging slik at barna føler tilhørighet og er trygge. (Rammeplanen)

FØRSKOLEBARNA
Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. Begge har et felles ansvar for at barn kan møte
overgangen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Et av våre viktigste mål med russegruppa er å støtte og fremme enkeltbarns og
barnegruppens sosiale ferdigheter, slik at barna blir trygge på seg selv og kan mestre ulike sosiale samspill før skolestart.
Fagområdene fra Rammeplanen ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør med førskolebarna. I Midtbygda barnehage er de eldste barna
Rosaruss.

Rosaruss

Samarbeid mellom barnehage og skole:

På ukentlig russegruppe arbeider vi med:

Vi har et nært samarbeid med både Preståsen skole, KringlerSlattum skole og Maura skole. Det avholdes årlige temamøter
og overgangsmøter mellom barnehagen og skolene, og
russebarna er på jevnlige skolebesøk i løpet av sitt siste
barnehageår. Russegruppa får besøk av og besøker sin
fadderklasse på de ulike skolene før skolestart. Skolene
inviterer også barn og foreldre til førskoledager i mai/juni.

• Inkluderende fellesskap: bli kjent, lytte til
hverandre, gå turer, utvikle vennskap, si noe høyt i
en gruppe, samarbeide.
• Konsentrasjon: lytte og få med seg beskjeder.
• Kunnskap: ha kunnskap om seg selv og sin familie,
forstå systemer og sammenhenger, forholde seg til
regler, gjenkjenne tall og bokstaver.
• Selvstendighet: måltidsituasjoner, toalettbesøk,
påkledning, frilek, ta imot kollektive beskjeder,
vente på tur, ha oversikt over og ta ansvar for egne
ting.
• Medvirkning: delta i planlegging av ulike
arrangementer.
• Tur til Skogbruksmuseet og Eidsvollsbygningen,
overnatting i barnehagen, samt Stjernekorkonsert i
Nannestad kommunehus.
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Dokumentasjon og vurdering
Dokumentasjon er en måte å synliggjøre vårt arbeid i barnehagen på, og et viktig redskap for å videreutvikle vår pedagogiske
praksis. For å dokumentere arbeidet vårt benytter vi oss av ulike metoder. Det kan være fotografier, praksisfortellinger,
barnesamtaler, observasjoner og dagrapporter. Vi er bevisste det etiske aspektet ved bruk av bilder og tekst som dokumentasjon.
Ikke alt som barn sier og gjør skal gjøres til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Vi følger også Datatilsynets
retningslinjer for hva som bør legges ut på nettet.
Alle avdelinger skal skrive månedsbrev. Her beskrives måneden som har gått; hva har vi gjort, jobbet med og fått til. Alle
arrangementer i løpet av året evalueres i etterkant på avdelingsmøter og av arrangementskomiteen senest to uker etter
arrangementet. Planer og evalueringer samles i en ”Tradisjonsperm” og danner grunnlaget for neste års arrangement. Arbeidet på
avdelingene og i aktivitetsgruppene evalueres hvert halvår. Denne evalueringen og rammeplanens fagområder danner grunnlag
for planlegging av neste halvår. Vi har også årlig rapportering/samtaler mellom pedagogiske ledere og styrer. Fokusområdet
vurderes kontinuerlig på avdelingsmøter og personalmøter gjennom hele året. Evaluering av organisasjonsmodellen vår er en
kontinuerlig prosess, som foregår i hel personalgruppe og i lederteamet. Barnas erfaringer og synspunkt inngår også i
vurderingsgrunnlaget. Vurderingene skal danne grunnlag for neste års Årsplan.

Vi som jobber i barnehagen er opptatt av å skape og vedlikeholde et godt omdømme blant
innbyggerne i kommunen. Vi tilstreber å legge til rette for store og små individuelle
behov så langt det lar seg gjøre. Dette tenker vi vil bidra til at vi får fornøyde
barn og foreldre som omtaler barnehagen positivt. Vi jobber også med
omdømmebygging i personalgruppen ved å være bevisst på hvordan vi
omtaler arbeidsplassen vår, overfor kolleger, foresatte og andre. Utad
arbeides det med omdømmebygging og markedsføring, bl.a. ved å invitere
pressen til barnehagen i ulike sammenhenger, på arrangementer og i hverdagen.
Vi tilstreber å ha en oppdatert hjemmeside med jevnlige nyheter fra vår barnehagehverdag.
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Kartlegging og evaluering
Kartlegging
Observasjoner blir det viktigste verktøyet vi skal bruke, når vi skal evaluere vårt arbeid med barna. Ulike typer observasjonsmetoder skal brukes. Kontaktskjema er en
observasjonsmetode som kan gi oss en pekepinn på om hvert barn får kontakt med de voksne, samt kvaliteten på denne kontakten. Situasjonsobservasjon går ut på at vi skal
være der barna er for å kunne observere hva som skjer mellom dem i ulike situasjoner. Vi kan da se hvordan de takler det og omgås hverandre. På denne måten kan vi også
være medhjelpere til å løse eventuelle konflikter. Det er viktig at observasjonene blir skrevet ned slik at vi kan evaluere dem på avdelingsmøter samt la dette bli en del av
foreldresamtalene.
Aktivitetsskjema er en mer konkret observasjonsmetode, der vi, over en periode, krysser av hvor, med hva og med hvem barna leker.
Vi skal også, kontinuerlig, gjennomføre barnesamtaler i forhold til evaluering av vårt arbeid. Metoder vi bruker er bl.a. praksisfortellinger, barnesamtaler og
”hverdagsglimt”.
TRAS (tidlig registrering av språk) er et viktig hjelpemiddel for kartlegging av barnas språkutvikling. Dette brukes ved behov.
Vi bruker et språkregistreringsverktøy ”20 spørsmål”, på alle 4 åringene. På denne måten har vi mulighet til å fange opp eventuelle språkproblemer, som vi ikke har
oppdaget før, på et tidlig tidspunkt.
ALLE MED brukes for å observere den sosiale mestringen hos barnet. Observasjonsskjemaet dekker seks utviklingsområder; språk, lek, sosio - emosjonelt, sansing/motorikk,
hverdagsaktiviteter og trivsel. Disse observasjonene gir et helhetlig bilde av barnet og det barnet mestrer, og gir oss en bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet vi gir.

Evaluering
•

•
•

Vi evaluerer vårt arbeid for å sikre kunnskap om hvilke satsninger som gir gode resultater.
Vi følger årshjulet for kontinuerlig evaluering av årsplanen.
Vi evaluerer årsplanen kontinuerlig i forhold til hovedmål 1, 2 og 3, som er laget på bakgrunn av vår visjon «Jeg kan jeg vil…og se, jeg får det til».

-Har vi trygge barn? Har alle en venn?
-Har vi livsglade og lekende barn?
-Har vi et godt språkmiljø som er utviklende for alle barn?
•
•
•
•

Vi har halvårsevaluering av egne rutiner og drift.
Vi har felles halvårsplaner og månedsplaner for alle avdelinger som foreldrene mottar elektronisk.
Avdelingsmøter brukes til evaluering av eget arbeid, observasjoner av enkeltbarn og av barnegruppen og til videre planlegging.
Enkeltbarnets utvikling skriftliggjøres og refereres til foreldre i forbindelse med foreldresamtaler, og formidles ellers muntlig i daglig dialog.

Mer detaljert informasjon over planlagte aktiviteter utgis i halvårsplaner og månedsplaner fra avdelingene. Se for øvrig vår hjemmeside:
https://www.nannestad.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nannestad/midtbygdabarnehage/
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