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Barnehageområdet er underlagt kunnskapsdepartementet, og har fått et svært viktig samfunnsmandat. 

Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. (Rammeplanen s.7) 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig verdigrunnlag, hvor omsorg, lek, danning og læring er sentrale deler. 

 

Ifølge Lov om barnehager og Rammeplanen, (https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-

bokmal2017.pdf  ) skal det utarbeides en årsplan for hver barnehage, med fokus på det pedagogiske innholdet i barnehagen. Årsplanen skal 

fastsettes av samarbeidsutvalget (SU).  

De kommunale barnehagene i Nannestad utarbeider årsplan som følger barnehageåret. Årsplanen synliggjør langtidsplaner, men evalueres og 

justeres hvert år.  Viser til egne prosedyrer for arbeid med årsplan i kommunale barnehager. 

Nannestad kommune har utarbeidet felles “Strategiplan for barnehage og skole – Et gyldig vi!”, vedtatt i kommunestyret mars 2022. 

(https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/barnehage---felles-nannestad/bjerke-barnehage/planer-og-

infohefter/strategiplan-barnehage-og-skole-2022---2026.pdf )  

Denne er førende for barnehagens satsingsområder og tiltak, og for planer for arbeid med kompetanse og ledelse. 

Strategiplanen tydeliggjør spesielt FNs barnekonvensjon, og barnehagens hensyn til barnets beste. Strategiplanen fremhever også UNESCO 

Pillars of Education som et bilde på hvordan barn og unge skal oppleve sin oppvekst i Nannestad kommune. 

 

Fra 1.januar 2021 ble Lov om barnehager endret, og nytt kapittel om Psykososialt barnehagemiljø trådte i kraft. 

Gjeldende versjon av Rammeplan for barnehagene ble iverksatt fra 1.august 2017, og implementering av rammeplanen er en sentral del av vårt 

arbeid og innholdet i vår årsplan. Dette er en spennende prosess som krever endringer, bevisstgjøring og strukturert kompetansearbeid i 

barnehagen over tid. Gjennom arbeidet med årsplanen er vi i prosess med å synliggjøre hvordan vi forstår rammeplanens krav og forventninger, 

og hvilke valg og prioriteringer vi ønsker å fokusere på i kommende periode. Siden våren 2021 har barnehagen deltatt i et nettbasert 

studieopplegg utarbeidet av Høgskolen Innlandet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (UDIR). Dette er et studium som alle ansatte er aktivt 

deltagende i to år fremover. Studiet har hovedfokus på psykososialt barnehagemiljø og oppfølging av nytt lovverk.  

Barnehagen er Miljøfyrtårnsertifisert, og ble re-sertifisert våren 2021. 

Årsplanen er først og fremst et arbeidsredskap for barnehagens personale. Den er tilgjengelig for foreldre, foresatte, samarbeidspartnere og andre 

interesserte på barnehagens hjemmeside. Sammen med Lov om barnehager, Rammeplanen og kommunes Strategiplan for skole og barnehage 

skal den være med på å sikre kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen vår.  

Årsplanen skal være et levende dokument som er i bruk i planlegging, evaluering og dokumentasjon av arbeidet vårt. Den er og blir en viktig del 

av den kontinuerlige utviklingsprosessen som barnehagen er i.  

 

For Bjerke barnehage 

Eva Stad Sjøberg, enhetsleder 

Forord 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/barnehage---felles-nannestad/bjerke-barnehage/planer-og-infohefter/strategiplan-barnehage-og-skole-2022---2026.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/barnehage---felles-nannestad/bjerke-barnehage/planer-og-infohefter/strategiplan-barnehage-og-skole-2022---2026.pdf
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Vi gjør 

hverandre gode! 

 

 

 

Vår visjon 

Vår visjon er et resultat av grunnleggende verdier og holdninger, 

som vi mener skal prege barnehagens hverdag for både barn og voksne. 

Gjennom arbeid med humor og glede, omsorg, trivsel og fokus på hver enkeltperson sine muligheter,   

skapes en grunnleggende trygghet og et godt selvbilde.  

Dette er med på å styrke selvtillit, løfte hverandre og få frem det beste i hver enkelt person. 

 



   

 

   5 

Når barnet begynner i barnehagen 
 

Rammeplanen sier at barnehagen, i samarbeid med  

foreldrene, skal legge til rette for at barnet skal få en trygg og god 

start i barnehagen. Det å være ny i barnehagen er spennende for både 

barn og foreldre.  

I barnehagen vår ønsker vi at barna skal få tid til å bli kjent, og 

knytte seg til personalet og andre barn. Barnet skal først bli kjent 

med de voksne på sin avdeling, der personalet deler på ansvaret for 

tilvenningen. Deretter etableres relasjoner til flere barn og voksne i 

små grupper og på tvers av avdelinger. 

Personalet tilrettelegger for en åpen og god kommunikasjon, og tett 

oppfølging av det enkelte barnet. Dette innebærer at foreldre og 

personalet snakker sammen og samarbeider. Dette for å få en god 

progresjon i tilvenningen, tilpasset det enkelte barns beste. 

Det er viktig at barnet opplever tilhørighet og trygghet, så det får 

mulighet til å leke, utforske og lære. 

Barnehagen har egne rutiner for tilvenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



   

 

   6 

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

Rammeplanen sier at omsorg er en forutsetning for barnas trygghet 

og trivsel, og barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til 

seg selv og andre. 
 

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. 

Barna skal oppleve omsorgsfulle relasjoner seg imellom og med 

voksne.  

Barnehagen har 0-5 års grupper på alle avdelinger. Dette opplever vi 

at styrker omsorgsfulle relasjoner mellom barn. 

 

Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 

lekens egenverdi skal anerkjennes og gis gode vilkår. 

 

Lek er den viktigste aktiviteten i barnas liv, og er grunnlaget for 

videre utvikling. Den er en viktig kilde til glede, humor, trivsel og 

kunnskapstilegnelse.  

Leken har stor betydning for utvikling av språk og sosialt samspill. 

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 og videreutvikler leken sammen. I vår 

barnehage prioriterer vi også utelek høyt ved å være ute hver dag. 

Barnehagen styrker barnas språklige og sosiale kompetanse gjennom 

bevisst arbeid blant annet i hverdagssituasjoner her og nå, 

rutinesituasjoner, samlingsstunder, lekegruppe og språkgruppe. 

 

I vår barnehage har vi valgt lek som et av satsingsområdene for 

kommende periode, og viser til mål og tiltak videre i planen. 

Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme læring og vi vet at 

barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. 

Vi ønsker å legge til rette for et læringsmiljø der barna skal få bidra i 

egen og andres læring. Alle barn skal oppleve mestring gjennom 

varierte erfaringer og utfordringer.  

 

Ved at personalet er bevisste og anerkjennende, gir vi mulighet for 

undring og nysgjerrighet for det barna er opptatt av. 

 

Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme danning. 

Danning er en livslang prosess som handler om å bli en god og 

selvstendig utgave av seg selv, med evne til å reflektere over egen 

handling og væremåte, samt se seg selv som et verdifullt medlem av 

et større fellesskap.  

Gjennom gode danningsprosesser settes barna i stand til å håndtere 

livet ved å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Barn 

må få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskaper og 

ferdigheter, slik at de kan handle omsorgsfullt og gjøre etisk 
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begrunnede valg. Danning skal legge grunnlaget for barns 

engasjement og deltakelse i et demokratisk samfunn senere i livet. 

 

Ved å ha fokus på omsorg, lek, læring, utvikling og sosialisering, 

arbeider vi kontinuerlig med å bidra positivt til barnas individuelle 

danningsprosesser. Vi mener at barns rett til medvirkning i eget liv 

er en svært betydningsfull del av en slik danningsprosess. Vi bruker 

derfor tid på at barna skal få uttrykke sine meninger og behov, ha 

innflytelse på egen barnehagehverdag, ta hensyn til andres 

synspunkter, og ta del i demokratiske beslutningsprosesser. 

På denne måten kan vi være med på å styrke barnas individuelle 

utvikling, samt å forberede barna til deltakelse i et demokratisk 

fellesskap. 

 

Progresjon innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve 

framgang. Personalet planlegger og tilrettelegger for at barn i alle 

aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

Barna får utfordringer tilpasset sine kunnskaper, ferdigheter, 

erfaringer og interesser. 

 

Personalet bruker tiltaksplaner som verktøy i sin felles forståelse for 

det grunnleggende arbeidet i barnehage. 

Tiltaksplaner er en konkretisering av felles praksis på ulike områder 

i barnehagen. Flere av disse henger på avdelingene eller ute i 

garderoben. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

8 

 

Trygghet og tilknytning er grunnleggende for barnas utvikling av 

god helse og trivsel i barnehagen, både i oppstart og gjennom hele 

barnehagetiden. 

Vi har fokus på voksenrollen i møte med barna. 

Personalet er nære og tilgjengelige, sensitive og «toner» seg inn, ut 

fra hvert enkelt barns behov. Voksne støtter barna, og hjelper dem 

når de møter utfordringer slik at de mestrer motgang og blir robuste.  

Personalet jobber med egen kompetanse og felles forståelse av 

Trygghetssirkelen (COS), jmf. «Se barnet innenfra».  

 

Vi jobber aktivt og systematisk med det psykososiale miljøet og 

forebyggende arbeid jmf. handlingsplan mot mobbing og 

satsningsområde 1, Livsmestring.  

Gjennom prosjektet “Barnehagemiljø og krenkelser” jobber 

personalet med: observasjon, samtaler, pedagogisk analyse, tiltak, 

relasjoner og kommunikasjon mellom voksne og barn, inkludering i 

lek og voksnes rolle. 

 

 

Personalet jobber for å gi alle barn en psykisk helsefremmende arena 

i tråd med nyere forskning (Holte, 2016). 

 

• Identitet og selvrespekt – følelse av at man er noe, at man er  

 verdt noe. 

•Mening i livet – en følelse av å være en del av noe større enn seg 

selv, at det er noen som trenger en. 

•Mestring – en følelse av at man duger til noe, at det er noe man får 

til. 

•Tilhørighet – følelse av å høre til hos noen, høre hjemme et sted. 

•Trygghet – kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. 

•Deltakelse – følelse av at det spiller noen rolle for andre hva man     

gjør eller ikke gjør.  

•Fellesskap – at man har noen å dele tanker og følelser med, noen 

som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en når det trengs.  

I henhold til revidert Lov om barnehager, Kap. VIII,  

skal barnehagen ha nulltoleranse for krenkelser og mobbing. 

Ved enkelthendelser skal ansatte: 

- Gripe inn  

- Emosjonell støtte 

- Utviklingsstøtte 

- Organisering  

- Holdninger  

 

Ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

inntreffer aktivitetsplikten. 

Dette innebærer at ansatte skal: 

- Følge med 

- Melde fra 

- Undersøke 

- Sette inn tiltak 

- Skrive aktivitetsplan 

 

Barnehagen skal fremme barnas fysiske og psykiske helse, jmf 

Rammeplanen s. 11. Det er en nær sammenheng mellom fysisk og 

psykisk helse. Barnehagen tilrettelegger for aktiviteter inne og ute, i 

skogen, naturen og nærmiljøet. Vi ønsker å gi positive opplevelser, 

hvor barna viser glede ute til alle årstider og i allslags vær.  

Dette synliggjøres gjennom satstingsområde 2.  

 

 

Psykososialt barnehagemiljø 
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Mat og hvile 

 
Rammeplanen sier at gjennom medvirkning i mat- og 

måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få 

grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god 

helse.  

Barnehagen tilrettelegger for at måltidene skal være en arena for 

samtale, bidra til å bygge relasjoner og utvikle sosial kompetanse. 

En trivelig og hyggelig stemning rundt bordet virker inkluderende og 

fremmer appetitten og lysten på god mat. Jmf Tiltaksplan for måltid. 

Personalet legger til rette for at barna skal inkluderes i planlegging 

og gjennomføring av måltidene. Det er viktig at personalet er aktivt 

deltagende i måltidene, er tilstedeværende og støttende. De gode 

rammene rundt måltidene ønsker vi også at skal gjelde i forhold til 

utemåltider. 

 

Rammeplanen sier at barna skal få mulighet for ro, hvile og 

avslapping i løpet av barnehagedagen. Soving og hvilestund er en 

del av daglige rutiner hos oss. Jmf Tiltaksplan for hviling. 

Høytlesning og lesestunder, lytte til musikk og mulighet for lek i 

mindre grupper er også med på å gi ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

10 

 

 

Satsingsområde 1: Inkludering og fellesskap  
Mål: 

1. God pedagogisk ledelse og god organisering/administrasjon av barnehagen skal 
sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. 
 

2. God pedagogisk ledelse og god organisering/administrasjon av barnehagen skal 
sikre inkludering og tilpasninger for den enkelte innenfor fellesskapet. 
 

3. Barnehagen skal arbeide systematisk og kunnskapsbasert for å sikre et trygt og 
godt barnehagemiljø i henhold til Barnehagelovens kapittel VIII. 
 

4. Oppfølging av resultater av kartlegginger/undersøkelser av barnehagemiljøet 
skal få betydning for forsterking av god praksis, eller ny praksis, i barnehagens 
arbeid med et trygt og godt barnehagemiljø. 

 
 

Alle barn trenger å oppleve seg som en viktig del av et fellesskap. Nyere forskning på krenkelser og mobbing har større fokus på sammenhengen og miljøet 

krenkelser og mobbing skjer i, enn individuelle psykologiske trekk ved dem som utfører, eller blir utsatt for, krenkelser.  

I arbeidet som barnehagen gjør knyttet til et trygt og godt barnehagemiljø, er vi opptatt av å se på opprettholdende faktorer i miljøet 

krenkelsene/mobbingen skjer i for å kunne forebygge og håndtere slik hendelser.   

Barnehages lovverk på området viser til hvordan alle er forpliktet til å jobbe forebyggende for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barna og elevene. 

Alle ansatte skal være godt kjent med aktivitetsplikten og barnehagen har prosedyrer og rutiner for hvordan vi følger med, varsler og griper inn. 

 

 

 

Satsingsområde 2: Språk i barnehagen  
 

Føringer fra «Et gyldig vi» - Strategiplan for barnehage og skole 2022- 2026 
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Mål: 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk gjennom at 

• barnehagen legger til rette for samspill og dialog for å støtte barna i å 
kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening 

• alle barn får god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen i tråd med 
rammeplanens intensjoner 

 
 

Rammeplanen for barnehage beskriver arbeid med språk og sier bl.a. annet at “Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og 

stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive”. Personalet må derfor tilrettelegge for 

språkstimulering på ulike måter og arbeid med språk skal være en integrert del av barnehagehverdagen. Personalet må videre støtte barns bruk av språk 

som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger og følelser, og fange opp de barna som har behov for ekstra støtte i sin språkutvikling.  

Satsingsområde 3: Profesjonsfellesskapet 
 

Mål: 

- Alle ansatte skal ta aktiv del i det profesjonsfaglige fellesskapet hvor man i 
fellesskap reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler praksis. 

 
- Ledelsen i barnehagen og skolen skal sørge for at barnehagens og skolens praksis 

er i samsvar med gjeldende rammeplan og læreplanverk til enhver tid. 

 
Profesjonelle læringsfellesskap kjennetegnes av deltakere som inngår i et analytisk og undersøkende samarbeid, og som hele tiden er orientert mot å styrke 

sin egen og kollegenes profesjonelle praksis (Hord, 1997). Rammeplanen har fokus på profesjonsfellesskapet og at barnehagen er en lærende organisasjon 

(kap.7).  

Et godt profesjonsfelleskap stiller krav til ledelse som legger til rette for refleksjon, erfaringsdeling og videreutvikling av praksis. Vi ønsker å se et 

profesjonsfellesskap som jobber kunnskapsbasert og som forsker på egen praksis med det mål å styrke barnas utvikling, lek, læring og danning.  
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Satsingsområde 1 – LIVSMESTRING 
Mål: Barna i Bjerke barnehage opplever trygghet, trivsel og 

mestring i hverdagen. 

 

Tiltak: 

• Personalet møter barn og foreldre på en god måte (jmf  

     tiltaksplaner for henting og levering) 

• Personalet forbereder barna før overganger og endringer i  

     hverdagen (jmf tiltaksplan for overganger) 

• Personalet veileder og støtter når barna vil prøve seg på nye 

ting eller trener på nye ferdigheter. (Jmf tiltaksplan for måltid, 

COS, m.m.) 

• Personalet lar barna prøve mest mulig selv i lek, sosiale    

     samspill og hverdagssituasjoner. 

• Personalet er nær nok til å se og høre hva barna gjør og sier. 

• Personalet har fokus på barneperspektivet (barnesamtaler,  

     Mitt valg og andre pedagogiske virkemidler) 

• Personalet tilrettelegger for vennskap mellom barna ved  

     veiledning i hverdagen, aktiviteter og lekegrupper på tvers av  

     huset. 

• Personalet observerer, forebygger, griper inn og stopper  

     enhver form for krenkelser, utestenging og mobbing (jmf. egne  

planer for forebygging, håndtering og kompetanseutvikling 

Barnehagemiljø og krenkelser). 

• Personalet veileder barna, så de kan forstå egne og andres 

følelser, for å kunne handle hensiktsmessig. 

• Personalet er gode rollemodeller som ivaretar et godt 

sosioemosjonelt miljø. 

• Hele personalet er aktivt deltagende i prosjektet Barnehagemiljø 

og krenkelser. 

Kjennetegn for god praksis; 

• Personalet observerer, støtter og veileder barna i å mestre gode 

samspill.  

• Tydelige voksne, som griper inn 

ved behov 

• Personalet skaper omsorgsfulle 

relasjoner ved for eksempel å ha 

barn på fanget eller holde i 

hånda.  

• Personalet lytter, anerkjenner og 

«toner» seg inn i kommunikasjon 

med barn og foreldre. 

• Personalet samtaler og undrer 

seg med barna. Og er gode 

rollemodeller ved å sette ord på 

hva som skjer, hva man ser og 

hva man opplever sammen. 

• Personalet benytter hjelpemidler, 

som Mitt valg, International 

Child Development Programme 

(ICDP), barnesamtaler, Grønne 

tanker – Glade barn. 

 
 

 

Vi har oppnådd målet når… 

➢ Barna setter ord på følelser. 

➢ Barna viser glede. 

➢ Barna leker.  

➢ Barna inkluderer hverandre i 

lek. 

➢ Barna utfordrer seg selv i 

forhold til nye ferdigheter og 

opplevelser.  

➢ Barna lar seg inspirere og 

utfordre av andres støtte og 

veiledning. 

➢ Barna gir rom for hverandres 

forskjeller i behov, modning 

og mestring. 

➢ Barna fordeler seg og bruker 

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 
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Satsingsområde 2 – SPRÅKUTVIKLING OG 

SPRÅKMILJØ 

Mål: Barna i Bjerke barnehage opplever et variert språkmiljø 

som gir mestringsfølelse og styrker fellesskapet. 
 

Tiltak:   

• Personalet bruker rutinesituasjoner, hverdagsaktiviteter og lek, 

som arenaer for språkarbeid.  

• Personalet gjennomfører språkutviklende samtaler; systematiske 

og spontane. 

• Dagtavle og handlingskjeder brukes på alle avdelinger. 

• Vi leker med språk; humor, rim og regler, rytme, sang og 

musikk. 

• Barnehagen har planer for språkarbeid på tvers og avdelingsvis. 

• Samlingsstund gjennomføres daglig og språkgrupper ukentlig. 

• Barna deles inn i mindre grupper gjennom dagen. (Samling, 

måltid, aktiviteter osv). 

• Barnehagen samarbeider med biblioteket; bokkasser, lesestund.  

• Rollelek prioriteres høyt i hverdagen 

• Personalet benytter hjelpemidler på ulike språk som for 

eksempel Språkkista og Polylino.  

• Tegn til tale brukes som støtte til verbal og non-verbal 

kommunikasjon 

• Varierte formidlingsformer, høytlesning, dramatisering, bruk av 

konkreter, symboler, tekst, og lydbøker 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet viser engasjement og tar initiativ til språkarbeid i 

lek, rutinesituasjoner og hverdagsaktiviteter. 

• Personalet tilrettelegger for at barna kan uttrykke seg på sitt 

nivå i hverdagen. 

• Personalet er gode språklige rollemodeller, er tilgjengelig og 

lyttende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Personalet synliggjør språklig mangfold 

• Personalet leser barnas nonverbale språk og tolker 

kroppsspråket. 

• Personalet planlegger og tilrettelegger for en god progresjon 

ut fra barnas behov, utvikling og erfaring. 

• Personalet bruker digitale hjelpemidler som Salaby, 

Språkløyper, morsmal.no, Polylino, ASK, trivselsmonitoren. 

Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst handler om at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer. Fagområdet påpeker også at barnehagen skal bidra til at barna bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse 

konflikter. 

 
 

Vi har oppnådd målet når… 

➢ Barna viser glede og 

nysgjerrighet ved språklige 

aktiviteter. 

➢ Barna etterspør høytlesning. 

➢ Barna kommuniserer med andre 

barn og voksne. 

➢ Barna gir uttrykk for sine ønsker 

og behov. 

➢ Barna bruker språket aktivt i lek 
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Satsingsområde 3 – LEK og UTELIV 

 

Mål: Barna i Bjerke barnehage opplever en hverdag preget av god lek. 

         De får et mangfold av naturopplevelser og  

         bruker naturen som arena for lek og læring.          

Tiltak: 

• Leker og materiell skal være i barnehøyde eller lett tilgjengelige.  

• Personalet skal være forberedt, og ha nødvendig utstyr til 

 ulike aktiviteter, opplevelser og frilek. (bl.a. utkledningstøy, realfagssekk, formingsmateriell) 

• Barna leker ute hver dag året rundt. 

• Barna skal få muligheten til å medvirke i forhold til valg av aktivitet og innhold 

• Vi er på tur hver uke, spiser ute og lager mat på bål. 

• Vi bruker aktivt de ulike turplassene til barnehagen og mulighetene vi har i nærmiljøet.  

• Vi bruker ulike naturmaterialer fra vårt nærmiljø ute og inne. 

• Barna skal forberedes og gis mulighet til å avslutte leken. (eks. timeglass) 

• De aldersdelte gruppene har hovedfokus på uteliv.(jmf planer for aldersdelte grupper) 

• Personalet bruker tiltaksplan for overganger og frilek. 

• Personalet skal tilby barna ulike aktiviteter og opplevelser på barnehagens uteområde. 

• Personalet undrer seg sammen med barna rundt hverdagslige hendelser, sammenhenger og opplevelser 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet leker sammen med barna. 

• Personalet følger barnas initiativ i lek.  

• Personalet er engasjerte og setter i gang lek (ute og inne) som inspirerer barna. 

• Personalet tilrettelegger for at barna får felles erfaringer og opplevelser som grunnlag for lek. 

• Personalet planlegger og tilrettelegger for en god progresjon ut fra barnas behov, utvikling og erfaring. 

• Personalet tilrettelegger for små grupper.  

• Personalet fremsnakker uteliv. 

• Personalet planlegger og evaluerer sammen med barna. 

• Personalet tilrettelegger for rollelek tilpasset ulike aldersgrupper, modning og nivå. 

• Personalet tilrettelegger for varierte lekearealer, leker og materiell. 

• Personalet kjenner til og arbeider etter Miljøfyrtårnets krav og forventninger, fokus på bærekraftig utvikling.

Rammeplanen vektlegger at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse påpeker barnehagens betydning som en arena for daglig fysisk aktivitet og hvordan fremme barnas bevegelsesglede og 

motoriske utvikling. 

Fagområdet Natur, miljø og teknologi sier noe om at barnehagen skal bidra til at barna blir glade i og får erfaringer med naturen. 

  

Vi har oppnådd målet når… 

➢ Barna viser glede og mestring i lek. 

➢ Barna leker rollelek. 

➢ Barna opplever at de har venner og 

noen å leke med. 

➢ Barna tar initiativ til lek. 

➢ Barna samarbeider i leken. 

➢ Barna viser tydelige forventninger 

til at personalet er aktive og deltar i 

lek. 

➢ Barna kommuniserer og bruker 

språket i leken på en positiv måte. 

➢ Barna viser turglede året rundt. 

➢ Barna undrer seg over opplevelser i 

naturen. 

➢ Barna etterspør tur og uteliv. 

➢ Barna tar initiativ til å utforske 

naturen rundt seg. 

➢ Barna viser respekt og omsorg for 

liv i naturen. 

➢ Barna lager egne løsninger på ulike 

problemstillinger. 

➢ Barna bruker naturmateriale i 

naturlig samspill med annet 

lekemateriale ute og inne. 
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Rammeplanen sier at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra 

barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn møter overgangen med nysgjerrighet 

og tro på egne evner. Vi legger til rette for at barna skal få med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter fra barnehagen, som kan gi dem 

motivasjon og mulighet for å glede seg til å begynne på skolen.  

Vi har et tett samarbeid med Maura skole. Det utveksles kunnskap og informasjon gjennom årlige temamøter og samarbeidsmøter mellom 

barnehagen og skolen. Lærere og barnehagelærere hospiterer hos hverandre, for å utveksle faglige erfaringer. Skolebarn og Vetter besøker 

hverandre gjennom en godt etablert fadderordning. Skolen inviterer barna til Bli kjent-dager i mai.  

I Nannestad kommune er det utarbeidet felles rutiner for overgang fra barnehage til skole for alle barnehager og skoler i kommunen. 

Det viktigste barna skal styrkes på gjennom barnehage- og førskoletida er: 

o Sosial kompetanse 

o Språkkompetanse 

o Mestringsfølelse  

Gjennom arbeidet med rammeplanens 7 fagområder er barnehagen med på å gi barna erfaringer som styrker barnas kompetanse. Barnehagen 

arbeider med de ulike fagområdene og tilrettelegging for Vettene både i hverdagssituasjoner, ulike smågrupper og når 5/6 -åringene samles i 

Vettegruppa 2 – 3 ganger i uka gjennom hele året. 

Det utarbeides egne planer for arbeidet med Vettene, og foreldre får informasjon.  
RAMMEPLANEN INNHOLD/TILTAK 

Kommunikasjon, språk og tekst Uttrykke følelser, tanker og meninger. Lytte, samtale. Leke med rim, rytme og ord. Gjenkjennelse av bokstaver, tall og symboler.  

Kropp, bevegelse, mat og helse Ta vare på seg selv og hverandre. Bli kjent med egne behov. Selvstendighet og hygiene, f.eks. klare seg selv på do, vaske hender, smøre egen 

matpakke til tur, passe på egne ting. Bevegelseslek, utholdenhet på tur, god mestring av fin- og grovmotoriske ferdigheter, blyantgrep. Sunt og 

variert kosthold. Høste fra kjøkkenhagen. 

Kunst, kultur og kreativitet Skaperglede, fantasi, sang (Stjernekor), musikk, drama/teater, forming.  

Natur, miljø og teknologi Glede ved å være ute, ukentlige turer, fast turplass, mat på bål, Bærekraftig utvikling: Ta vare på naturen rundt oss, se sammenhenger i naturen, 

kildesortering. Kjøkkenhagen. Eksperimentering og utforsking. 

Etikk, religion og filosofi Vennskap. Tradisjoner, normer og verdier. Respekt for hverandre, ta hensyn. Rekke opp hånda, vente på tur, ta imot kollektive beskjeder. Undre 

seg. Mangfold. 

Nærmiljø og samfunn Erfaringer med demokratiske prosesser, ytre seg, bli hørt, medvirke og delta. Menneskerettighetene/barnekonvensjonen. Opplevelser/bli kjent i 

nærmiljøet, eks. isfiske, beversafari, overnatting ute, bruk av skolens uteområde og Maurahallen. Besøke Eidsvollsbygningen.  

Antall, rom og form Lek, undring. Sammenlikning, sortering, plassering, orientering og visualisering. Former, mønster, tall, telling og måling.  

 

 
 

 

Overgangen mellom barnehage og skole 



   

 

   16 

 

Lov om barnehager og Rammeplanen sier at samarbeidet mellom 

hjemmet og barnehagen alltid skal ha barnets beste som mål, og at vi 

har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.    

Jmf. Lov om barnehager §4 skal alle barnehager ha et Foreldreråd 

og et Samarbeidsutvalg. 

Den daglige kontakten bør bygge på gjensidig åpenhet og tillit, og gi 

mulighet for god dialog og gjensidig informasjonsutveksling.  

Samarbeid og medvirkning mellom barnehage og foreldre har høy 

prioritet i vår barnehage. 

Den viktigste mulighet til medvirkning i forhold til det enkelte barn, 

er daglige samtaler ved levering og henting og foreldresamtaler, 

minimum en gang pr. halvår..  

 

Forutsetninger for godt foreldresamarbeid: 

• Bli kjent med å skape god relasjon med foreldrene, ved å si 

«hei» og «hadet», bruke navn på barn og foreldre. 

• Gi foreldrene informasjon om hvordan barnets dag har vært. 

• Kommunisere tydelige forventninger til foreldrene. 

• Gi foreldrene innflytelse på barnehagetilbudet. 

• Gjennomføre jevnlige foreldresamtaler. 

• Være ærlige, åpne og forståelsesfulle i møte med foreldrene. 

• Se på foreldrene som en ressurs. 

• Ta imot innspill og tilbakemeldinger fra foreldrene. 

• Tiltaksplaner for levering og henting. 

• Foreldre informeres om barnehagens arbeid og plan for å sikre et 

godt psykososialt miljø. 

 

Vi forventer at dere foreldre: 

• Samarbeider med oss, slik at vi sammen kan gjøre hverdagen 

best mulig for deres barn og dere som foreldre.  

• Gir beskjed om det har skjedd noe som kan ha betydning for 

dagen i barnehagen f.eks. sovet dårlig, sykdom i familien, 

samlivsbrudd, m.m. 

• Kommer med innspill til barnehagehverdagen, for eksempel 

forslag til ulike aktiviteter. 

• Er inkluderende og bidrar til å forebygge mobbing. 

- Hilser på andre barn og foreldre. 

- Omtaler andre barn, foreldre og barnehagen 

positivt. 

• Er gode rollemodeller for barna og reflekterer over hva dere sier 

og gjør når barn er til stede. 

• Tar opp ting dere lurer på, og gir oss tilbakemeldinger i vårt 

arbeid med deres barn.  

• Deltar på foreldremøter og foreldresamtaler. 

• Ser over plassene med skiftetøy, tar med våte klær hjem og 

sørger for at deres barn har uteklær som de kan bruke dagen 

etter. 

• Gir beskjed ved sykdom og fravær.  

• Tar personalet på alvor når vi opplever at deres barn ikke er i 

form. 

• Leser og følger opp informasjon som gis fra barnehagen. 

• Engasjerer dere i Foreldrerådet, Foreldrenes Arbeidsutvalg 

(FAU) og Samarbeidsutvalget (SU). 

 

Er du fornøyd, fortell det til alle! 

Hvis ikke; fortell det til oss så vi kan lære av det!

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
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Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, hvor arbeidet 

planlegges, vurderes og dokumenteres. 

Rammeplan for barnehagen er vårt sentrale styringsdokument, og 

sammen med lokale føringer preger dette vårt planarbeid. 

Planlegging er med på å sikre at det vi tilbyr i barnehagen er i tråd 

med lovverk, og at vi er en lærende organisasjon. Det sikrer også 

kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegrupper, og en 

langsiktig og systematisk utvikling av det pedagogiske arbeidet. 

Barnehagen utarbeider en årsplan som er utgangspunkt for 

periodeplaner og månedsplaner tilpasset ulike aldersgrupper og 

avdelinger. I tillegg planlegges det mer detaljert for ulike aktiviteter 

og arrangement både avdelingsvis og på tvers av huset. 

Rammeplanen påpeker betydningen av barns medvirkning. Det skal 

legges til rette for og oppmuntres til at barna kan få gitt uttrykk for 

sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnesamtaler og 

personalets kompetanse til å forstå ulike utrykk er viktig i vårt 

arbeid.  

 

Rammeplanen sier at barnehagen jevnlig skal vurdere det 

pedagogiske arbeidet, for å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 

lovverk og rammeplan. I vår barnehage gjennomfører vi ulike 

former for vurdering for å sikre at arbeidet er i tråd med oppsatte mål 

og at vi har en god progresjon. 

• Innspill og tilbakemeldinger fra foreldre, bl.a. gjennom 

foreldresamtaler og SU, er viktige vurderinger av barnas trivsel 

og av barnehagens utvikling. 

• Avdelingsrefleksjon – hver avdeling reflekterer og dokumenterer 

månedlig ut fra eget arbeid. Sees i sammenheng med Årsplan og 

Rammeplan. 

• Hele årsplanen vurderes to ganger i året, med gjennomgang av 

mål, tiltak og kompetansearbeid. Gjennomføres i juni og 

november.  

• Barnesamtaler på avdelingen dokumenteres hver måned. Fokus 

på den «gode samtalen» sammen med barna. Sikring av psykisk 

helsefremmende miljø for hvert enkelt barn. Følge årshjul for 

arbeid med sosial kompetanse og forebyggende arbeid mot 

mobbing. 

• Barnesamtalene er et viktig tiltak for barns mulighet til innspill, 

medvirkning og evaluering av hverdagsaktiviteter. 

• Personalets møtearenaer brukes i stor grad til refleksjon og 

vurdering av samspill, aktiviteter og arbeid tilpasset barnas beste.  

• Tiltaksplaner utarbeides og brukes som verktøy for å sikre 

progresjon og utvikling. 

• Uteobservasjoner to ganger i halvåret. 

 

Dokumentasjon er viktig for å synligjøre hvordan barnehagen 

arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

Barnehagens dokumentasjon sees i sammenheng med evaluering av 

barnehagens planer og daglige arbeid, og er viktig for videre 

utvikling av barnehagens kvalitet. 

Dokumentasjon skjer gjennom observasjoner, avdelingsrefleksjon, 

bruk av bilder, barnehagens hjemmeside og skriftlige evalueringer. 

Barnehagen har fokus på etiske vurderinger for å verne om barnas 

personlige integritet. 

 

 

 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon 


