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Forord 
Barnehagene er underlagt Kunnskapsdepartementet, og har etterhvert fått et svært viktig samfunnsmandat. 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor danning, omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial kompetanse, språklig kompetanse og de 

sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø (Jmf. Rammeplanen). 

I tillegg til overordnet lovverk og føringer, bygger virksomhetsplanen først og fremst på forrige årsplan, drøftinger og vurderinger i personalgruppen, innspill fra foreldrene 

og en naturlig utvikling av arbeidet vårt over tid. Årsplanen følger barnehageåret. 

Årsplan er et dokument som er tilgjengelig for alle barnehagens ansatte, i tillegg til foreldre og foresatte til barn i barnehage via barnehagens hjemmeside. Denne skal først 

og fremst fungere som et verktøy i det daglige arbeide for personalet i barnehagen for å sikre kvaliteten på det pedagogiske innholdet i tillegg til Lov om barnehager, 

Formålsparagrafen, Rammeplan og kommunens strategiplan for kompetanseheving. Virksomhetsplanen skal være et levende dokument som også skal sikre progresjon i 

arbeidet vårt. 

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlaget for 

allsidig utvikling (Rammeplan s.8). Gjensidige samhandlingsprosesser mellom barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre er forutsetninger for barnas danning. 

Kvaliteten i barnehagen er avhengig av de menneskelige ressursene- barna, foreldre og foresatte og personalet i barnehagen. Vi skal være gode på kvalitet, og et godt 

samarbeid med foreldre og foresatte er viktig for oss. 

Det er barnehagens samarbeidsutvalg som hvert år godkjenner og kommer med innspill til årsplan etter at personalet er ferdig med sin jobb. 

For Åsgreina barnehage 

Kristin J Haug 

Enhetsleder 
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Om barnehagen 
Åsgreina barnehage er en fire-avdelings barnehage som åpnet 1. februar 2019 og som drives av Nannestad kommune. Barnehagen ligger i Åsgreina og har skog og flotte 
friluftsområder i umiddelbar nærhet. Vi har brukt tid på å bli kjent i det nye området. Vi har nå funnet oss turplasser i skogen som vi går til. Tidligere lå vi i tilknytning til 
Kringler-Slattum skole og brukte skolens område mye. Skolens område vil fortsatt være et naturlig område å benytte seg av.  

Barnehagen består av 6 avdelinger med 114 barn. Askeladden har 23 barn i alderen 2-6 år, Smørbukk har 22 barn i alderen 2-6 år, Kvitebjørn har 23 barn i alderen 2-6 år, 
Dovregubben har 23 barn i alderen 2-6 år, Veslefrikk har 15 barn i alderen 1-2 år og Tommeliten med 15 barn i alderen 1-2 år. Avdelingene har et godt samarbeid med 
pedagogisk kvalitet. Uten smitteveiledning får vi gjennomført arrangementer som aldersdelte grupper med stort fokus på førskolebarna.  
Det er 28 stillinger i barnehagen hvorav det er 12 pedagoger, 6 barne- og ungdomsarbeider, 6 assistenter og 4 andre fagbrevutdanninger. Vi har også ekstraressurser til 
barns om har behov for ekstra oppfølging. I tillegg tar vi imot lærlinger og studenter.  

Vi er en miljøfyrtårn-barnehage, og det har vi vært siden 2010. Det vil si at vi er opptatt av å ta vare på miljøet, og sorterer søppel riktig. Barna er med på å skylle 
yoghurtbegrene sine, og kaste matavfall og annet avfall hver for seg. Vi har også miljøuker på våren hvor vi setter ekstra fokus på dette. 

Mye av dagens innhold i barnehagen vil naturlig være knyttet opp til de daglige aktivitetene, måltidene, av- og påkledning osv. Det er i disse daglige aktivitetene og rutinene 
at mye av den direkte kontakten mellom de voksne og barna utspiller seg. I disse aktivitetene lærer barna å forholde seg til andre, lære av hverandre, forstå og ta hensyn til 
hverandre. Vi har fokus på at barna skal lære å være selvstendige, bli gode på problemløsning og kunne tenke kritisk på egenhånd. De daglige aktivitetene er gode arenaer 
for stimulering og formidling av kunnskap. Barnehagen går på jevnlige og systematiske veiledninger for å utvikle seg og reflektere over hverdagslige handlingsmønstre.  
I de planlagte aktivitetene i barnehagen må personalet kunne bruke strukturerte læringssituasjoner, men også være åpne for spontanitet og fleksibilitet; det naturlige 
valget. 

Vi har også tradisjoner som vi tar vare på gjennom hele året, mange tilknyttet årstidene, som påske og jul, som for eksempel påskefrokost og julefrokost og 
påskepyntlaging, og julegranstening med pepperkaker og gløgg. 
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Vår visjon – Barndommens egenverdi i fokus 
Barn er barn, og det er viktig at barn skal få lov til å være dette. Barna lærer best gjennom lek i førskolealderen. Leken gjør læringen lystbetont og lett. Vi er opptatt av at 

barna skal lære igjennom hverdagssituasjonene, derfor bruker vi tid på og utnytter alle disse. Eksempler på gode hverdagssituasjoner er på – og avkledning, dekking av bord 

og matlaging. Vi er og opptatt av at vi voksne er sammen med barna om alle hverdagens oppgaver og utfordringer. Sammen skal vi skape et inkluderende fellesskap, vi er 

opptatt av respekt og likeverd.  

Barnehage er en lærende organisasjon og vi er stadig i en utviklingsfase. Det gjelder også visjonen vår. Vi etterstreber alltid en bredere forståelse i forhold til denne og vi 

har et konstant ønske om faglig utvikling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnede planer og dokumenter 

• Barnehagen i Norge er tuftet på noen overordnede planer og lovverk, disse er: 

o Lov om barnehager https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-

64  

o Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammep

lan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf  

• Nannestad kommunes satsningsområder: 

o Tidlig innsats 

o Prosjekt barnehagemiljø og krenkelser. Dette skal vare frem til 2024. 

o Kommunens strategiplan for barnehage og skole «Et gyldig vi». 

 

• I tillegg har vi i barnehagen vår:  

o En halvårsplan for de ansatte 

o Månedsplaner og månedsbrev 

https://www.nannestad.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-

nannestad/asgreinabarnehage/manedsplaner/ 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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/virksomheter/barnehagene-i-nannestad/asgreinabarnehage/manedsplaner/
https://www.nannestad.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nannestad/asgreinabarnehage/manedsplaner/
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Kommunens mål og satsninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkludering og fellesskap 

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.  

 
Mål: 

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

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

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

• 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.  

Inkludering og fellesskap 

Tiltak: 

• Være tilgjengelig og nære barna i lek for å fange opp 

krenkelser og systematisk arbeide med disse for å 

forhindre krenkelser. 

• Være observante overfor barn som faller utenfor lek og 

sette inn tiltak for å få et godt miljø for alle. 

• Følge opp krenkelser, innkalle til samtaler med foreldre 

til barnet det gjelder og sette inn tiltak i samarbeid med 

foreldre. 

• Samtaler med barn, foreldre og mellom ansatte hvor vi 

reflekterer over utviklingen og det sosiale miljøet i 

barnehagen. 

• Barnehagen organiserer tverrfaglige møter og rutine 

møter i barnehagen hvor det er fokus på barn med ulike 

utfordringer og deres behov.  
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Kommunens mål og satsninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk i barnehagen 

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.  
 
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  

 

Profesjonsfelleskapet 

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.   
 
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.  

 
Tiltak: 

• Ansatte skal være lyttende ansatte som stiller åpne spørsmål og skaper 

undrende samtaler med barna hvor barna styrer samtalen. 

• Ansatte skal tilrettelegge slik at alle hverdagssituasjoner og 

overgangssituasjoner i barnehagen inneholder mye språklig samspill 

mellom voksen-barn og barn-barn. 

• Organiserer språkgrupper og bruker visuell støtte i hverdagssituasjoner. 

Tiltak: 

• Ansatte deltar i ulike kurs og møter som har kompetanseheving i mål, både 

ledelsen og ansatte har ansvar for å skape diskusjoner og refleksjoner 

rundt det faglige. 

• De pedagogiske rammene og arbeidet i barnehagen evalueres regelmessig 

av de ansatte, eventuelle endringer begrunnes faglig. 

• Alle ansatte jobber med tilbakemeldingskultur som utgangspunkt for 

kompetanseheving. 
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Barnehagens mål og satsninger 
Alle ansatte skal ta aktiv del i det profesjonsfaglige fellesskapet hvor man reflekterer over felles verdier, vurderer og videreutvikler praksis. Ansatte er hele tiden i 

valgsituasjoner som krever bevisstgjøring, planlegging, samarbeid og engasjement. Vi velger mål, satsningsområder og arbeidsmåter ut fra vår felles faglige forståelse av 

Barnehageloven, Rammeplanens intensjoner, kommunens strategiplan for barnehage og skole, 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.  

Satsningsområde 1: Barnehagemiljø og voksenrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle 

relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring» (Rammeplanen, 2017:19). 

 

Mål: 

• De ansatte skal være gode rollemodeller ved å være tilgjengelige, aktivt deltagende og 
tilstedeværende i barnas hverdag med inkludering, lek og sosialt samspill i fokus. 

• De ansatte skal jobbe aktivt med å oppdage og stanse all form av krenkelser i barnehagen og 
bruke språket aktivt som redskap i alle situasjoner. 

• De ansatte skal jobbe med å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø hvor alle 
barna blir omfavnet med omsorg, respekt, likeverd og anerkjennelse.  

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• De ansatte skal planlegge og gjennomføre små lekegrupper, aldersdelte grupper, aktiviteter 
ute og inne – barnas medvirkning, inkludering og samspill skal stå sentralt her, for å fremme 
vennskap. 

• De ansatte skal være aktive i barnas hverdag –for å oppdage krenkelser og sørge for et 
psykososialt barnehagemiljø.  

• De ansatte bruker språket aktivt i hverdagen som redskap for samspill og konfliktløsning, vi 
lytter til barna og tolker deres kroppsspråk for å legge til rette for medvirkning, forståelse og 
språkstimulering.  

• Kartlegging og undersøkelser av barnehagemiljøet skal få betydning for forsterkning og god 
praksis, eller ny praksis, i barnehagens arbeid med et trygt og godt barnehagemiljø  

 

Vi har oppnådd målene når … 

• De ansatte er gode rollemodeller som 
engasjerer og inkluderer alle barna i lek og 
daglige aktiviteter. 

• Barnehagens praksis er i samsvar med 
gjeldende rammeplan. 

• De ansatte og barna bruker språket aktivt 
som redskap i samspill, lek og 
konfliktløsning. 

• De ansatte har nok kunnskap til å oppdage 
og stoppe krenkelser i barnehagemiljø. 

• De ansatte tar barnet og dets følelser på 
alvor, slik at alle blir sett og hørt. 

•  
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Satsningsområde 2: Barns medvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 

individuelle forutsetninger og behov. Også 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. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov» (Rammeplanen 2017:27) 

 

 Mål: 

• Barna skal oppleve å være en del av et demokratisk fellesskap. 

• Barna skal få oppleve at de ansatte legger til rette for samspill og dialog, få ytre seg, bli 

sett og hørt slik at de erfarer medvirkning ut ifra sin alder og sine forutsetninger. Dette 

er i tråd med kommunenes strategiplan.     

• Barnesamtaler med de eldste barna 

 Våre tiltak for å oppnå dette: 

• Ansatte skal være observerende og lyttende som har respekt for barnas tanker, 

følelser og meninger. Barna skal få oppleve anerkjennelse og tas på alvor fra de 

ansatte.   

• Ansatte skal ta barna med på planlegging og vurdering og la de komme med sine 

ideer i forhold til hverdagen vår i barnehagen og temaer. Ved at barn trekkes 

med i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av en aktivitet, vil de også 

få føle på medansvar og innflytelse.  

• Ansatte skal alltid ta med barnas stemme i avgjørelser de er rustet til å stå i, 

uavhengig av måten barna uttrykker seg på. Vi skal alltid la barna selv få 

bestemme om de vil delta på en aktivitet, samtidig som vi skal oppmuntre til 

deltakelse.  

• Ansatte skal undre seg sammen med barna, slik at de får øvelse i å tenke kritisk, 

tenke over sine egne handlinger og til å være sitt beste jeg mot andre.  

 

Vi har oppnådd målene når … 

• Barna får være med på å planlegge og evaluere 

store deler av planverket vårt og dagliglivet.  

• Barna gir uttrykk for sine meninger og vet at det blir 

sett og hørt.  
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Satsningsområde 3: Friluftsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike 

årstider … Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre 

erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.» (Rammeplanen 2017:52) 

 

Mål: 

• Alle barna skal oppleve, utforske, lære og eksperimentere med naturfenomener 

i fellesskapet med både ansatte og barn. 

• Få tilhørighet til en fast turplass tilpasset alder, med gapahuk som 

barnehagen skal bygge. 

• Barna skal få kunnskap og førstehåndserfaringer med biologisk mangfold og 

lære begreper som er relevant for bærekraftig utvikling. Dette er en del av 

barnas danningsprosess for å kunne skape et fremtidig bærekraftig samfunn og 

miljø 

 Våre tiltak for å oppnå dette er:  

• Ansatte som inviterer til undrende og skapende lek med fenomener i naturen, 

dette bidrar til å fremme læring hos barna. 

• Faste turdager til faste steder, som passer for både store og små, 

sommer og vinter. 

• Ansatte er gode rollemodeller og viser hvordan naturen skal ivaretas, og 

tilrettelegger innemiljø som samsvarer med det barna finner i naturen.   

Vi har oppnådd målene når …. 

• Barna opplever mestring med motoriske aktiviteter, 

problemløsning og sosialt samspill. 

• Barna har kjennskap til turplassen og generelt friluftsliv. 

• Barna kan fortelle hva ulike arter heter og hvordan man 

skal ta vare på naturen. 

• Barna overfører de kreative egenskapene sine mellom 

innelek og utelek.  
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Barnehagens verdigrunnlag 
 

 

 

Det pedagogiske grunnsynet i personalgruppa gjenspeiles i barnehagens innhold og arbeidsformer. Pedagogiske grunnsyn er et dynamisk begrep, en livslang 

prosess som stadig er i endring. Med tanke på å beskrive det pedagogiske grunnsynet i vår barnehage er at målene alltid skal være i overenstemmelse med 

det vi sier/skriver at vi gjør og det brukerne opplever at vi gjør. Vi skal bidra til at barna får en barndom preget av trygghet, raushet, omsorg og mestring. Alle 

handlinger og avgjørelser som omhandler barna skal ha barnas beste som fokus og gjennomsyre alt vi gjør.   

 

Barn og barndom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige 

verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 

livsmestring og helse» (Rammeplanen 07:2017)  

 

Mål: 

• Nærmiljøet skal oppleve en trygg og god barnehage. 

• Barna skal oppleve trivsel og vennskap hos oss.  

• Barnehagen skal delta i nærmiljøet og samfunnet ellers.  

Våre tiltak for å oppnå dette er:  

• Vi skal omtale barnehagen positivt og respektfullt til alle. 

• Vi voksne skal sørge for at alle trives hos oss og at vi jobber for å bygge 

vennskap. 

• Vi skal delta på de arrangementer som faller naturlig.  
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Mangfold og gjensidig respekt 

 

 

 

 

 

 

Livsmestring og helse 

 

 

 

 

 

 

 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Vi skal sørge for at det enkelte barns kultur kommer til syne på en positiv 

og inkluderende måte i hverdagen. 

• Vi skal bli kjent med alle sin familie og familieformer vi har representert.  

• Vi markerer samenes nasjonaldag, og snakker om andre religioners 

merkedager. 

• Vi har internasjonal måned i forbindelse med FN-dagen, og barna skal bli 

kjent med barnekonvensjonen.  

Mål:  

• Barna skal oppleve trygge, forutsigbare og krenkelsesfrie 

omgivelser i barnehagen. 

• Barna skal oppleve matglede og samhold rundt måltider. 

• Barna skal oppleve at alle betyr like mye uavhengig av 

kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet 

og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 

religion og livssyn.  

• Barna skal oppleve at vi motvirker diskriminering og 

mobbing. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Alle planer skal ha gode holdninger som fremmer sunne levevaner.  

• Barna skal ha mulighet til å delta i daglig måltidsforberedelser og 

ukentlig matlagning.  

• Vi voksne skal være imøtekommende, tilgjengelige og se det enkelte 

barn for den det er. 

• Vi skal ta alle på alvor og umiddelbart stoppe all form for 

diskriminering, krenkelser og mobbing.  

 

Mål:  

• Barna skal oppleve de forskjellige kulturer som er 

representert i barnehagen og landet eller. 

• Barna skal oppleve at deres kultur blir tatt på alvor og 

synliggjort i barnegruppa, herunder også familien. 

• Barna skal bli kjent med forskjellige religioner og livssyn 

som er representerte i barnegruppen og samisk kultur. 
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Rammeplanen for barnehagen er noe vi jobber systematisk med i barnehagehverdagen. Denne finner dere på nett: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
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Samarbeid med barnas hjem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 … Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett 

til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med 

foreldrene … Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha 

barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar 

for barnets trivsel og utvikling (Rammeplanen 29:2017) 

 

Mål: 

• Personalet skal møte alle foreldre respektfullt, profesjonelt og 

være lydhøre.  

• Personalet skal sørge for at det legges til rette for dialoger med 

foreldrene og at det skapes muligheter for nøytrale 

samarbeidsfora for å sikre barnas beste. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Vi tar oss tid til å ta imot foreldrene om morgenen, og lytter alltid til 

foreldrene, de skal få en samtale så fort som mulig om de ønsker 

dette.   

• Vi sørger for, så langt det lar seg gjøre, at den informasjonen 

foreldrene trenger kommer frem og blir forstått. Vi bestiller tolk om 

nødvendig til samtaler.  

 

Dette forventer vi av dere foreldre: 

✓ Leser og følger opp informasjon som blir gitt av barnehagen.  

✓ Er gode rollemodeller for barna og reflekterer over hva dere 

sier. 

✓ Snakker positivt om barnehagen foran barna.  

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

sørger for at barna har klær etter årstiden. 

✓ Deltar på foreldremøter og foreldresamtaler. 

✓ Gir beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen.  

✓ Gir beskjed hvis andre enn foreldrene henter. 

✓ Samarbeider med oss, slik at vi kan gjøre hverdagen best 

mulig for ditt barn og deg som foreldre. Tar kontakt med oss 

hvis det er noe dere lurer på.  

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

barnehagehverdagen, f.eks. sovet dårlig, sykdom i familien, 

samlivsbrudd m.m. 

✓ Holder barnet hjemme ved sykdom. Tar oss på alvor når vi 

opplever at barna deres ikke er i form. 

✓ Engasjerer dere i FAU og SU. 

Er du fornøyd, fortell det til alle! 

Hvis ikke; fortell det til oss så vi kan lære av det! 
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Når barnet begynner i barnehagen og overganger innad i barnehagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

• Barn og foreldre skal oppleve å få en tilvenning tilpasset sitt 

barns behov 

• Barna skal få tildelt en primærkontakt. 

• Barna skal oppleve trygghet og tilhørighet fra dag en.   

• Overganger innad i barnehagen skal foregå på en mildest mulig 

måte. 

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Vi skal ha en god dialog med foreldrene som sørger for at vi 

blir raskt kjent med dem og deres barn, og deretter tilpasse 

antall dager og dagenes innhold etter behov. Vi skal og 

vurdere barna og se hva barnet ser ut til å ha behov for.  

• Den som har tilvenning med barnet blir primærkontakten 

til barnet, denne har et ekstra ansvar for å følge opp barnet 

og sørge for at det er trygt. I begynnelsen har den også et 

ekstra ansvar i å følge opp foreldrene. 

• Vi skal være tilstedeværende og legge bort annet arbeid 

under tilvenningen. Vi skal være der for barna, og vi skal 

sørge for at barnet har en egen plass, tildelt med navn og vi 

skal sørge for at det så fort som mulig kommer opp bilde av 

barnet på plassen, skuffen etc.  

• Barn og foreldre skal varsles i så god tid som overhodet 

mulig om bytte av avdeling, er det behov for tilvenning på 

ny avdeling skal barnehagen stå for denne og sette i gang 

dette så raskt som mulig.  
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De minste barna 

Vi har flere små på avdelingene. For de minste er det nærheten, omsorgen og leken som står mest sentralt. Derfor er personalet mest der barna er: på gulvet 
og ved ting som opptar dem. De minste skal også medvirke i hverdagen. Vi ser på kroppsspråk, lytter til pludring, gråt og lyder for å forstå hva barnet mener. 
Det handler om å bli godt kjent med hver og en. Aktivitetene forenkles, slik at barna opplever mestring og glede. Barna gir omgivelsene signaler som vi rundt 
må tolke og forsøke å forstå til det beste for barna. Små barn trenger å etablere en trygg relasjon til en eller flere ansatte for å utvikle en trygg tilværelse. En 
trygg relasjon som barnet kan vende tilbake til når det etter hvert utforsker omgivelsene. Det viktigste er at de minste har en voksen som tar imot og er 
sammen med dem den første tiden for å sikre en trygg tilknytning til en fast voksen. Tilknytningen anses for å være betydningsfull i barnas arbeid med å 
utnytte de mulighetene barnehagen gir.   

 

Overgang mellom barnehage og skole 
Det nære samarbeidet med skolen gjør at overgangen til skolen fra barnehagen blir god og trygg. I løpet av det siste halvåret i barnehagen er barna sammen med 5. trinn 
(som skal bli deres faddere på skolen) og forskjellige aktiviteter ute og inne. I vettegruppa (førskolegruppa) er det viktig å få barna trygge på hva som skjer når de begynner 
på skolen, derfor har vi noen «skoleforberedelser» som det å vente på tur, rekke opp hånda når man vil si noe, og få lov til å jobbe med oppgaver som de gjør på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

• Barna skal være godt kjent på skolen, hva de gjør, klasserom og utemiljøet. 

• Barn og foreldre skal oppleve at barnehagen samarbeider med skolen.  

• Barna skal være rustet med kunnskaper og ferdigheter som gir de et godt 

grunnlag for å lære mer på skolen.  

Våre tiltak for å oppnå dette er: 

• Vi skal besøke skolen på besøksdager, på turer og bruke skolens 

ressurser der det er naturlig.  

• Vi skal opplyse om samarbeidsfora vi har med skolen og barna 

skal se at det er en sammenheng mellom det som gjøres i 

barnehagen og på skolen. 

• Vi skal øve på ting som kan være lurt å kunne til skolestart 

samtidig som barna skal ha en begynnende forståelse for å lese 

og skrive gjennom de oppgavene vi gjør i barnehagen.  
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De største barna 
Hvert år har vi flere skolestartere i Åsgreina barnehage. Disse barna går på Vettegruppe som er kommunens skolestarter tilbud. Her jobber vi mer skolerettet enn vi gjør 

med de andre barna, så vettene kan få større og mer avanserte oppgaver enn de andre. Dette gjenspeiler seg også gjennom den generelle barnehagedagen. Vettene skal 

for eksempel få i oppgave å hjelpe de yngste med påkledning, håndvask og finne matboksen. Alt vi gjør er alderstilpasset, og det forventes mer av et vettebarn enn av troll, 

nisser og tusser. På vettegruppe jobber vi mye med språk, ord, bokstaver, tall og sosialkompetanse. Vi har et tett samarbeid med hjemmene og med skolen, dette for at vi 

skal sikre at alle barna får en trygg og god overgang til skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste aktiviteter for vettene: 

• Vettegruppe to dager i uken 

• Barnemøter 

• Vi samarbeider med andre barnehager. Både private og kommunale barnehager.  

• Stjernekorkonsert i kommunehuset, hvor alle barnehagene sør i bygda er med (Prestmosen, Midtbygda, Holter, Løkka, Eltonåsen og Åsgreina) 

• Felles idrettsdag for vettene sør i bygda. 

• Overgangssamtaler med skolen før skolestart 

• Besøk til Tekniskmuseum og Eidsvollsbygningen. 

Dette øver vi på til skolestart. 

✓ Skrive sitt eget navn 
✓ Kjenne til bokstavene som er i alfabetet 
✓ Synge sanger 
✓ De skal lære å vente på tur og kunne dele med andre 
✓ Kan bruke nettbrett/pc til spill, skrive ol.  
✓ Ha forståelse for andres følelser 
✓ Kle på seg selv og kunne å smøre maten selv 
✓ Være aktiv i gruppeaktiviteter, fortelle og vise interesse 
✓ Dikte opp historier 
✓ Gjøre ferdig aktiviteter selv 
✓ Kunne gjenfortelle litt om hvordan dagen i barnehagen har 

vært 
✓ Holde fokus på en oppgave som man får tildelt 
✓ Være selvstendig ved dobesøk. 
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Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 

 

 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet skal planlegges slik at arbeidet har kontinuitet og progresjon for barnegruppe og enkeltindividet. Planleggingen skal 
vise hvordan vi som barnehage tolker og utøver rammeplanen, og lovverket ellers. Det skal også planlegges hvordan arbeidet skal vurderes, dokumenteres og 
drøftes. Drøftingene og refleksjonene skal gjøres på forskjellige møtenivåer, men skal involvere alle ansatte og sørge for en utvikling av virksomheten. Barnas 
medvirkning er en stor og viktig del av dette arbeidet i barnehagen. Personalet skal planlegge slik at vi får en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av 
barnehagens ressurser. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og 
personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og 
utvikling. 

Planleggingen skal baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon og det som kommer fram i 
samtaler med barn og foreldre. Det er viktig med god planlegging, samtidig legger vi vekt på at gjennomføringen av planene skal være så fleksible at det er 
rom for spontanitet og barnas medvirkning. 

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er et av 

de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppa og  

det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes  

fortløpende. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og  

kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever,  

lærer og gjør i barnehagen. Et etisk perspektiv må også legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid, for ingen barn er like, 

men samtidig skal vi som personale forholde oss likt til alle barn. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det som barn sier og gjør blir gjort til 

gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. På avdelingsmøter tar vi opp hvordan ukens plan er blitt gjennomført i forhold til de målene vi har satt oss, 

hva som har fungert og hva som kunne vært gjort annerledes. Ut fra dette setter vi oss nye mål og velger eventuelt nye metoder. Vi planlegger, diskuterer og 

tar opp ting som har betydning for vår avdeling. Vi deler også ut evaluering for hver måned til foreldrene, slik at de kan se hva vi har jobbet med. 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med 

barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være 

en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. (Rammeplanen 37:2017) 

Dokumentasjon blir et verktøy for: 

• Å se hvordan det enkelte barn lærer 

• Å se barnets initiativ, tanker og innspill og ta disse på alvor 

• Å planlegge/evaluere temaarbeid 

• Å evaluere egen pedagogisk praksis 

• Å vise foreldre innholdet i barnets prosesser og produkt 
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Vi har også pedagogiske ledermøter for styrer og pedagogiske ledere, hvor vi får mulighet til å drøfte barnehagens pedagogiske målsetninger, evaluere 
arbeidet og planlegge. 5 dager i året har vi planleggingsdager. Da jobber hele personalgruppa med planleggings- og evalueringsarbeid. Dette vil vi også gjøre 
på personalmøter som avholdes en gang i måneden. I tillegg vil noen av disse dagene/timene brukes til foredrag, seminar og diskusjoner. 

 

Planlegging og vurdering 

 

 

 

 

 

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte 

 

 

Barnehagens fagområder. 

 

Slik skal vi synliggjøre vårt arbeid: 

• Vi skal hvert år utarbeide/revidere årsplanen og den skal godkjennes innen 30. juni.  

• Årsplanen skal si noe om hva vi som barnehage står for og hvilke pedagogiske mål vi skal jobbe frem mot det neste året.  

• Årsplanen skal også si noe om hvordan vi skal vurdere og evaluere selve planen og vårt arbeid.  

• Vi skal jevnlig vurdere temaer vi arbeider med, månedsplaner, arrangementer og planer for aldersdelte grupper.  

• Barna skal tas med på evalueringer av arrangementer, temaer og prosjekter. 

• Vurderingene skal være systematiske, gjennomføres uavhengig av behov. Vi skal dokumentere og kunne fremvise planer, evalueringer og vårt daglige arbeid. 

• Vi skal dokumentere og observere til barns beste og for å sikre alle barna en allsidig utvikling.  

Slik skal vi tilrettelegge for de enkelte etter behov: 

• Vi skal sørge for at tilretteleggingen for barn som trenger dette kommer i gang så fort som mulig. 

• Vi skal samarbeide med andre instanser slik som helsestasjon, barnevernet, pedagogisk psykologisk tjeneste, familieveiledere, skolen, BUP etc.  

• Vi skal alltid etterstrebe at det enkelte barn med sine behov kan være en del av fellesskapet og være likeverdig de andre barna.  

• Vi skal informere foreldre/foresatte om hvilke hjelpetiltak de kan få dersom de sliter med barna hjemme. 


