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1 Velkommen til Holter barnehage 
 

Holter barnehage åpnet i 1978 og er den eldste barnehagen i 

Nannestad kommune. Vi holder til i Øyungsvegen, i nærheten av 

boligfeltene på Eltonåsen og Lyngåsen, og er en av fire kommunale 

barnehager i Nannestad.  

 

Barnehagen består pr. januar 2022 av 8 avdelinger med 131 barn og 40 

ansatte, fordelt på to hus. I hovedhuset er det fire småbarnsavdelinger 

og to aldersblandede avdelinger. I modulbygget er det to 

aldersblandede avdelinger. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom 

med tilhørende lekerom, bad, og inner- og yttergarderobe. I 

hovedhuset er det i tillegg et stort fellesrom som alle avdelinger kan 

benytte. På fellesrommet finnes også barnehagens kjøkken. Vi har 

ansatt egen kokk som lager sunn og variert lunsj til barna.  
 

Barnehagen ligger nær skogen og har muligheter for varierte tur- og 

naturopplevelser året rundt. Samtidig kan barnehagens utearealer by 

på lekeapparater, sandkasser, sykler og uteleker for ulike aktiviteter og 

fysiske utfordringer, samt en grillhytte med muligheter for matlaging 

og bålkos. 

 

 

Holter barnehage skal være et godt sted å være.  

Barna skal være i fokus og vi skal ha tid til leken. 
 

 



2 Årsplanen og barnehagens lovverk 
 

I følge Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen, skal det 

utarbeides en årsplan for barnehagen. Årsplanen er et 

arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer 

barnehagens valg og begrunnelser, med fokus på det pedagogiske 

innholdet i barnehagen.  

Årsplanen bygger på barnehagens lovverk og er utgangspunktet for 
barnehagens pedagogiske praksis. For barnehagen er det FNs 
barnekonvensjon, Lov om barnehager og Rammeplan for 
barnehagen som er styrende for driften og innholdet i barnehagen. 
 
Vår årsplan følger barnehageåret, og utformes som et resultat av 
jevnlige vurderinger gjennom året som har gått. Årsplanen er en 
viktig del av den kontinuerlige utviklingsprosessen som barnehagen 
er i.  
Samfunnet er stadig i endring og dette påvirker barnehagen som 

organisasjon, dermed er samfunnsperspektivet en viktig del av 

planleggingen og evalueringen av vårt pedagogiske arbeid.  

Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget (SU). Planen er 
tilgjengelig på barnehagens hjemmeside.  

 
 
 

FNs barnekonvensjon 
(barns rettigheter) 

Lov om barnehager 
(barnehageloven) 

Rammeplan for barnehagen 
(Forskrift til barnehageloven) 

Barnehagens årsplan 

Periodeplan Månedsplan Halvårsplan 

PRAKSIS 

EVALUERING 
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3 Nannestad kommunes satsningsområder 
 
I Nannestad kommune sin strategiplan for barnehage og skole – «Et gyldig 
vi» - er det utformet tre satsningsområder. Temaene for disse områdene 
er Inkludering og fellesskap, Språk og lesing og Profesjonsfellesskap. 
 

 
 
Alle ansatte i Nannestad kommunen skal i sitt arbeid med barn og unge 
legge til rette for at alle skal kunne utvikle seg både personlig, sosialt og 
faglig og slik bli den beste utgaven av seg selv.  
 
I Holter barnehage vil satsningsområdene være grunnleggende i utøvelse 
av pedagogisk praksis, og årsplanen bygger på verdiene som blir 
kommunisert i kommunens strategiplan. 
 
Se kommunens hjemmeside for den fullstendige strategiplanen. 
 

 
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. 

 
Satsingsområde 2: Språk i barnehagen 
Mål: Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk gjennom at  

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

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

 
Satsingsområde 3: Profesjonsfellesskapet i barnehage og skole  
Mål:  

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

2. Ledelsen i barnehagen og skolen skal sørge for at barnehagens og 
skolens praksis er i samsvar med gjeldende rammeplan og 
læreplanverk til enhver tid. 
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 4 Holter barnehages verdigrunnlag 
 

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på verdigrunnlaget for 

barnehager som kommer frem av barnekonvensjonen, 

barnehageloven og rammeplanen. Verdigrunnlaget skal være 

utgangspunktet for alt det pedagogiske arbeidet i barnehagen og 

fungere som en felles plattform for personalet.  

Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 

helthetlig tilnærming til barns utvikling. 

 

Visjon 
Holter barnehage sin visjon er: Sammen i lek og mestring! 
En visjon skal ha en tydelig sammenheng med en organisasjons 
verdier. Vår visjon har vært med oss i flere år, og den kommuniserer 
våre viktigste verdier. 
 
Våre viktigste verdier 
Gjennom drøftinger og refleksjoner i personalgruppen, arbeider vi 
med utvikling og tydeliggjøring av personalets holdninger og 
barnehagens praksis. Dette for å skape og ivareta et miljø i vår 
barnehage der det er rom for barnas ulike personligheter.  
 
Gjennom arbeid med verdier kommer Holter barnehages 
menneskesyn tydelig frem ved å ha fokus på fellesskap, 
tilstedeværende voksne, mangfold, trygge relasjoner og en 
grunnleggende kjærlighet og respekt for barn. 
 
For å ivareta både enkeltbarnet og barnegruppen som helhet, må 
personalet støtte barna i å uttrykke seg og utfolde seg på sitt vis, 
samtidig som de må ta beslutninger og finne løsninger for barna på 
en måte som ivaretar det enkelte barnets integritet. 

 
 
Medvirkning 
Barnehagen ivaretar barns rett til medvirkning ved å legge til rette 
for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Retten til å uttrykke seg gjelder alle barn, i alle aldre og 
er uavhengig av funksjonsnivå.  
 
For å ivareta barns medvirkning må personalet: 

• Vise interesse og være med på å skape en barnehage hvor 
alle barn kan være med å påvirke sin hverdag. 

• Legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt 
uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

• Være lydhøre for hva barna ønsker, hva de er opptatt av og 
planlegge aktiviteter rundt barnas interesser.  

•Tilstedeværende voksne

•Trygge relasjoner

•Fellesskap og mangfold

•Medvirkning
Sammen

•Lystbetont

•Utforske omgivelsene

•Egenverdi

•Opplevelser og erfaringer

Lek

•Selvfølelse og selvtilit

•Progresjon og utvikling

•Anerkjennelse

•Tilrettelegging

Mestring
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5 Inkluderende barnehagemiljø 
 
01.01.2021 ble det innført nye bestemmelser i barnehageloven som 
innebærer at barn i barnehagen har lovfestet rett til et trygt og godt 
psykososialt miljø. Den nye loven slår fast at barnehagen skal ha 
nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Når det gjelder utestengning, må det 
i mange tilfeller dreie seg om gjentatt utestengning av samme barn 
for at det skal omfatte loven om nulltoleranse. Det kan, f.eks. skje 
at et barn som er godt i gang med en lek, ikke tar nye barn inn i 
leken. En slik situasjon vil i utgangspunktet ikke være utestengning, 
med mindre det skjer gjentatte ganger overfor det samme barnet. 
Det er også viktig å understreke at konflikter og forhandlinger 
mellom barn i lek og aktivitet er en del av barns utvikling i et 
demokratisk samfunn som vi lever i.  
 
For å innfri de nye bestemmelsene i loven er Nannestad kommune 
med i et kompetansehevingsprosjekt som er utarbeidet av 
høyskolen Innlandet, der personalet gjennom 2 år skal arbeidet 
målrettet for å sikre at alle barn skal ha et trygt og godt 
barnehagemiljø. Kommunen har øremerket noe midler til 
prosjektet, og det er satt ned en styringsgruppe med 
representanter fra alle de kommunale barnehagene i kommunen + 
tre private barnehager, som har hovedansvar for å drive prosjektet 
framover. 
 
Kursopplegget innebærer videoundervisning, refleksjoner i grupper 
og observasjon av barn på avdelingen. Observasjonene våres 
danner grunnlag for hvordan vi kan eller bør arbeide for å fremme 
gode og trygge miljøer for alle barn. 

 Notater og tanker til videre arbeid med prosjektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

6 Pedagogisk praksis 
 

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med 
hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, 
læring og danning skal ses i sammenheng.  (RP s. 7) 
 
 

 

 
 

I denne modellen kommer det fram hvordan Holter barnehage ser 
på vårt samfunnsmandat som en prosess. Vår pedagogiske praksis 
bygger på vår visjon om å være sammen i lek og mestring. I dette 
samspillet skal barna få oppleve omsorg, lek og læring. Gjennom 
erfaringer og utvikling vil det skje progresjon – og barna er i en 
kontinuerlig danningsprosess. 

Danning 
 

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

selvstendig utgave av seg selv. Danning innebærer blant annet å 

utvikle kunnskap, verdier og holdninger gjennom dialog, hvor alle 

anerkjennes som selvstendige individer med følelser og tanker. 

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, 

reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og 

yte motstand på egne og andres vegne.  

I Holter barnehage jobber vi med danning som en vekselvirkende 

prosess mellom barnet og omgivelsene. Personalet jobber aktivt 

med å tilrettelegge for at barna kan delta i barnehagehverdagen 

med sine interesser, meninger, følelser og engasjement. Samtidig 

vil barna lære, erfare og utvikle seg gjennom påvirkning fra 

omgivelsene.  

• I arbeidet med å fremme barns danningsprosesser er vi 

opptatt av å skape et miljø der barna kan leke, utforske, 

medvirke og engasjere seg.  

• Personalet skal støtte barna i 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 begrunnede valg.  

• Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal 

barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk 

vurderingsevne, evne til å yte motstand og 

handlingskompetanse.  

• Barn skal utvikle evne til å reflektere over egen handling og 

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

større fellesskap.  

Danning

Omsorg Lek Læring

Progresjon

Sammen i lek og mestring! 
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Progresjon 

 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, 
lære og oppleve fremgang. Alle barn er unike med sin personlighet 
og med sine egne erfaringer, det er vårt utgangspunkt for arbeidet 
med det enkelte barns utvikling. 
 
Progresjon skal følge barnets egen utvikling og skje i takt med barns 
modenhet og ulike evner. Barn er forskjellige både i personlighet, 
interesser, ferdigheter, og kompetanse – ferdigheter én toåring har, 
har kanskje ikke en annen. Det er de voksnes ansvar å lese barna 
slik at de møtes på de behovene de har, men også gis utfordringer 
ut fra egen modning og utvikling slik at de kan oppleve mestring. 
 
 
For å sikre at alle barn opplever progresjon skal personalet: 
 

• legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte 
leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.  
 

• tilføre nye elementer til leke- og læringsmiljøet ut fra barnas 
utvikling. 

 

• utvide og bygge videre på barnas interesser, utvide tema og 
tilføre nye perspektiver til det barnet er opptatt av. 

 

• gi barna varierte erfaringer og opplevelser.  
 

• legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 
innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av 
fysisk miljø. 
 

 

Omsorg 
 
I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert 
og få den hjelp og støtte de har behov for. Omsorg er en 
forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. Det er viktig for oss at trygghet og omsorg 
preger alle situasjoner i vår barnehagehverdag. Gjennom god 
omsorg ønsker vi i vår barnehage å tilby barna et miljø preget av 
glede, humor, kreativitet og omtanke for hverandre. 
 

• Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og 
interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn. Vi skal være 
lydhøre for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for 
omsorg.  

 

• Personalet skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle 
relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, 
som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Barna skal få 
mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.  

 

• Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna 
til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas 
egne omsorgshandlinger. 

 
• Personalet skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, 

inkludert behov for ro og hvile, samt sørge for at alle barn 

opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.  

 

• Personalet skal gi vennlige og tydelige beskjeder til barna, og 

setter grenser på en god og trygg måte. 
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Lek 
 
FN definerer lek på følgende måte: "Barns lek er enhver oppførsel, 
aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; 
den finner sted når og hvor mulighetene oppstår." (FN, 2013, s. 5) 
 

• Lek er frivillig 

• Lek er en tilstand 

• Lek er spontan 

• Lek er mangfoldig  

• Lek har egenverdi 

• Lek er en sprudlende aktivitet som gir oss gnist til å gjøre 

noe. 

• Leken bidrar til å forme oss og gjøre oss til den vi er.  

 

I Holter barnehage skal vi tilrettelegge for et lekemiljø som gir 
barna plass og muligheter for å utfolde seg i leken. Som inspirasjon 
til lek, og for å utvikle leken, ønsker vi at barna skal ha tilgang på 
ulike materialer og lekegjenstander. Vi vil at rommet skal kunne 
tilpasses barnas ønsker, behov og interesser, dvs at inventar og 
materiell enkelt skal kunne flyttes på. Skal barn få muligheten til å 
sette i gang, styre og strukturere leken sin selv må miljøene være i 
bevegelse sammen med barna - lek er bevegelse. 
 
For å få til dette må personalet være fleksible og åpne for at barna 
skal få tid og plass til å utfolde seg. Det er viktig med 
tilstedeværende voksne som deltar i barnas lek. Det er den voksnes 
ansvar å se og oppfatte leken og være så tett på at man ser hva som 
kan bringe leken videre. 
 

 

Læring 
 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter 
opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres 
og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barn lærer gjennom 
alt de opplever og erfarer, og er tett knyttet til omsorg og lek. Det 
er viktig at barna får muligheten til å utforske, eksperimentere og 
stille spørsmål når det er noe de lurer på. 
 

• Personalet skal ha en anerkjennende væremåte overfor 
barna, støtte og gi dem utfordringer, og dele av sin 
kunnskap.  

• Barna må få varierte utfordringer som tar utgangspunkt i 
deres interesser, kunnskaper og ferdigheter, og som kan 
bidra til opplevelse av glede og mestring.  

 
Det er viktig å være bevisst de formelle og uformelle 
læringssituasjonene i barnehagen. Det er særlig gjennom uformelle 
læringssituasjoner som ulike hverdagsaktiviteter, her-og-nå 
situasjoner, og i lek og samspill med andre, at barna lærer. Formelle 
læringssituasjoner er planlagt og ledet av personalet, og kan ses 
som en mer systematisk måte å tilegne seg læring på. Både de 
uformelle og de formelle læringssituasjonene har en viktig 
pedagogisk hensikt. 
 
I vår barnehage er vi bevisst på at kvaliteten i samspillet mellom 
barna og personalet også preger barnas læring. Hvis barnet ikke 
kjenner seg trygg, eller ikke blir møtt på sin personlighet, uttrykk, 
interesser og grunnleggende behov samt at barnet ikke har tid og 
mulighet for å leke og utvikle lek, kan barns læring reduseres.   
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7 Trygghet og tilvenning 
 
I vår barnehage er vi opptatt av at tilvenningen tilrettelegges for hvert 

enkelt barn, slik at det å begynne i barnehagen blir en god opplevelse for 

både barnet og foreldrene. Det er viktig at det settes av god nok tid til 

tilvenning, slik at personalet i barnehagen får mulighet til å skape en trygg 

og god tilknytning til barnet. Hvor lang tid man bruker på tilvenning er 

individuelt, vi ønsker å legge til rette for en så god start som mulig for alle 

barn som begynner hos oss. Noen barn blir fort trygge mens andre barn 

har behov for mere tid, her er det viktig å ta hensyn til hvert enkelt barns 

individuelle behov. De første dagene i barnehagen vil det være mange nye 

inntrykk og opplevelser som skal fordøyes, og det kan være viktig for 

barnet å ha kortere dager for en periode. Vi har fokus på å tilpasse oss 

barnas rutiner, og foreldre/foresatte kan være tilstede så lenge det 

oppleves nødvendig. Underveis de første dagene vurderer vi hvordan 

tilvenningen går, og sammen blir vi enige om hvordan videre tilvenning 

skal gjennomføres. Vi oppfordrer også å komme på besøk før selve 

oppstarten, da det kan være trygt og godt å ha sett avdelingen og hilst på 

personalet som jobber der.  

 

De viktigste prinsippene vi jobber ut fra for å skape en trygg tilknytning er 

emosjonell bekreftelse, tilhørighet og trygg base. Vår oppfatning er at 

trygg tilknytning skapes gjennom tilgjengelige omsorgspersoner som 

utstråler varme følelser og sensitivitet, viser forståelse og kan tilpasse seg 

barnets signaler og behov. Samspillet skal være preget av glede og lek.  

Barnets hjerne utvikler seg gjennom disse erfaringene, og skaper indre 

arbeidsmodeller i forhold til hvordan barnet møter, utforsker og mestrer 

relasjoner og omgivelser gjennom livet. Samspill preget av trygg 

tilknytning kan skape trygge, harmoniske og utforskende barn. Samspill 

preget av utrygg tilknytning kan skape usikre, urolige og stressede barn. 

En trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige og tilgjengelige voksne bærer i 

seg en stor grad av forebygging mot senere helse- og utviklingsproblemer. 

 

 

Dersom barn over tid opplever trygge følelsesmessige bånd til sine 

omsorgspersoner, vil det utvikles indre bilder av tilknytningspersoner som 

er lydhøre, hjelpsomme og tilstede for dem. De vil dermed få et bilde av 

seg selv som en person andre kan bli glad i og bry seg om. Barns tidlige 

relasjonserfaringer har altså stor betydning for deres senere sosiale og 

emosjonelle utvikling. Erfaringene i tidlig alder påvirker forventningene 

deres til omverdenen, og til følelsene barna har om seg selv og sin egen 

verdi i sosiale sammenhenger. 

 

I vår barnehage har vi fokus på personalets evne og mulighet til gode nok 

samspill. Det kreves følelsesmessig oppmerksomhet, evne til å bli berørt 

av den andre, og ikke minst tid og anledning nok for personalet til å gå inn 

i samspill i barns tempo og takt. Personalet må også kunne omsette sin 

kunnskap om barns relasjonsbehov, til å skape og opprettholde gode 

tilknytningsforhold til barna. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sammen vil vi skape et godt fellesskap å være i! 
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8 Fagområder og årshjul 
 
I «Rammeplan for barnehagen» presenteres sju fagområder som 

barnehagene skal arbeide med. For hvert fagområde er det 

formulert mål for arbeidet med å fremme barnas utvikling og 

læring, samt presisering av personalets ansvar. 

 
➔ Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med 

fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas 

engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene 

kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas 

hverdag. 

➔ 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. 
 
 
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 fagområdene skal være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold. Gjennom undring, utforsking og skapende 

aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor 

alle fagområder.  

 

 

 
Vi har utviklet vårt eget årshjul hvor vi har fordelt fagområdene, og 

vil i de ulike månedene ha ekstra fokus på det fagområdet som er 

satt opp. De ulike fagområdene vil likevel ofte være representert 

samtidig i forskjellige daglige aktiviteter. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hele året:

Kommunikasjon, 
språk og tekst

Natur, miljø og 
teknologi

August og 
september:

Kropp, 
bevegelse, 

mat og helse

Oktober, 
november, 
desember:

Etikk, 
religion og 

filosofi

Januar og 
februar:

Kunst, kultur 
og 

kreativitet

Mars og 
april:

Antall, rom 
og form

Mai og juni:

Nærmiljø og 
samfunn
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9 Overgang til skole 

 

 

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. I samarbeid med barnets hjem skal barnehagen legge til rette for en god 
overgang fra barnehage til skole. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte overgangen med nysgjerrighet og tillit til egne 
forutsetninger. Vi arbeider kontinuerlig med 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 vår barnehage 
kaller vi førskolebarna for «Vetter». 
 
Vettegruppe  
På ukentlig vettegruppe arbeider vi med: 

• Inkluderende fellesskap: bli kjent, lytte til hverandre, gå turer, 
utvikle vennskap, si noe høyt i en gruppe, samarbeide  

• Konsentrasjon: jobbe med Trampoline oppgavebok, 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 

• Eventer: tur til Teknisk museum og Eidsvollsbygningen, 
overnatting i barnehagen, samt Stjernekorkonsert i Nannestad 
kommunehus. 

 
Samarbeid mellom barnehage og skole 
Vi har et nært samarbeid med både Eltonåsen skole og Kringler-Slattum 
skole. Det avholdes årlige temamøter og overgangsmøter mellom 
barnehagen og skolene, og vettene er på jevnlige skolebesøk i løpet av sitt 
siste barnehageår. Skolene inviterer også barn og foreldre til 
førskoledager i mai/juni. 
 
Skolebesøk  
Vettene som skal på Eltonåsen skole besøker fadderklassen sin omtrent 2. 
hver uke. Vetter som skal på Kringler-Slattum skole reiser på besøk til 
skolen og fadderklassen noen ganger i løpet av året. Hva som da 
arrangeres av aktiviteter varierer fra år til år.  
På begge skoler gjennomføres det felles aktivitetsdag for fadderbarn og 
faddere i løpet av vårhalvåret.

 
  
 
 

   

 
 

I Nannestad kommune er det utarbeidet felles rutiner 
for overgang fra barnehage til skole. 

   Kringler-Slattum skole            Eltonåsen skole 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQx5mpkODJAhXj_3IKHcWfAvQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellvikhus.no%2FLyngasen%2FOmradet%2F&psig=AFQjCNEuqpY9aBCz_wAXYxqVkhtIuOr7pw&ust=1450346494757812
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIu5W_kODJAhVmcHIKHQ3nC-kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.nannestad.kommune.no%2Fno%2FVirksomheter%2Fkringlerslattumskole%2F&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig=AFQjCNFCR2HzPFszHJCV7qRkN1Vxj5r7sA&ust=1450346659226722
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10 Foreldresamarbeid 
 
➔ Samarbeid mellom barnehage og hjem er viktig for det 

enkelte barns trivsel, utvikling og læring.  

➔ Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal alltid ha 

barnets beste som mål.  

Det er barnehagens oppgave å legge til rette for foreldresamarbeid 

og god dialog med foreldrene. Den daglige kontakten bør bygge på 

gjensidig åpenhet og tillit, og gi mulighet for god dialog og gjensidig 

informasjonsutveksling. Både foreldrene og personalet må forholde 

seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som 

det er barnehagens oppgave å forvalte. Samtidig skal barnehagen 

ivareta foreldrenes rett til medvirkning. 

I Holter barnehage medvirker foreldrene gjennom blant annet: 

• Oppstartsamtale i tilvenningsperiode 

• Den daglige dialogen i levering og henting 

• IST-Direkte 

• Foreldresamtaler  

• Overgangssamtale hvis barn bytter gruppe eller avdeling 

• Samarbeidsutvalget (SU) 

• Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

• Foreldremøter (2 ganger i året) 

• Brukerundersøkelse 
 

 
Samarbeidsutvalget (SU): 
Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre/foresatte, 
representanter for personalet og styrer i barnehagen, samt en 
representant fra kommunen.   
Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen 
og hjemmene. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige for 
barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene 
(RP, s. 30). Samarbeidsutvalget skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner, eller enkeltavdelinger.  
 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU): 
Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til 
at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø (RP, s. 30). I Holter barnehage har det vært 
tradisjon for at FAU som arrangerer sommertur, sommerfest, 
julegrantenning ol. FAU består av 2 foreldrerepresentanter fra hver 
avdeling. 
 
IST-Direkte 
IST er et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom barnehagen og 
hjemmet. Her legger barnehagen ut all nødvendig informasjon, for 
eksempel, månedsbrev, «dagen-i-dag» og informasjon fra 
enhetsleder. Foreldre/foresatte kan legge inn meldinger, ferier og 
fridager for barna. Siden det meste av informasjon blir ut på IST, er 
det viktig at alle foreldre/foresatte er aktive på denne plattformen.  
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11 Vurdering og dokumentasjon 

 

Vurdering 
Barnehagens arbeid skal vurderes i forhold til kriterier gitt i 

barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer 

og planer. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og 

barnehagen som organisasjon. Hvordan vurderingen av 

barnehagens arbeid skal gjennomføres, skal være nedfelt i 

årsplanen. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha 

mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen. Barnas 

erfaringer og synspunkter skal også inngå i vurderingsgrunnlaget.  

Gjennom prosjektet inkluderende barnehagemiljø har vi jevnlige 
vurderinger og refleksjoner av det pedagogiske arbeidet. Dette 
dokumenteres inn i et eget forum for prosjektet.  
 
Det er utarbeidet egne skjemaer for avdelingsmøter og for 
halvårsplan med evaluering. Skjemaene er ment som et ledd i å 
implementere den nye årsplanen, og skal sikre at barnehagens 
praksis blir evaluert i tråd med denne. På denne måten vil 
avdelingene kunne sette fokus på hvordan de skal jobbe med 
verdigrunnlag, pedagogisk praksis, kommunens satsningsområder 
og fagområdene ut fra et felles ståsted. 
 
Årsplanen og rammeplanen skal brukes i evalueringsarbeidet. 

 

 
 
Dokumentasjon 
Dokumentasjon er en måte å synliggjøre vårt pedagogiske arbeid i 

barnehagen på, og er et viktig redskap for å videreutvikle vår 

pedagogiske praksis. Barnehagens dokumentasjon skal kunne gi 

foreldrene, lokalmiljøet og kommunen informasjon om hva barna 

opplever, lærer og gjør i barnehagen. For å dokumentere arbeidet 

vårt benytter vi oss av ulike metoder. Det kan være fotografier, 

praksisfortellinger, barnesamtaler, observasjoner og dagsrapporter. 

Månedsplan for avdelingene er også en del av dokumentasjonen 

vår. Her forbereder vi foreldrene på måneden som kommer. 

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. 

 

Pedagogisk dokumentasjon 
Pedagogisk dokumentasjon handler om å gjøre pedagogisk arbeid 

synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. 

Dokumentasjon av barnehagens praksis blir pedagogisk når 

personalet og barna diskuterer og reflekterer over den sammen 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). 
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Kontaktinformasjon 
 
Adresse: Øyungsveien 10, 2034 Holter 
 
Telefonnummer 

• Enhetsleder: Trude Fjeldberg  

Tlf: 66 10 53 50 / 414 28 148 

Mail: trude.fjeldberg@nannestad.kommune.no 

• Avdeling Marihøna: 94 13 76 69 

• Avdeling Tusenbeinet: 91 64 76 19 

• Avdeling Gresshoppa: 46 93 75 23 

• Avdeling Edderkoppen: 90 61 09 58 

• Avdeling Salamander: 47 70 88 80 

• Avdeling Humla: 91 62 51 76 

• Avdeling Snegla: 46 93 73 51 

• Avdeling Barkebilla: 46 93 63 46 

 


