
 

 

  
 Vestby kommune 
   

 Østbydammen barnehage  

 

 

Østbydammen 
barnehage 

ÅRSPLAN  

2017 

 
Odins vei 33 

grethe.fottland@vestby.kommune.no 
98 20 35 35                                                         



1 
 

  

Innhold 
Forord ...................................................................................................................................................... 2 

Innledning: .............................................................................................................................................. 2 

Barnehagens hovedmål og læringssyn .................................................................................................... 3 

Barnehagens visjon .................................................................................................................................. 3 

Barnehagens arbeid med trygghet ........................................................................................................... 5 

BARNS MEDVIRKNING – BARN SKAL MEDVIRKE I EGEN HVERDAG ................................... 6 

Barnehagens mål for arbeid med språk ................................................................................................... 6 

Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning ......................................................................... 8 

Danning gjennom omsorg, lek og læring og dunderly ............................................................................ 8 

DUNDERLY ....................................................................................................................................... 9 

Sosial kompetanse og inkluderende fellesskap ..................................................................................... 11 

Sosial kompetanse ............................................................................................................................. 11 

Inkluderendefellesskap ...................................................................................................................... 11 

Overgang mellom barnehage og skole .................................................................................................. 12 

Progresjonsplan for fagområdene .......................................................................................................... 13 

Fagområdene ......................................................................................................................................... 13 

Hvordan barnehagen dokumenterer og vurderer ................................................................................... 17 

Vurdering: ......................................................................................................................................... 17 

Dokumentasjon:................................................................................................................................. 18 

Kalender og markering av lokale begivenheter ..................................................................................... 19 

Kontaktinformasjon ............................................................................................................................... 20 

 

  



2 
 

 

FORORD 

Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det 

fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. 

Årsplanen har en varighet på ett år, og fra 2017 har kommunale barnehager valgt å utarbeide 

årsplan som følger kalender og budsjettår.  Styreren har det faglige ansvar for årsplanen, og 

skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer. 

Årsplanens skal konkretiseres i barnehagens øvrige planer. 

I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde 

informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å 

fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi 

informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, 

dokumenteres og vurderes.» 

Årsplanen skal være et verktøy for personalet i planlegging av barnehagens pedagogiske 

arbeid. I tillegg skal planen gi foreldrene, tilsynsmyndighet, eier og ev. andre interesserte god 

innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid. Den kan også danne grunnlag for innspill fra 

foreldrene og utvides ut fra styringssignaler, innspill fra barn og foreldre. 

Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. 

Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. 

Østbydammen barnehages årsplan skal gi mulighet for personalet til å ta fatt i egne erfaringer 

og/eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. 

 

INNLEDNING: 

Barnehagen skal i år ha et gjennomgående opplegg/tema som heter «Dunderly» 

Årets årsplan er bygget opp rundt Monsterlivet i Dunderly. Dette er ett tema der vi tar 

inn alle fagområdene, arbeid med førskolegruppa og barnehagens arbeid med sosial 

kompetanse. Aktivitetene og det pedagogiske materiell er basert på rammeplanens syv 

fagområder for barnehagen og den generelle delen av læreplanen for skolen. 
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Vi har delt året i fire perioder som vil bli etterfulgt av periodeplaner fra hver avdeling. 

VENNSKAP og sosial kompetanse, arbeid med språk og barns medvirkning vil ha fokus 

gjennom hele året.  

 

“Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? 

Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. 

Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. 

 

BARNEHAGENS HOVEDMÅL OG LÆRINGSSYN 

 

Vi vil at alle barna i Østbydammen barnehage gjennom samspill med hverandre, de voksne, 

det fysiske miljøet og de aktiviteter vi tilbyr, skal utvikle seg til trygge og glade barn med en 

god selvfølelse. Barna skal forlate barnehagen med varierte erfaringer, grunnleggende 

kunnskaper på sentrale områder og gode opplevelser. Barna skal få et verdigrunnlag i vår 

barnehage basert på felleskap, omsorg, toleranse, for medansvar, likestilling, respekt for 

menneskeverd og retten til å være forskjellig. 

 

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, 

og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. Barna lærer gjennom lek, opplevelser, 

i hverdagssituasjoner, formelle læringssituasjoner i samspill med andre barn og voksne. Vi 

legger derfor vekt på lek, barnas interesser, samtaler og undring med barna i hverdagen. 

Det kan derfor være at et område i årsplanen blir annerledes utført enn planlagt. 

 

BARNEHAGENS VISJON 

Vi bygger vår visjon gjennom vår relasjon, aktiviteter vi tilbyr og gjennom våre holdninger og væremåte. 
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Kjernen i vår relasjon til barn og voksne i vår barnehage er å være anerkjennende, raus og 

tilstede på barnas premisser. 

Anerkjennende – Raus – Tilstede 

Med uttrykket «på barnas premisser» mener vi at det er barnets ønsker, behov og ressurser 

som er styrende for innholdet av vårt pedagogiske arbeid i Østbydammen Barnehage. Å drive 

barnehage på «barnas premisser» forutsettes av at våre verdier kommer til uttrykk i 

personalets væremåte. Dette er ikke en metode, men en holdning for hvordan personalet skal 

møte barna. På «barns premisser» handler også om at vi som voksne skal ta ansvar for 

relasjonen. Med å være større, sterke og klokere er det vi voksne som skal ta ansvar i 

utfordrende situasjoner. 

Vi vil at atmosfæren i barnehagen skal være preget av anerkjennende voksne, som gir barn 

tro på seg selv.  

Vi vil at barna skal få god relasjon til seg selv og andre. 

Vi vil at barna skal oppleve at” vi har hele dagen”.  

Vi vil at det skal sitte i veggene, at dette er ett godt sted å være for barn, foreldre og ansatte 

med et klima preget av omsorg og varme.  

Vi vil at barnehagen skal oppleves som ett supplement til hjemmet, og som også byr på 

aktiviteter som fremmer tilknytning til nærmiljø. 

 

Vår visjon for vårt arbeid er: 

”Vi gir barna røtter og vinger”. 
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BARNEHAGENS ARBEID MED TRYGGHET 
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skaper glede, humor og trygghet.  

 

rity® - Trygghetssirkelen - fokus på barnets behov som 

en teoretisk forståelse i vårt arbeid med omsorg, lek og læring.  

 

Modell: Circle of security® - Trygghetssirkelen finnes i boken “Se barnet innenfra” som alle 

ansatte skal lese i løpet av barnehageåret 2017. Trygg havn representerer barnets avhengighet 

og behov for beskyttelse og omsorg. Trygg base representerer barnets selvstendighet og behov 

for å undersøke og mestre verden. Kilde: «Se barnet innenfra» Ida Brandzeig, Stig 

Torsteinson, Guro Øyestad. Kommuneforlaget 2013. 
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BARNS MEDVIRKNING – BARN SKAL MEDVIRKE I EGEN HVERDAG 

 

T
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Planlagte barnesamtaler: 

Barnesamtaler er et verktøy for å støtte barn i å utvikle et emosjonelt leksikon. 

En barnesamtale er en planlagt samtale mellom en voksen og et barn, hvor 

temaet er etter barnets behov. Barnet får hjelp til å sette ord på sine følelser og 

hjelp til å beskrive sin virkelighet. Å dele gode opplevelser med en voksen lytter 

kan være nyttig for barnet og gi barnet følelsen av å være verdifull. 

Samlinger og hverdagsliv: 

Barnas meninger og filosofiske tanker skal løftes frem i gruppen og tas på alvor. 

Vi skal oppmuntre til samtaler, og gjøre barna oppmerksom på hverandre. Å bli 

lyttet til gir en opplevelse av å være viktig, slik får vi mulighet til å bidra til 

fellesskapet. På stor avdeling er et barn «dagens hjelper» i sin gruppe. Barnet 

samarbeider og deltar med de voksne i ulike praktiske oppgaver gjennom dagen. 

Barnet får være med å ta ulike valg og blir sett og hørt ekstra denne dagen.  

 

BARNEHAGENS MÅL FOR ARBEID MED SPRÅK 

- Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative 

ferdigheter.  

- Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø. 

- Alle barn får positive og erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel. 

- Vår flerspråklige barnehage skal høres gjennom  

Tiltak og metoder 

- Arbeid i smågrupper , språk og lekegrupper. 

- Felles opplevelser og aktiviteter gjennom opplegget Dunderly 

- Blir kjent og lese med bøker for alle barn. 

- Bruke musikk, sanger, bilder, media systematisk i språkarbeidet 
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- Lytte til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som 

tallsiffer og bokstaver. 

- Benytte «språkkista» som verktøy. (praktisk språkstimulering) dette er et 

opplegg som er delt inn i mange forskjellige temaer. Vi vil jobbe med 

språkstimulering, innlæring av nye ord, temaer som er dagsaktuelle, som meg 

selv, mat, klær, dyr osv. Dette vil bli jobbet med i samlingsstund, i 

hverdagssituasjoner og i små grupper. Språkkista inneholder spill, 

magnettavle, minnespill, sanger, rim og regler for å nevne noe. 

- Benytte metoder i Språkløyper 

- Fellesamling for hele barnehagen en gang i mnd med utgangspunkt i 

Dunderly og andre felles satsninger som samedagen, lokale begivenheter, 

nissefest o.l. 

- Benytte kartleggingsverktøyet TRAS – Tidlig registrering av språk 
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SAMARBEID MED BARNAS HJEM OG HJEMMETS MEDVIRKNING 

 

 

T
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Daglig kontakt: Den korte samtalen i garderoben er meget viktig. Mye skal 

formidles på kort tid. Noen ganger vil dere oppleve at personalet har god tid, 

andre ganger har ikke personalet like stor mulighet til å prate. Dette fordi vi 

prioriterer å være tilstede for barna. Å balansere dette på en god måte er 

viktig for personalet. Uansett skal det å komme inn i Østbydammen 

Barnehage være en positive og trygg opplevelse, både for barn og voksne.  

 I tillegg til beskjeder mellom foreldre og ansatte blir månedsplaner, bilder 

og annen viktig informasjon sendt ut på mail, og pc i garderobene. 

Foreldresamtale: Alle foreldre får tilbud om to foreldresamtale i året. 

Dersom det behov for foreldresamtale utover dette avtales det direkte med 

pedagogisk leder. Samtalen er en fagsamtale med fokus på barnets utvikling, 

trivsel, lek- og samspillkompetanse. Det er også en anledning for foreldre til 

å ta opp forhold i hjemmesituasjonen som kan påvirke barnets adferd. 

Hensikten er at vårt arbeid med barnet skal skje i nær forståelse og 

samarbeid med barnets hjem.  

Foreldremøter: Alle foresatte innkalles til foreldremøte i mars. Møtet er 

todelt, første del er felles og omhandler barnehagen som helhet. Andre del er 

avdelingsvis og omhandler gruppen barnet går på.  Foreldrearrangementer, 

gjennom året inviterer barnehagen til ulike foreldrearrangement. 

Arrangementene er en uformell møteplass for foreldre, barn og personalet. 

Slike arrangementer bidrar til stolthet og trivsel i barnehagen, hvor barna 

«viser fram» sin barnehage. Påskefrokost og sommerfest er eksempel på 2 

slike arrangement.  

 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING OG DUNDELY 
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I vår barnehage står både enkeltbarnet og barnegruppen i 

fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og 

utfordringer som fremmer barns læring i formelle og 

uformelle læringssituasjoner. 

Gjennom opplegget Dunderly skal vi gi barna varierte erfaringer, utfordringer, lek og 

læring i alle fagområder. Lek, spenning, kreativitet og humor er viktige stikkord for årets 

årsplan. I tillegg skal barna få lære og utvikle seg i samspill med hverandre og i 

hverdagsaktiviteter. 

 

DUNDERLY 

 

Barnehagen skal i år ha et gjennomgående opplegg/tema som heter «Dunderly» 

Aktivitetene og det pedagogiske materiell er basert på rammeplanens syv fagområder for 

barnehagen og den generelle delen av læreplanen for skolen. Temaene i 

veiledningsmateriellet spenner vidt fra sosial kompetanse, bygging og konstruksjon, 

naturfaglig metode, det å kunne lage en fortelling i fellesskap (storyline) til pedagogisk 

bruk av spill og leker. Alle aktivitetene er preget av barns medvirkning og lek. Gjennom 

historiene om monstrene i Dunderly skal barna bli utfordret til å utforske og lære 

gjennom opplevelser, oppdagelser, refleksjon, samtale og aktiv deltagelse. 

Barnas fantasi, sanser og skaperglede skal utfordres gjennom musikk, aktiviteter, 

rollespill og metodiske opplegg. 

Vi har også utarbeidet en progresjonsplan for arbeidet med fagområdene. Disse tiltakene 

sys inn i opplegget Dunderly. 

Grønt flaggarbeid skal inngå i hvert tema, fokus vil være gjenbruk. Månedsbrevene sier 

mer om hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. 
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Her følger en liten presentasjon av Monstre m.m. Disse har ulik 

personlighet, der barna kan kjenne igjen seg selv i disse. 

«Langt fra folk og langt til fjells, finnes en hytte full av monstre, 

snille, rare og lekne monstre. Stedet der de bor heter Dunderly.  

Folk er redde for monstre og monstre er redde for folk. Derfor er 

det greit å ha et sted langt til fjells der monstrene kan få være i fred 

og få lov til å være akkurat så mye monstre som de er. 

Innfor døra i hytta på denne haugen, fører en hemmelig sklie rett ned i stua i Dunderly. 

Ut fra tres tubben stikker et periskop.  Det er greit å holde oppsyn med skapninger som 

nærmer seg. Og er det mennesker, ja da sørger monstrene for å gjemme seg godt. De vil 

jo ikke skremme vettet av folk heller. 

I Dunderly bor monstrene:  

LEX: Som er et lesende monster som synes alle skal få oppleve gleden over ord, å kunne 

lese seg til kunnskap og opplevelser. 

BULDER: en nykommer i Dunderly, han kom i en pakke i posten.  Bulder liker fart, 

roter og raser og skjønner ikke vitsen med å sitte stille, for det er så durabelig kjedelig. 

SAMANTA: er oppfinneren blant monstrene, og hun er mye i verkstedet i menneske 

hytta oppå monsterhulen. Der finner hun opp alle slags praktiske løsninger på små og 

store utfordringer i Dunderly.  

BUSTER: er kjempen blant monstrene og midtpunktet i Dunderly. Det er ofte han som 

leser høyt for de andre i sofakroken og som trøster de små når de er leie seg. Om 

kvelden synger han nattasang og har ofte et visdomsord på lur. 

POMPIDO: bor nede i den gamle nedlagte utedoen. Han er mørkeredd og må derfor 

alltid ha lyset på. Han er arkivaren blant monstrene, og han tar vare på tegninger og 

historier i ringpermer og doruller som han har nede i doen. 

MODIKA: er rocka, nysgjerrig, modig og noen ganger litt frekk. Hun våkner hver 

morgen med jubel og lurer på hva for noe moro hun skal finne på i dag? 

MOI: er det minste av monstrene. Hun har ikke lært seg så mange ord ennå, det går mest 

i oi, ja og hoi. 
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SUSI: er en sjøorm som lever i Dunderly vannet og som elsker soulmusikk. Om vinteren 

ligger hun i dvale under isen. 

FNUGG: han er en levende snømann som elsker rap og hiphop. Han ser på seg selv som 

den avskyelige snømannen, men er i bunn og grunn veldig snill. Om sommeren 

plasseres han i fryseskapet på kjøkkenet. 

TURBO: monster ball, er en liten rød ball som ikke kan bevege seg selv, men han elsker 

bevegelse og fart. Han er kjeftsterk og kan rope høyt. Turbo hører til monsteret 

Modika.» 
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- Samlingsstunder og samtaler om Dunderly 

- Tilrettelegge for spenning og lek 

- Benytte det pedagogiske materialet i Dunderly 

- Gjøre barna oppmerksom på hverandre gjennom samlinger, 

dramatisering, sang og lek.  

- Styrke selvfølelsen ved å gi erfaring i   øve seg på å bli sett og hørt i 

barnegruppa.  

- Støtte barna i konfliktløsning, og mestring 

- Anerkjenne og kjenne igjen følelsesuttrykk.  

 

 

SOSIAL KOMPETANSE OG INKLUDERENDE FELLESSKAP  
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Sosial kompetanse  

 

Inkluderendefellesskap  

 

Gi barna positive oppmerksomhet 

på den de er.  

Fellessamling hver måned. Barna 

skal få mulighet til å bidra med 

innhold og planlegging. Gi barna 

opplevelser av å være en del at et 
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Gi gode estetiske opplevelser. 

Tilrettelegge for positive lek- og 

samspillsituasjoner  

Voksne som stiller tydelig krav og 

forventning til barnet utfra alder 

og modenhet.  

Voksne støtter og oppmuntrer 

barna i deres egen grensesetting.  

Lære empati gjennom kroppslige 

og språklige handlinger.  

stort fellesskap, samtidig som de får 

ta del i et mindre fellesskap i 

aldersgrupper, avdeling og 

språkgrupper. Alle skal få ta med seg 

sin historie, familie og kultur i 

barnehagen slik at vi kan lære av 

hverandre.  

Gjennom markering av FN-dagen 

setter vi fokus på det flerkulturelle 

samfunnet vi lever i, hvor respekt og 

toleranse er nødvendige verdier.  

 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE  

 

Østbydammen barnehage skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage 

og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går 

fra Østbydammen barnehage og over i skolen.  
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Førskolebarna har vi valgt å samle i en gruppe det siste året før skolestart. 

Dette er for å gi barna et pedagogisk tilrettelagt tilbud med den hensikt å 

forberede dem til skolestart. Utvikling og mestring av følelser, selvstendighet 

og sosiale relasjoner er noe vi legger stor vekt på.  

Barna har god mulighet til å skape vennskap, når så mange førskolebarn er 

samlet i en gruppe med frilek, felles lek, turer og aktiviteter.  

Barna vil bli kjent med bokstaver, tall, ulike begreper og former i tillegg til å 

utvikle evnen til å huske og gjenfortelle hendelser og fortellinger.  

Gjennom ulike tilrettelagte fysiske aktiviteter både inne og ute det være seg 

skøyter, ski og skogturer vil barna få mulighet til å utvikle sin motorikk. 

Besøke skoler i nærmiljøet. Pedagogisk leder kontakter skoler i gangavstand 

og hører om de har arrangement på skolen som vi kan delta på eller oppleve 

uteområdet på skolen.  

Følge opp planen for overgang til barnehage / skole samt følge opp 

kompetanseutviklingsplanen for Vestby kommune som har nytt tiltak for dette 

området i 2017. 

 

 

 

 

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 

seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 

ferdigheter.  

Østbydammen barnehages mål ifht fagområdene viser progresjon i opplevelser, 

aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Dette syr vi inn i Dunderly 

når det passer.  

 

FAGOMRÅDENE  1-2 år  3-4 år  5 åringene  
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Kommunikasjon, 

språk og tekst  

Følge opp arbeide 

med språkløyper 

Barna er aktive 

deltakere i sang og 

bevegelsesleker.  

Vi leser med barna, 

bruker pekebøker, 

og enkel tekst med 

konkreter.  

Følge opp arbeide 

med språkløyper 

 

Barna gjenkjenner 

bokstaver i eget 

navn.  

Vi leser bøker 

tilpasset barns alder 

og utvikling. Vi 

introduserer barna 

for ulike 

tekstsjangre (eks. 

eventyr, 

fortellinger, vitser, 

gåter, rim, dikt.)  

Følge opp arbeide 

med språkløyper 

Barna øver på å 

skrive sitt eget navn 

Barna kan sin egen 

adresse og 

etternavn.  

Barna forteller om 

egne opplevelser.  

Vi formidler ulike 

tekstsjangre og øver 

på lyder.  

Kropp, bevegelse og 

helse  

Barna mestrer å 

forsere en enkel 

fysisk hindring.  

Barna beveger seg i 

ulendt terreng. 

Kropp og bevegelse 

fremmer helse. 

Organisere 

hverdagen slik at 

det finnes en 

gjennomtenkt 

veksling mellom 

perioder med ro, 

aktivitet og 

måltider, og bidra 

til at barna kan 

tilegne seg gode 

Barna øver på å 

hinke.  

Barna øver på å 

gripe og kaste ball. 

Barna balanserer.  

Kunnskap og 

erfaring av god 

hygiene ved 

tilbereding av 

måltid 

Barna hopper med 

samlete ben.  

Barna øver på 

forlengs rulle.  

Vi tilrettelegger for 

å klatre i trær.  

Kunnskap og 

erfaring av god 

hygiene ved 

tilbereding av 

måltid, Vi skal bidra 

til å skape forståelse 

og respekt for egen 

og andres kropp og 

for at alle er 

forskjellig.  Vi skal 
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vaner, holdninger 

og kunnskaper når 

det gjelder kost, 

hygiene, aktivitet 

og hvile. 

gi barna kunnskap 

om 

menneskekroppen 

og forståelse for 

betydningen av 

gode vaner og et 

sunt kosthold. 

 

Kunst, kultur og 

kreativitet  

Barna blir kjent 

med ulike 

materialer.  

Barna tegner, 

klipper og limer.  

Barna bruker de 

ulike sansene. (Se, 

lukte, føle, smake 

og høre.) Barna blir 

kjent med ulike 

kunst og 

uttrykksformer, bl.a 

gjennom Dunderly . 

Barna får variert 

utstyr til rollelek  

 Barna blir kjent 

med ulike kunst og 

uttrykksformer, bl.a 

gjennom Dunderly .  

 

Barna mestrer å 

tegne et ansikt med 

4 detaljer.  

Barna gjenforteller 

en historie eller 

opplevelse gjennom 

tegning eller 

maling.  

Barna øver på 

korrekt blyantgrep. 

Barna blir kjent med 

ulike kunst og 

uttrykksformer, bl.a 

gjennom Dunderly . 

 

Fagområdene  1-2 år  3-4 år  5 åringene  

Natur, miljø og 

teknikk  

Vi er ute hver dag, 

og på tur en dag i 

uken. 

Barna får kjenne på 

ulike værfenomener 

slik som vind, regn, 

snø, is og 

Vi snakker med 

barna om miljøvern. 

Deriblant 

kildesortering og 

forsøpling av 

naturen.  

Barna får kunnskap 

om kompostering.  

Vi er på tur 1 gang i 

uken.  

Barna får kunnskap 

om ulike planter og  
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temperaturer.  Barna 

er med på å sortere 

avfall.  Og lærer om 

gjenbruk av 

materialer.  

Vi er på tur 1 gang i 

uken.  

Barna får kunnskap 

om ulike 

værfenomener.  

vekster i 

nærområdet.  

Barna får kunnskap 

til ulike kretsløp i 

naturen.  

Etikk, religion og 

filosofi  

Vi gir respons på 

hverandres 

handlinger. Barn og 

voksne er 

rollemodeller for 

hvordan vi skal være 

mot hverandre. 

Viktige stikkord er 

dele, trøste, være 

god mot hverandre. 

Barna får kjennskap 

til høytider og 

tradisjoner.  

Barna kjenner igjen 

egne og andre sine 

følelser.  

Barna øver på å 

sette ord på egne 

følelser.  

Barna lærer å ha 

respekt for 

forskjellene. 

Barna viser respekt 

og omsorg for andre 

sine følelser.  

Barna lærer 

forskjell på rett og 

galt.  

Nærmiljø og 

samfunn  

Vi går på tur i 

nærmiljøet og har 

ulike mål for 

turopplevelsene..  

Bevisste valg på 

turer i nærmiljøet. 

 

Barna tar 

selvstendige valg.  

Barna mestrer å ha 

fokus på seg selv i 

en gruppe.  

Barna får 

turopplevelser i 

nærmiljøet. 

Barna erfarer 

konsekvenser av 

egne valg.  

Barna tør å prestere 

noe foran en 

gruppe.  

Barna samarbeider 

om en løsning på et 

problem.  

Vi blir kjent med 

nærområdet. 

Antall, form og rom  Barna får hjelp til å 

rydde og sortere  

Barna sorterer etter 

farge, størrelse.  

Barna sorterer etter 

symboler.  



17 
 

leker når aktiviteten 

er ferdig.  

Barna får oppleve 

ulike former 

gjennom puslespill, 

puttekasser og 

konstruksjonsleker 

(eks. klosser og 

togskinner.) Barna 

får kjennskap til tall 

gjennom ulike 

hverdagslige 

aktiviteter.  

Vi bruker 

matematiske 

begreper i 

hverdagsspråket. Vi 

spiller enkle spill 

med voksne og 

andre barn.  

Vi øver på 

tallrekken.  

Barna bruker 

matematiske 

begreper i språket.  

Barna spiller spill 

uten voksne, og 

respektere reglene.  

Barna øver på å 

koble til tall til 

mengde.  

 

 

HVORDAN BARNEHAGEN DOKUMENTERER OG VURDERER 

Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens månedsbrev. Periodeplaner skal 

lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge 

hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at 

man hele tiden lærer av egen praksis.  Gjennom dokumentasjon og vurdering kan vi gi 

foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet, informasjon om vår virksomhet som gir 

mulighet til å fornye og forbedre barnehagen.  

 

 

Vurdering: 

 

Vi vurderer hvor vi befinner oss i forhold til de målene vi har satt oss. Vi vurderer de 

erfaringene vi har gjort og opplevelsene barna har fått, i lys av de målsettingene vi har satt 

for arbeidet. Vi vurderer vår egen innsats i arbeidet med barn og ser dette i sammenheng 
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med barnehagens uttrykte verdier. Både barnas, foreldrenes og personalets synspunkter bør 

komme fram i vurderingen. 

 

Dokumentasjon: 

 

Vi dokumenterer erfaringer og opplevelser. Vi dokumenterer læringsprosesser. Vi 

dokumenterer og synliggjør hvorvidt det finnes en sammenheng mellom det vi sier vi skal 

gjøre, og det vi faktisk gjør. Vi dokumenterer arbeidet med å utvikle voksenrollen. Vi 

dokumenterer for barn og foreldre, for samfunnet og for personalet. 

 

 

 Har vi PC i garderoben der vi viser glimt av hverdagen gjennom bilder, nye 

bilder en gang i uken. 

 Vi skriver en oppsummering av dagen på” Dagen i dag tavla” 

 Vi skriver månedsbrev der vi formidler litt om måneden som gikk og litt om 

neste måneds arbeid med fagområdene. 

 Vi evaluerer underveis på avdelingsmøter og personalmøter samt plandager i 

januar og mai/juni. 

 Vi gjennomfører barnemøter minimum 4 ganger i året. 

 Vi gjennomfører barnesamtaler med førskolebarna 2 ganger i året. 

 Vi benytter kartleggingsverktøy for å kartlegge barnehagens  psykososiale miljø. 
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KALENDER OG MARKERING AV LOKALE BEGIVENHETER 

 

 Lokale begivenheter  Viktige datoer  

Januar Barn og voksne møtes etter 

juleferien 

Planlegging av prosjekt 

2. Planleggingsdag, barnehagen 

stengt 

Februar  

 

Samefolkets nasjonaldag 

Foreldresammenkomst, 

avdelingsvis, febr/mars 

 

6. 

Dato kommer i egen invitasjon 

 

Mars Monsterfest (karneval) 

Foreldremøte 

2 

Dato kommer i egen innkalling 

April 

 

Påskefrokost 

Påskeferie  

7.4 

12. – 17. 

Mai 

 

Barnehagen stengt 

Planleggingsdag 

Nasjonaldag 

Kr. Himmelfartsdag  

Overnatting førskole mai/juni 

Foreldremøte for nye foreldre 

1. 

2. 

17. 

25. 

Invitasjon sendes ut etter påske 

Juni 

 

2.Pinsedag 

Besøksdager for nye barn 

Sommerfest 

 

5. 

 

Dato planlegges etter påske 

15.  
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Juli GOD SOMMER  

August 

 

Tilvenning Vennskap/startsamtaler 

 

Planleggingsdager 

Tilbud om en ukes tilvenning 

 

14 . + 15. 

September Foreldremøte Førskolebarn 

Foreldresammenkomst 

avdelingsvis 

Dato planlegges i august 

Oktober FN Dagen 24. 

November Foreldrefrokost 10.11 

Desember 

 

Julebord for barna 

Lucia 

Nissefest 

5. 

13. 

20. 

Hjemmets egne notater 

KONTAKTINFORMASJON 

Avdelinger  Telefon 

 

E-POST 
 

Kontor 98203535  grethe.fottland@vestby.kommune.no 
 

 

 

 

 

mailto:grethe.fottland@vestby.kommune.no
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Du ble født med evner og muligheter. 

Du ble født med godhet og tillit. 

Du ble født med storhet. 

Du ble født med vinger. 

Det var aldri meningen at du skulle krype, så ikke gjør det. 

Du har vinger. 

Lær å bruke dem og fly. 

Dikt av Rumi – fra det 13. århundre. 
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[Skriv inn sammendrag av dokumentet her. Sammendraget er vanligvis et kort sammendrag av 

innholdet i dokumentet. Skriv inn sammendrag av dokumentet her. Sammendraget er vanligvis et 

kort sammendrag av innholdet i dokumentet.] 


