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Om Hjertehagen 

Hjertehagen AS er en enavdelings barnehage fra 1 – 6 år med 24 plasser. Barnehagens 

åpningstider er mandag til fredag fra kl 7.00 til 17.00 Hjertehagen er eid av Filadelfia 

Vestby, og har utvidet krisen formålsparagraf. Barnehagen ligger i Filadelfia Vestby 

sine lokaler i Randemfaret 15, 1540 Vestby nord. Barnehagen ligger i et rolig 

boligområdet med skogen i umiddelbar nærhet. 

 

ORGANISERING 

Eier:   Filadelfia Vestby 

Eierstyret består av 4 representanter fra menigheten. Leder av eierstyret er Paul 

Kolbjørnsrud. 

 

Styrer:                                      Åshild Julsrud    (45%) 

Pedagogisk leder:                    Olivia Maria Olsen Tudor (100%) 

Pedagog/barnehagelærer:        Elin Sofie Bjørke Lie  (80%) 

Assistent:                                 Jurgita Tepeliene (100%) 

Assistent:                                 Nahed Jaddoa (80%) 

Assistent:                                 Birgitte Hartfelt Breiby (20%) 

Arbeidstrening:                        Julia og Nerosj fra Nav, på ubestemt tid 

 

Barnehagen drives i samsvar med: 

Lov om barnehager, og departementets forskrifter og retningslinjer 

Årsplanen for barnehagen 

Barnehagens internkontroll system 

 

 

 

BARNEHAGENS FORMÅLSPARAGRAF (§1 lov om barnehager) Barnehagens 

hovedmål. 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, neste 

kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene» 

 

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

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

ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 

likestilling og motarbeide alle former for diskriminering». 

 



UTVIDET KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF 

 

I tillegg til formålsparagrafen nedfelt i barnehagenloven har Hjertehagen utvidet 

kristen formålsparagraf.  I Hjertehagen vil barna få kunnskap om de kristne høytidene  

og bli kjent med sentrale historier fra bibelen. Vi ønsker at verdier som 

nestekjærlighet, glede, tålmodighet, godhet og tilgivelse skal prege de voksne og 

samspillet mellom voksne og barn i barnehagen. Vi ønsker at det skal være tid og rom 

for å undre seg over livets store spørsmål. Hver dag vil vi synge for maten, synge 

kristne sanger og fortelle bibelhistorier.I forbindelse med kristne høytider som jul og 

påske, pinse vil vi fokusere på hvorfor vi feirer disse. 

 

 

«Å SE OG BLI SETT» 

«Å se og bli sett» er Hjertehagens visjon og ønske for barna. Vi vil at barna skal se og 

utforske verden, lære å se hverandre og oppleve å bli sett og verdsatt for den de er, 

både av personalet i barnehage og hverandre. Vi ønsker å skape et miljø der de 

voksne er tilgjengelig og tilstede for å undre seg over verdens små og store spørsmål 

sammen med barna.  De voksen i Hjertehagen skal være forbilder i å løfte fram det 

unike i det enkelte barn, og behandle alle med respekt. Vi ønsker å se og møte det 

enkelte barns behov i det daglige samspillet. Hjertehagen har en liten barnegruppe 

med nødvendig antall voksne, det gir gode muligheter for at barna skal bli sett.  I 

tillegg til å utforske verden rundt seg og bli sett av voksne og barn i barnehagen, 

ønsker vi at barna skal bli kjent med Gud, at de skal lære ham å kjenne. En god Gud 

som alltid er tilstede, en god Gud som alltid bryr seg om oss, og vil oss det beste.  Vi 

ønsker at barna skal bli kjent med Gud som vår skaper, vår beste venn og far. 

 

 

BARNAS SPRÅK 

Barnehagen har mottatt et  økonomisk tilskudd for å styrke det norske språket i 

barnehagen. 

Vi har mange to språklige barn i barnehagen, og språket er en utfordring 

Gjennom flere tilrettelagte aktiviteter styrkes barnas språk: 

Daglige samlingstunder 

Lese bøker 

Gjøre ulike aktiviteter med barna hvor språket trenes. 

Vi har kjøpt inn ulike materiell som styrker barnas språk 

Bruker digitale verktøy 

 

 

SOSIAL KOMPETANSE 

Vi er beviste på hvordan vi oppfører oss mot andre.  Det er viktig for alle barn å hs 

venner i barnehagen. I leken finner barn nye venner, og vi tilrettelegger nok tid til lek. 

Noen av de viktigste ting barn må lære: 

Hvordan få kontakt med barn og hvordan komme inn i leken 

Hva skal til for å bli akseptert i gruppen 



Være snille med hverandre og dele leker 

Hvordan løse konflikter 

Vente på tur 

Sitte fint ved bordet, vi lærer barna bordskikk 

Hvordan føre en samtale 

Hvordan leke sammen 

 

Vi ønsker å legge til rette et miljø i barnehagen hvor alle barn får en positiv 

personlighets utvikling, barna utvikler seg motorisk, kognitivt, sosialt og emosjonelt. 

 

 

 

ÅRSTEMA 

Vi har valgt planetene. 

Barna vil få høre om de mest kjente planetene, vi vil besøke Planetariet i Oslo, 

Teknisk museum. 

Planetene har ulike størrelse og ulike farger, vi vil lage hver enkelt og sette de 

sammen til solsystemet, med solen i midten. 

 

 

 

NY RAMMEPLAN 

Kunnskapsdepartementet har i år utgitt en ny rammeplan som er mer omfattende enn 

tidligere, den gjelder for alle barnehager. 

Den inneholder 9 kapitler og stiller strengere krav til barnas hverdag i barnehagen. 

 

Kapittel 1 om barnehagens verdigrunnlag har vi beskrevet, om hvilke roller den 

enkelte har i henhold til driften av barnehagen.  Vi har beskrevet barnehagens formål 

og innhold. 

 

Punkt 4 Barns medvirkning. 

Barnehage skal ivareta barns rett til medvirkning. Ved å legge til rette for barnas 

meninger om deres hverdag. 

Det vises til Lov om barnehager § 1 og § 3, Grunnlovens § 104, og Fns barne 

konvesjon. 

Alle barn skal lære hva innflytelse er i barnehagen.  Det skal tilpasses barnas alder, 

erfaringer, forutsetninger, og behov.  Barna skal ikke overlates til et ansvar de ikke er 

i stand til å ta. 

Punkt 5 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid, god dialog med foreldrene. 

Foreldresamarbeid skal skje individuelt og i gruppe sammenheng. 

Barnehage skal begrunne sitt arbeid overfor foreldre i eks foreldremøte. Samarbeidet 

skal sikre foreldrene medbestemmelsesrett i barnehagen via samarbeidsutvalg, 

foreldresamtaler og foreldremøter. Og andre sammenkomster 



 

Punkt 6 

Overganger 

Når barnet begynner i barnehagen, skal foreldre og barnehagen sørge for en trygg 

start.  Foreldre må bli kjent med de ansatte og andre foreldre i samme situasjon. 

 

Barnehage/skole 

Barnehagen skal legge til rette en enkel overgang fra barnehage til skole. 

Det bør arrangeres møter mellom barnehagen og skolen. 

Barnehagen må ha foreldrenes samtykke for å dele informasjon om barnet med 

skolen. 

 

Punkt 7 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

Barnehagen skal være en lærende institusjon, pedagogisk arbeid skal være begrunnet 

i Lov om barnehager og Rammeplanen. 

Planlegging hjelper barnehagen til å planlegge systematisk. Planleggingen skal lede 

til progresjon og kontinuitet. 

Barnehagen skal utarbeide en årsplan samt mindre planer som gir informasjon 

månedvis. 

Årsplanen er barnehagens arbeidsredskap, årsplanen gir foreldre og myndighetene 

informasjon om barnehagens pedagogiske ståsted. 

Barnehagen skal regelmessig revidere arbeidet. 

Dokumentasjon av personalets arbeid med barna, gir foreldre og myndighetene den 

nødvendige informasjonen om barnehagens arbeid.   Personalet tar bilder av barnas 

arbeid i barnehagen. 

 

Tilrettelegging av det allmenn pedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 

 

Barnehagens skal legge til rette tilbudet etter barnas behov.  Barnehagen skal sørge 

for at barn som trenger ekstra støtte tidlig får den sosiale, pedagogiske og fysiske 

tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 

tilbud. 

 

Kapittel 8 

Barnehagens arbeidsmåter 

Personalet skal: 

Ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens  

daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter. 

Bygge på kreativitet og lek, være åpen for improvisasjon og barns medvirkning 

Veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter 

Stimulere barns undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ, og 

mestre nye ting 

Gi barna varierte inntrykk og muligheter til å uttrykke seg på forskjellige måter 

Arbeide tverrfaglig  og helhetlig  og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng 



Inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av 

aktiviteter. 

Regelmessig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen 

 

PROGRESJON 

Personalet skal: 

Oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av 

Planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn 

Bidra til at barn får mestrings opplevelse,samtidig har noe å strekke seg etter 

Legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og 

arbeidsmåter 

Introdusere nye perspektiver og tilrettelegging for nye opplevelser og erfaringer 

Sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og 

utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna. 

 

Barnehagens digitale praksis 

Personalet skal: 

Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevist forhold til 

opphavsrett, og kildekritikk, og ivareta barnas personvern. 

Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 

uttryksformer. 

Vurdere relevans og egnethet, delta i barnas mediabruk. 

Utforske kreativt og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. 

 

 

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 

 

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeidet med 

fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas.  Barnas lek danner et viktig 

grunnlag for barnehagens fagområder. 

Barnehagen skal bruke forskjellige materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, 

spill, bøker og musikk i arbeid med fagområdene.  Fagområdene er i stor grad de 

samme som barn senere møter som fag i skolen. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

Barna skal uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 

Bruke språket til å skape relasjoner. 

Oppleve glede og spenning ved høytlesning. 

Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Barna skal oppleve glede, trivsel og mestring  ved allsidig bevegelseserfaringer, inne 

og ute. Året rundt. 

Bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen, og utvikle gode vaner. 

Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon, og fysiske 

egenskaper. 

Oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige erfaringer. 



Bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv. Kjent med sine egne 

følelser. 

Sette grenser for egen kropp, og respektere andres grenser. 

Få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer. 

Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning, og skaperglede. 

Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne. 

Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle utrykksformer og utforsker og deltar 

i kunst  og kulturopplevelser sammen med andre 

Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk. 

Opplever glede og stolthet over egen kulturelle tilhørighet. 

 

Natur, miljø og teknologi 

Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 

Få gode opplevelser med frilufstliv året rundt 

Oppleve, utforske og ekspremientere med naturfenomener og fysiske lover. 

Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt 

og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

Få kunnskap om dyr og dyreliv. 

Lager konstruksjoner av ulike materialer. Og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi. 

Få kjennskap til menneskets livssyklus. 

 

 

Antall, rom og form 

Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger 

Utvikle forståelse for matematiske grunnleggende prinsipper og begreper 

Leke og ekspirementere med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på- 

Erfare størrelser i sine egne omgivelser. Og sammenligne  disse. 

Bruke kroppen og sansene til å utvikle romforståelse. 

Undersøke og gjenkjenne egenskaper ved former og sortere dem på forskjellige 

måter. 

Undersøke og får erfaringer med løsning av matematiske problemer og oppleve 

matematikk glede. 

 

 

Etikk, religion og filosofi 

Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,bli 

kjent med religioner og livssyn som  er representert i barnehagen. 

Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. 



Få kjennskap til, forstår og reflektere over grunnleggende normer og verdier 

Få en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen 

på. 

Utvikle interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i 

fellesskap 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn 

Oppmuntre barna til å medvirke i egen hverdag og utvikle tillit til deltakelse i 

samfunnet. 

Erfare at alle får utfordringer, og like muligheter til deltakelse. 

Utforske ulike landsskap, bli kjent med institusjoner, og steder i nærmiljøet, lære å 

orientere seg, og ferdes trygt. 

Bli kjent med lokalhistorie, og lokale tradisjoner. 

Bli kjent med ulike tradisjoner og levesett, og familieformer. 

Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning. 

Få kjennskap til nasjonale minoriteter. 

 

 

AKTIVITETER  HENHOLD TIL RAMMEPLANEN 

August Vi blir kjent med hverandre Kommunikasjon, språk, 

tekst, kropp, bevegelse, 

helse, kunst, kultur, 

kreativitet, natur, miljø, 

antall, rom, form, 

nærmiljø, samfunn, 

danning 

September Planetene, grønnsaker, 

Guds skaperverk, tall og 

bokstaver 

Kommunikasjon,språk, 

tekst, kropp, bevegelse, 

helse, kunst, kultur, 

kreativitet, teknologi, 

antall, rom, form, etikk, 

religion, filosofi, nærmiljø, 

samfunn, danning 

Oktober Planetene, farger, Guds 

skaperverk,  tall og 

bokstaver 

Kommunikasjon, språk, 

tekst, kropp, bevegelse, 

helse, kunst, kultur, 

kreativitet, teknologi, 

antall, rom, form, etikk, 

religion, filosofi 

November Transportmidler, biler, tog, 

båt, fly, Tur til Teknisk 

Kommunikasjon, språk, 

etikk, tekst, kropp, 



museum, Gud er god, tall 

og bokstaver 

bevegelse, helse, kunst, 

kultur, teknologi, antall, 

rom, form, religion, 

filosofi, nærmiljø, 

samfunn, danning 

Desember Tema jul 

Jesus ble født 

Tall og bokstaver 

Kommunikasjon, språk, 

etikk, tekst, kunst, kultur, 

antall, rom, form, religion, 

filosofi, nærmiljø, 

samfunn, danning, mat, 

helse 

Januar Tema reptiler, vi besøker 

Reptilparken i Oslo 

Barna får høre om Jesus 

som venn, tall og bokstaver 

 

Samfunn, danning, 

nærmiljø, etikk, religion, 

filosofi, antall, rom, form, 

natur, miljø, teknikk, 

kunst,kultur, kreativitet, 

kropp, bevegelse, mat, 

helse, kommunikasjon, 

språk, tekst. 

Februar Tema trafikkregler 

Jesus som venn, karneval, 

fastelaven, tall og 

bokstaver 

Samfunn, danning, 

nærmiljø, etikk, religion, 

filosofi, antall, rom, form, 

natur, miljø, teknikk, kunst, 

kultur, kreativitet, kropp, 

bevegelse, mat, helse, 

kommunikasjon, språk, 

tekst 

Mars Påske, 

høytiden, våren, Jesus som 

venn, tall og bokstaver 

Tekst, språk. 

Kommunikasjon, helse, 

mat, bevegelse, kropp, 

kreativitet, kultur, kunst, 

teknikk, miljø, natur, form, 

rom, antall, filosofi, 

religion, etikk, nærmiljø, 

danning, samfunn 

April Innsekter, edderkopper, 

fluer, mygg, bier, barna får 

høre bibelhistorier, tall og 

bokstaver 

Danning, samfunn, 

nærmiljø, etikk, religion, 

filosofi, antall, rom, form, 

natur, miljø, teknikk, kunst, 

kultur, kreativitet, kultur, 

kropp, bevegelse, mat, 

helse, kommunikasjon, 

språk, tekst 



Mai Grunnlovsfeiring, barna får 

høre om Henrik 

Wergeland, tur til Oslo, 

besøke Grotten, Akershus 

festning, slottet, barna får 

høre bibelhistorier, tall og 

bokstaver. 

Språjk, tekst, 

kommunikasjon, helse, 

mat, bevegelse, kropp, 

kultur, kreativitet, 

kultur,kunst, teknikk, 

miljø, natur, form, rom, 

antall, filosofi, religion, 

etikk, nærmiljø, samfunn, 

danning 

Juni Tema sommer, insekter, tur 

til Barnas bondegård på 

Ekeberg i Oslo, barna får 

høre bibelfortellinger. 

Sommerfest/avslutning 

Danning, samfunn, 

nærmiljø, etikk, religion, 

filosofi, antall, rom, form, 

natur, miljø, teknikk, kunst, 

kultur, kreativitet, kultur, 

kreativitet, kropp, 

bevegelse, mat,kropp, 

kommunikasjon, tekst, 

språk, 

Juli Tema sommer og ferie! 

Barnehagen er stengt i 3 

uker 

 

 

 

 

BARNEHAGENS DAGSRYTME 

 

God morgen!          Barnehagen åpner                                                    kl. 7.00 

                                Frokost                                                                          7.15 – 8.00 

                                Fri lek                                                                            8.00 – 9.30 

                                Samlingstund                                                                 9.30 

                                Vi går i grupper og gjør ulike aktiviteter                       9.50 10.45 

                                Ryddetid                                                                        10.45 

                                Lunch                                                                            11.00 

                                Sovetid for de minste, utetid for de eldste                    12.00 1400 

                                Ettermiddagsmåltid                                                       14.30 

                                Bibelstund                                                                     15.15 

                                Fruktpause                                                                     15.30 

                                Barna gjør ulike aktiviteter 

 

Tidspunktene er veiledende, men vi følger nevnte dagsrytme 

 

 

 

 



ÅRSHJUL 

 

Juleferie                                                             22.12. t.o.m. 2.1.18 

 

Planleggingsdager                                             2. januar 2018, 11.5.18,  25.6.18 

 

Påskeferie                                                          26.3. t.o.m. 2.4.18 

 

Mai                                                                    1.5.18,  10.5.17 17.5.18.  21.5.18 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                           

 

 

 

     

      

 

 


