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Innledning 
 

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om 
de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. 
 
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen 
utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider 
med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 
 
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 
sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 
 
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan i samarbeid med 
ansatte og foreldre. 
 
Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
 

                 
 

 

Barnehageloven - Barnekonvensjonen – Rammeplanen 
 
Vestby kommunes barnehager drives etter lov om barnehager med forskrifter og skal bygge 
på verdigrunnlaget som er fastsatt i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg 
til.  
 
Ny rammeplan for barnehager ble gjeldende fra 01.08.2017, og alle barnehagene skal jobbe 
med å implementere denne i sitt arbeid med ny årsplan.  
 
I tillegg har vi lokalt Vestby kommunes vedtekter for barnehagene og Serviceerklæring for 
barnehager samt et handlingsprogram for RO barnehage hvor det overordnede målet er: 
Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike 
forutsetninger. 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW8rP7zPDYAhWEfiwKHXy4AOIQjRwIBw&url=https://www.haugenbok.no/Fagboeker/Jus/Barnehageloven2/I9788202578831&psig=AOvVaw2-Z17PasMiUDeYx8mLrzD2&ust=1516883344636168
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4uqj-zfDYAhWCVywKHSL-AwIQjRwIBw&url=https://barnerett.wordpress.com/2014/04/03/hvor-ble-det-av-norges-tiltredelse-av-barnekonvensjonens-klageinstansen-for-barn-og-ratifisering-av-klagerett-protokollen-som-stortinget-vedtok/&psig=AOvVaw1t1CFnLejKrdx20w0D32qz&ust=1516883619002857
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikupy7zfDYAhWEJSwKHYe-DmkQjRwIBw&url=https://www.molde.kommune.no/ny-rammeplan-1-august-2017.5984846-405962.html&psig=AOvVaw3iHIbJ4Kj8-FdZmL778P0F&ust=1516883472132339
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Felles for barnehagene i Vestby kommune  
 

Foreldreaktiv tilvenning 
 
Vestby kommunes barnehager praktiserer foreldreaktiv tilvenning. Vi ønsker at foreldrene 
skal være tilstede sammen med barnet i barnehagen den første uken når barnet starter.  
Foreldrene deltar i barnehagens aktiviteter og rutiner, slik at barnet får en myk og trygg 
overgang til barnehagehverdagen.  Tilvenningen vil foregå i grupper med flere familier 
sammen, slik at foreldre også kan bli kjent med hverandre i nærmiljøet. Dette er nærmere 
beskrevet i den enkelte barnehages årsplan.  
 

Kompetanseutvikling for ansatte  
 
Vestby kommune har ansvar for å bistå barnehagene med kompetanseutvikling og har en 
toårig kompetanseplan. Kompetanseplanen omfatter ulike tiltak for kompetanseutvikling for 
alle ansatte i barnehagene, og skal bidra til å utvikle den pedagogiske kvaliteten i 
barnehagene.  
Kommunen drifter disse tiltakene: 

- Nettverk for språk og adferd 
- Nettverk for flerspråklige ansatte 
- Veiledning for nyutdannede barnehagelærere 
- Glød – for barnehagelærere med lang erfaring 
- Pedagogisk verksted for pedagoger i barnehagene 
- Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid 
- Språkløyper 

 

Samarbeid med andre instanser 
 
Vi samarbeider med PPT, barnevernet, helsestasjonen og rehabiliteringstjenesten, hvor vi 
har et felles mål om å handle til barnets beste. RO-barnehage og PPT samarbeider om 
ressursteam som er et veiledningstilbud til barnehagene. Hensikten er tidlig innsats for å gi 
riktig hjelp til barnets beste. 
 

Grønt flagg  
 
Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, 
grunnskoler, videregående skoler og folkehøyskoler hvor formålet er å sikre bærekraftig 
utvikling gjennom miljøopplæring. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen, hvert år må 
det derfor sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i 
miljøarbeidet.  
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Felles prosjekter dette barnehageåret 
 

Sammenheng og overgang mellom barnehage og skole/SFO 
 
Vestby kommune har en felles plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO. For å 
bidra til sammenheng og godt samarbeid om overgang mellom barnehage og skole/SFO er 
det viktig at ledere og lærere i skolen og i barnehagen har god kjennskap til hverandres 
virksomheter. Planen beskriver mål og tiltak for samarbeid mellom barnehage og skole/SFO.  
 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 
Vestby kommunes barnehager, skoler og SFO deltar i en felles toårig kompetanseutvikling 
om inkluderende barnehage- og skolemiljø fra 2018.  Kompetanseutviklingen drives av 
Utdanningsdirektoratet og skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape 
og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere 
mobbing og andre krenkelser.  

 
 

Om Østbydammen barnehage 

 
Østbydammen barnehage åpnet i 2006 og er en 4 avdelings 
barnehage som ligger nær Vestby sentrum. Avdelingene har alle fått 
navn etter fargene på dører og gulv på avdelingene. Gul, Rød, Blå og 
Grønn. Barnehagens logo gjenspeiler våre fire avdelinger. 
 
Barnehagen vår ligger sentralt og har mange varierte turmuligheter 
rett utenfor porten. Nærområde består også av boligfelt, barne –og ungdomsskole, 
folkehøyskole, idrettshall, flere barnehager, i tillegg til at vi er i gangavstand fra sentrum 
med biblioteket, butikker og togstasjon. Barnehagens uteområde består av en liten skog, 
sykkelsti, lekeapparater med ulike utfordringer som husker, en båt, klatreapparat, stor 
sandkasse og bålhus. Området er kupert, og gir gode utfordringer hele året. 
 
                     Barnehagens visjon: ”Vi gir barna røtter og vinger”  

 
Vårt hovedmål  
 
Vi vil at barna 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 få ett verdigrunnlag i Østbydammen barnehage basert på felleskap, omsorg, 
medansvar, respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Da har vi bidratt til å gi 
barna røtter og vinger! 
 
 
 
 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFpLOX_vDYAhUFCywKHRzRC4UQjRwIBw&url=https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/barnehage/roren-barnehage/Pedagogiske-innsatsomrader/Sider/Var-profil.aspx&psig=AOvVaw0daFov7nQBDJPGR5Ub8v9d&ust=1516896558996752
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 Foreldresamarbeid 
 
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og 
forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og 
barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. (Rammeplan 2017:29) 
 
For å sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen har vi foreldrerådets 
arbeidsutvalg (FAU), og samarbeidsutvalget (SU). 
 

FAU 
  
FAU representerer foreldrerådet. Representantene til FAU velges for et år av gangen og 
består av representanter fra hver avdeling.  
FAUs oppgaver blir å: 

 fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte 
 medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt 

barnehagemiljø. 
 bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. 
 skape kontakt mellom barnehagen og nærmiljø.  

 
På det første møtet velges en leder og to representanter til SU.  
Lederen kaller inn til møter, og sørger for at det blir skrevet referat, samt holder kontakt 
med styrer. FAU holdes orientert av styrer om saker av viktig karakter som: Endringer i 
reguleringsplaner som berører barnehagens nærområde, endringer i kommunens rammer i 
forhold til barnehagedriften og forslag til endringer i foreldrebetaling.  
 
FAU kan også ta opp saker med styrer som gjelder den daglige driften av barnehagen.  
Foreldrene kan ta saker av generell karakter med FAU, berører den enkelt barn skal FAU 
henvise foreldrene til å ta saken direkte med pedagogisk leder eller styrer.  
 

                                        
 
Samarbeidsutvalg (SU) 
 
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom 
foreldre, barnehageeier og de ansatte. 
SU består av følgende medlemmer med stemmerett: 
To foreldrerepresentanter, to personalrepresentanter, en eierrepresentant. Styrer er 
sekretær. SU skal holdes orientert av styrer om barnehagens økonomiske rammer, budsjett 
og personalsituasjon. SUs oppgaver er å være med på drøftinger og legge føringer for 
barnehagens mål og planarbeid, samt fastsette barnehagens årsplan. 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj29YXM2vDYAhUBkSwKHT_iC1cQjRwIBw&url=https://www.dagtavle.no/&psig=AOvVaw2cF7Ze8oohPHYBzahQO-cR&ust=1516886964391957
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC__XF2vDYAhXJDywKHXVQByUQjRwIBw&url=https://www.dagtavle.no/&psig=AOvVaw2cF7Ze8oohPHYBzahQO-cR&ust=1516886964391957
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Foreldresamtaler 
 
I Østbydammen barnehage ønsker vi ett tett og åpent samarbeid med barnas hjem. Og det 
er i hverdagen vi møtes og kan snakke om hvordan barnas dag har vært hjemme og i 
barnehagen. Foreldrene har informasjon som er nyttig for barnehagen og barnehagen kan si 
noe om hvordan barnet er i en gruppe med andre barn og utenfor hjemmet.  
 
For å sikre en god og trygg dialog mellom barnehagen og hjemmet arrangerer vi 
foreldresamtaler to ganger i året. Disse samtalene er frivillige, men vi ønsker at flest mulig 
benytter seg av tilbudet da vi mener det er viktig for å opprettholde en god dialog og godt 
samarbeid. I en foreldresamtale har man andre rammer for å finne den gode dialogen enn i 
en bringe/hentesituasjon der det ofte er flere barn og andre voksne tilstede.  
I disse samtalene snakker vi om barnets utvikling, trivsel, det pedagogiske tilbudet og annet 
som er relevant for hver enkelt familie. Dersom enten barnehagen eller foreldrene ønsker 
samtaler utenom disse to som vi legger opp til kan man be om det. 
 

Foreldreaktiv tilvenning 
 
For nye foreldre i barnehagen har vi et foreldremøte på våren i mai/juni. Her får man 
informasjon fra barnehagen og man har mulighet til å spørre spørsmål og se seg rundt i 
barnehagen. Pedagogiske ledere og styrer i barnehagen deltar på dette møte.  
 
Dersom man starter i barnehagen samtidig som flere barn legger vi opp til at tilvenningen er 
i grupper, på denne måten får også foreldrene mulighet til å bli kjent med hverandre. 
Vi ønsker at foreldrene skal være sammen med barnet i barnehagen den første tiden og bli 
kjent med barnehagens rutiner og personalet. På denne måten blir foreldrene trygge og 
dette hjelper barnet i oppstarten. Trygge foreldre bidrar til trygge barn.  
 
Vi ønsker å ha en oppstartsamtale med foreldrene innen kort tid etter oppstart, dette 
gjelder både nye barn, og for barn som bytter avdeling innad i barnehagen.  
 

Tilvenning og overganger  
 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna skal få en trygg og 
god overgang i skifte mellom hjem og barnehage, mellom avdelinger i barnehagen og 
mellom barnehage og skole» Rammeplan 2017. 
 
Vi skal jobbe for at alle barna skal ha en trygg tilknytning til barnehagen. Vi legger vekt på 
hvordan de voksne møter barna og legger til rette for trygge og gode omgivelser.  
Barnehagen jobber ut ifra trygghetssirkelen. Tryggehetssirkelen handler om å utforske 
verden rundt seg i sitt tempo med trygge personer og omgivelser rundt seg. Når barnet 
begynner å føle seg trygt i omgivelsene åpner det seg nye muligheter og på denne måten 
kan man begynne å utforske verden. Det handler om utviklingen av selvstendighet og 
nysgjerrighet og denne nysgjerrigheten driver barnet framover til stadig nye 
mestringssituasjoner. Barnet opplever seg selv som en aktør, en som kan påvirke.  
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Trygghetssirkelen er et verktøy vi bruker i alle overganger. Vi ønsker at tilvenningen skal 
være forutsigbar og bruker god tid på overganger og tilpasser oss barnets tempo. Det blir 
også tilbud om overgangssamtale til foreldrene før denne prosessen, samt velkomstsamtale 
på barnets nye avdeling.  
Ved tilvenning til barnehagen vil den trygge basen være foreldrene, ved overganger innad i 
barnehagen og fra barnehage til skole vil den trygge basen være personalet. 
 

 

 
Fra boken «Se barnet innenfra» 

 

Førskolegruppe 
 

I Østbydammen barnehage har vi førskolegruppe for de eldste barna som skal starte på 

skolen. Vi har en fast dag i uken der alle førskolebarna samles på tvers av avdelingene. Målet 

med å ha en slik gruppe er at barna skal bli kjent med hverandre og få en fellesskapsfølelse 

før skolestart. I denne gruppetiden er også formålet å arbeide med selvstendighetstrening. 

Vi har et ekstra foreldremøte for foreldre på førskolegruppa fordi vi ser et behov for å svare 

på spørsmål om overgangen og det siste året i barnehagen.  

 
Vennskap og fellesskap 
 
 «I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne. […] Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp 
diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» 
(rammeplanen 2017:22-23). 
 
Barnehagen sørger for at alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og 
funksjonsnivå, får likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap 
med jevnaldrende. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av 
vennskap. For å styrke fellesskapsfølelse er vi avhengig av en gjensidig åpenhet, ærlighet og 
respekt. Barnas foreldre og personalet er viktige rollemodeller. Barna skal støttes til å ta 
initiativ til samspill, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne 
behov, og det å ta hensyn til andres behov. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjliKnEzvDYAhVFCSwKHYXCC-wQjRwIBw&url=http://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/metoder-og-tiltak/trygghetssirkelen&psig=AOvVaw1wXJRMdP86MYOSF3fvIM7N&ust=1516883749217454
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Tiltak for dette i år: 

 Støtte barna i å sette egne grenser og respektere andres grenser 

 Bidra til at alle barna opplever vennskap og lære å beholde venner 

 Vi har mange forskjellige kulturer og skal synliggjøre mangfoldet i barnehagen 

 Alle voksne kjenner til og jobber etter «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i 

barnehagene i Vestby kommune» 

 Vi skal utarbeide en lokal prosjektplan for Østbydammen barnehage for 

«Inkluderende barnehage og skolemiljø» 

 
 

Lek   
 
«Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes» 
(Rammeplanen2017:20). 
 
Leken er frivillig, lystbetont, spontan og skjer for moro skyld. Motivasjonen for leken 
kommer fra en selv. Leken lever i en egen verden som er uavhengig av virkeligheten. I leken 
bearbeider barna sine erfaringer og inntrykk fra virkeligheten. I leken blir den klargjort, 
overskuelig og forståelig.  
  
De voksne skal sikre at leken er bra for alle barn. De skal være tilstede ved barns lek, enten 
som observatør eller delaktig medleker/veileder der det er behov for det. De voksne skal ha 
kjennskap til hva leken dreier seg om. 
  

I vår barnehage har vi et engasjert personale som tilrettelegger for variert leketilbud, både 
ute og inne. Personalet veileder barna inn i lek og i leken, vi skjermer den gode leken, og 
sørger for en god balanse mellom frilek og voksenstyrt lek.  
 
Tiltak for dette året: 
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 Deler avdelingene i smågrupper 

 Gode rammer for å gi barna ett godt pedagogisk tilbud i hele barnehagens 
åpningstid. 

 Personalet vurderer fortløpende sin egen rolle og deltakelse i leken på barnas 
premisser. 

 Vi skal legge til rette for felles opplevelser som barna kan ta med seg inn i leken. 

 
 

Læring  
 

«Barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til 
grunn for deres læringsprosesser (…) barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna 
skal få bidra i egen og andres læring». Rammeplan 2017:22 
 
Å lære er å oppdage og erfare. Tanken er at en god opplevelse er et positivt ledd i en 
læringsprosess. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mer mot prosessen enn målet. 
  

Personalet støtter opp under barnas utforskning og anerkjenner deres behov for å forstå 
omgivelsene sine gjennom å undre seg, samtale om og eksperimentere sammen med barna. 
Personalet støtter og veileder barnet til å finne egne svar og løsninger på utfordringene de 
står ovenfor. 
 
Tiltak for dette i år: 

 Planlegge aktiviteter utfra barnas interesser og engasjement 

 Støtte barnas refleksjoner, og skape forståelse og mening sammen med dem 

 Gi rike og varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og mestringsfølelse 
 

 
Kommunikasjon og språk 
 
«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 
delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» (rpl. 
2017:23). 
 
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. 
Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å 
nærme seg andre mennesker på. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet 
til følelser. Personalet er bevisst sin rolle som språkmodeller for barna og bruker dermed ett 
godt og tydelig språk gjennom hele dagen, i samlingsstund, under høytlesing og den daglige 
samtalen. Personalet setter ord på bilder, redskaper, aktiviteter, følelser og stimulerer barna 
til å selv bruke språk som kommunikasjonsmiddel. 
 
 
Tiltak for dette i år: 

 Systematisk arbeid med språk i mindre grupper 
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 Lage «gjenbruksbibliotek» i samarbeid med foreldrene 

 Bidra til at et språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen 

 Lage språkposer med konkreter til forskjellige aktiviteter og eventyr 
 

Omsorg  
 
«I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte 
de har behov for» (rpl. 2017:19). 
 
Personalet i barnehagen legger til rette for omsorgsfulle relasjoner og arbeider for et miljø 
som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men også kunne vise og gi omsorg.  
Personalet er bevisste på egne handlinger for å være gode forbilder som omsorgspersoner 
gjennom å behandle barn, foreldre/foresatte, og kollegaer på en respektfull og 
anerkjennende måte. Tydelighet, grensesetting, gode rutiner samt tilgjengelige og lydhøre 
personale, skaper trygge rammer for barna hvor de opplever å bli sett og tatt på alvor. 
Personalet skal også ivareta barnas behov for ro og hvile.  
 
Tiltak for dette i år: 

 Det fysiske rommet i barnehagen inviterer til at alle barn, uansett utviklingsnivå, 
inspireres til å uttrykke seg. 

 Arbeide ut ifra trygghetssirkelen 

 Voksne som møter barna på en anerkjennende måte 
 

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» (rpl. 2017:27). 
 
Personalet leser og tolker barnas ytringer og kroppsspråk slik at alle barn opplever å bli sett 
og hørt. På denne måten kan de påvirke sin barnehagehverdag. Barna får jevnlig mulighet til 
å aktivt delta i planlegging og vurdering av barnehagens arbeid i samsvar med deres alder og 
modenhet uten å gi de ansvar som de ikke er rustet til å ta. 
 
Tiltak for dette i år: 

 Observere og vurdere måltidet på alle avdelinger, hver avdeling lager sin plan for 
dette 

 Barna deltar i komiteer for arrangementer og markeringer samt ukesmenyer 

 Barna er med på å planlegge og evaluere arbeidet på sin avdeling i samtaler og eller i 
samlingsstund 
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Livsmestring og helse 
 
«Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing» (rammeplanen 2017:11).  
 
I vår barnehage skal barna oppleve trygghet, livsglede, og følelse av egenverd. Vi skal 
tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile. Barnehagen skal bidra til 
at barna utvikler matglede og sunne helsevaner. 

 
Tiltak for dette i år: 
 

 Vi bruker uteområdet og nærmiljøet til utøvelse av fysisk aktivitet. 
 Vi serverer sunn mat, frukt og grønnsaker. Barna lærer om hvilken betydning sunt 

kosthold har for kroppen og vår utvikling. 
 Barna skal ha kjennskap til egen kropp og seksualitet, og kjenne sine grenser 
 Vi følger helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen 

 
 

Danning  
 
«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 
handlinger skal verdsettes og følges opp» (rammeplan 2017:21). 
 
Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet i samfunnet, natur og kultur. Gjennom 
feiringer og markeringer av tradisjonelle norske høytider samt ivareta de forskjellige 
kulturene representert i barnehagen kan vi skape ett miljø som fremmer anerkjennelse og 
respekt for hverandre. Personalet skal bidra til å legge grunnlag for barnas deltakelse i ett 
demokratisk fellesskap, gjennom å gi barna en felles forståelse for fellesskapets verdier og 
normer, samtidig som barna skal utfordres til kritisk tenking. 
 
Tiltak for dette i år: 

 Forstå felles normer og verdier i barnehagen, vi jobber mot ett felles mål 

 Fremme samhold og solidaritet, og samtidig verdsette og følge opp individuelle 
uttrykk og handlinger 

 Gi barna en begynnende forståelse og erfaring med demokrati 
 

Bærekraftig utvikling 

 
«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 
grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.» 
(Rammeplan 2017:10) 
 
Østbydammen barnehage jobber kontinuerlig med miljøarbeid. Vi er bevisste på hvilke 
materialer vi bruker i hverdagen og legger opp til gjenbruk i det pedagogiske arbeidet. I år er 

fokusområde for grønt flagg kompostering og kjøkkenhage. Vi skal gi barna kunnskap om og 
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hjelp til praktisk gjennomføring av hele komposteringsprosessen (fra jord til bord og fra bord 
til jord). 

 
Tiltak for dette i år: 

 Kompostering 

 Bidra til en forståelse av at dagens handlinger har en konsekvenser i fremtiden  

 Lære å ta vare på seg selv, omgivelsene og naturen 

 Vi skal lage en aktivitetsplan for arbeidet med kjøkkenhagen 
 
 

 
 
 

Vurdering og dokumentasjon 
 
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og 
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene» (rammeplan 2017:37). «Alle barn skal 
kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at 
barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter» (rammeplan 
2017:44). 
 
 
Når vi planlegger, sier vi noe om hva vi ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det 
til. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen i alt pedagogisk arbeid. Når vi jobber 
målbevisst og planmessig, får vi ofte utrettet mye, samtidig som vi får kvalitetssikret 
arbeidet vi gjør. 
 
 
Tiltak for dette i år: 
 

 Vi skal lage periodeplaner for hver avdeling som inneholder tema, mål og 
arbeidsmåter. 

 Vi skal evaluere og reflektere planene og arbeidet vi gjør jevnlig og på faste 
møtepunkter som avdelingsmøter og personalmøter. 

 Vi dokumenterer på forskjellige måter, noen eksempler er praksisfortellinger, 
månedsbrev til foreldre og bilder. 

 Vi skal bruke dokumentasjon for refleksjon rundt egen praksis. 
 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR3s3Pme7YAhVEDCwKHXJDBjkQjRwIBw&url=https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barnehager/solbakken-barnehage/2990/article-116942&psig=AOvVaw38EqIWu4wPSe20p2YYKW9l&ust=1516800842569055
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Kalender 
 

  

Januar  2.januar, planleggingsdag 
 23.januar, personalmøte 

 
Februar • 6.februar, samenes nasjonaldag 

• 21.februar, morsmålsdagen 

• 26.februar, vinteraktivitetsdag 

• 27.februar, personalmøte 

• 28.februar, karneval 
 

Mars • 13.mars, barnehagedagen 

• 20.mars, personalmøte 

• 23mars, påskefrokost 
• 28.mars-2april, stengt 

 
April • 2.april, stengt 

• 25.april, personalmøte 

• 30.april, planleggingsdag 

 
Mai • 1.mai, stengt 

• 10.mai, stengt 
• 15.mai-16.mai, overnatting med førskolegruppa 

• 17.mai, stengt 
• 21.mai, stengt 
• 31.mai, personalmøte 

 
Juni • 13. juni, sommerfest 

 
Juli • Sommerstengt uke 28 og 29 

 
August • 1. august, nytt barnehageår starter 

• 13. og 14. august, planleggingsdager 
• 27. august, personalmøte 

 
September • 19.september, Høstmarked 

• 25. september, personalmøte  
 

Oktober • Uke 40, høstaktivitetsuke 

• 24.oktober, FN-dag 

• 30.oktober, personalmøte 

 

November • 29.november, personalmøte 

 
Desember • 3.desember, nissefest 

• 13.desember, lucia 
• 24-26.desember, stengt 
 

 


