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INNLEDNING  
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. I tillegg har kommunen 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. 

 

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 

 

Pågående prosjekter: 

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.  

 

 

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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BARNEHAGENS SÆRPREG & SATSINGSOMRÅDE  

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia filosofien og har som målsetting å jobbe sammen om felles prosjekter. 

Ved å ta i bruk alle sansene og benytte oss av ulike uttrykksmåter og materialer.  

Vi har alle ulike evner og når vi jobber sammen får vi flere ressurser å spille på. 

Vi har et felles prosjekt i løpet av barnehageåret. «Jeg kan få til mye og sammen kan vi få til mye mer». 

Prosessen, erfaringene og opplevelsene underveis er like viktig som sluttresultatet. Sammen med barna 

dokumenterer og reflekterer vi rundt nye oppdagelser, erfaringer og opplevelsene vi gjør gjennom året. 

Vi bruker alle fagområder i prosjektet.  

Foreldrene har en overraskelsesforestilling for barna i november som er relatert til tema vi jobber med. 

Det årlige karnevalet i slutten av mars for alle barna er inspirert av prosjektets tema og personalet har en 

forestilling for barna. 

Førskolebarna har på våren en forestilling som de selv har laget og viser for sine foreldre og 4 åringen med deres 

foreldre. Før forestilling er det generalprøve for 2-3 åringene og førskolebarna i de to barnehagene vi samarbeider 

med når vi har sommerbarnehage.  

Forestillingen blir filmet så barna kan se den senere. 

 

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for at barna:  

 

 Blir selvstendige og får tro på egne evner 

 

 Kan ta initiativ og komme med egne ideer 

og forslag, men også lytte til andres ideer 

 Utvikler kreativitet og nysgjerrighet 

 

 Skal få erfaring i å mestre 

samspillsituasjoner og lek med andre barn 

 Vet hva det vil si å være en venn, hjelpe 

hverandre og at alle opplever at de har en 

venn 

 Får hjelp til å stå for det de mener er 

riktig, våge å si nei og tørre å sette grenser 

 Mestrer sin praktiske hverdag, som 

påkledning, toalettbesøk, smøre egen mat  

 Kan være delaktige bidragsytere i 

prosjekter 

 

 Er stolte av sin kulturelle bakgrunn og 

tilknytning 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 

 Hjelpe dem til å oppleve mestring ut fra 

deres eget utviklingsnivå og gi gutter og 

jenter like muligheter 

 Lytte og være anerkjennende 

 

 Ikke gi fasitsvar, men ha evnen til å undre 

oss sammen med barna 

 Gi tid og rom for lek og aktiviteter med 

utgangspunkt i barnas interesser. 

 Jobber med vennskap som prosjekt 

 

 Gi ros og oppmuntring som bidrar til å 

styrke barnas selvfølelse og vektlegger 

verdien av å være «god nok på sin måte» 

 La barna prøve selv i sitt eget tempo og på 

sin måte. 

 La barna presentere sine prosjekter 

gjennom ulike uttrykksformer, eks. 

forestillinger  

 Synliggjøre ulike kulturer og gjøre barna 

trygge på sin egen kulturelle bakgrunn. 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» (rammeplan 2017:10). 

«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. Det handler om å tenke 

og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens 

handlinger har konsekvenser for fremtiden» (rammeplan 1017:10) 

«Vi kan jo bare kjøpe nytt» hører man ofte fra barn 

«Vi arver ikke jorden av våre forfedre, vi låner den av våre barn» (gammelt ordtak) 

«Det jeg gjør betyr noe, både for meg og andre, vi som er her nå og de som kommer etter oss.» 

Barna skal få en forståelse for konsekvensene av sine handlinger.  

Det vi gjør i dag har konsekvenser for livet fremover jamfør bærekraftig utvikling. 

Mål  

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for: 

 

 At vi ikke bruker mer enn vi har  

 Bevisstgjøre barn og voksne/foreldre i 

fht. bærekraftig utvikling.  

 Gjenbruk 

 

 

 

 

 Lære å ta vare på og ta ansvar for det vi 

har av leker, bøker etc. 

 

 Å dele de ressursene vi har med andre 

som har mindre enn oss 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 

 Tenke konsekvenser av de valgene vi tar 

 Grønt flagg (egen plan) sertifisert for 

2018 

 Lage noe av gjenbruksmaterialer  

Kjøpe ferdige lerretsposer og lage en 

pose til hvert barn som de kan ta med sitt 

tøy til og fra barnehagen. 

Foreldre organisere byttedag om de 

ønsker det. 

 

 Reparere leker/bøker som blir ødelagt. 

 

 

 Bidra i Forut aksjonen i forbindelse med 

FN dagen 
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TILVENNING OG OVERGANGER 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god 

overgang i skifte mellom hjem og barnehage, mellom avdelinger innad i barnehagen og mellom 

barnehage og skole. (rammeplanen 2017) 

 

Mål  

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for godt 

samarbeid og gode overganger ved å ha: 

 god oppstart i barnehagen 

 godt samarbeid hjem/bhg 

 gode overflyttinger mellom avdelingene 

 godt samarbeid mellom bhg og skole 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved: 

 foreldremedvirket tilvenning - egen plan 

 gode planer for overgang fra liten til stor 

avdeling - egen plan 

 Samarbeid mellom barnehage, skole og 

SFO - egen plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               LIVSMESTRING OG HELSE 

«Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing» (rammeplanen 2017:11). Barnehagen skal være arena for daglig fysisk 

aktivitet og gi rom for hvile. Gi gode og sunne matvaner (rammeplanen 2017). 

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for: 

 Daglig fysisk aktivitet 

 Gode og sunne matvaner 

 

 

 Daglig hvile 

 Trivsel, livsglede, mestring og følelse av 

egenverd 

 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved: 

 Daglig benytte barnehagens uteområde, 

aktiviteter tilpasset årstidene. 

 Tilbud om sunn kost og faste rutiner 

rundt måltidet, gode hverdagssamtaler og 

fokus på gode bordvaner. 

 Faste sovetider og gi mulighet for hvile 

for de som trenger det. 

 Å få varierte erfaringer ved å bruke ulike 

verktøy og materialer og få opplevelse av 

mestring. 

Bruke «Handlingsplan for et godt 

psykososialt miljø i bhg. i Vestby 

kommune» 
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OMSORG 

«I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de 

har behov for» (rammeplanen 2017:19). 

 

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for: 

 At alle barn skal oppleve trygghet, 

tilhørighet og trivsel. 

 Å være anerkjennende omsorgspersoner 

som møter alle barna med åpenhet og 

interesse. 

 

 At barna opplever mestring, respekt og 

utvikler tillit til seg selv og andre 

  

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 Gi barna en god tilvenning i barnehagen 

se egen plan for tilvenning 

 

 Sørge for at voksne alltid er til stede der 

barna er og møte hvert barn individuelt. 

 

 Møte barnet der det er og er lydhør for 

deres måte å uttrykke seg på 

 

 

LEK 

«Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes» (rammeplanen 2017:20). 

 

Mål  

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for: 

 Ha variert og utfordrende lekemiljø som 

stimulerer til ulike typer lek 

 Å fremme barnas lekekompetanse og et 

inkluderende fellesskap.  

 

 At barna får lekekamerater og opplever 

fellesskap og vennskap.  

 

 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 Bruke rommet som den 3. – pedagog og 

tilstedeværende voksne i leken. 

 Ha fokus på lekens egenverdi, lek for 

lekens egen del og lære barna lekekoder 

og -regler. 

 Støtte barna i å løse konflikter, 

grensesetting og utvise empati overfor 

hverandre. 
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LÆRING 

 «I barnehagen skal barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om barns 

nysgjerrighet og lyst til å leke, utforske og mestre» (rammeplanen 2017:22). 

 

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for:  

 Et godt mestrings og læringsmiljø 

 Læring gjennom lek og læring gjennom å 

gjøre/praktisere/erfare. 

 Inkluderende læringsmiljø basert på 

felles opplevelser 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å:  

 Være støttende voksne som gir barna 

trygghet til å prøve og utforske 

 Være medvirkende voksne og la ord 

følge handling 

 Undre oss sammen med barna «ikke 

alltid komme med riktig svar» 

 

 

 

 

 

DANNING 

«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger 

skal verdsettes og følges opp» (rammeplan 2017:21). 

Mål  

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for: 

 At barn blir bevisst sin identitet. Hvem er 

jeg? Hvor kommer jeg fra? 

 Felles verdier, normer og holdninger 

(felles kultur/forståelse) 

 

 At barna opplever anerkjennelse, 

selvtillit/selvfølelse og tro på seg selv. 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 Presentere barna i samarbeid med 

foreldre og støtte barns individuelle 

utvikling.   

 Felles regler i bhg. som forteller hvordan 

vi i Solerunden vil ha det «Solerundens 

hustavle»? 

 Hjelpe barna til å bli trygge på seg selv 

og hverandre. 
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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 forebygg, stoppe og følge opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» (rammeplanen 

2017:22-23). 

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for:  

 Legge til rette for gode felles opplevelser 

som barna kan bygge videre på 

 Hvordan er man en god venn? 

 

 At barna skal lære å kjenne igjen egne 

følelser og kunne sette ord på egne og 

andres følelser. 

 Inkludere hverandre i lek 

 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 Bruke bøker/bilder om tema i mindre 

grupper og la barna sammen lage 

fortellinger og historier om vennskap via 

bilder, tegninger og tekst. 

 

 Jobbe i fht. handlingsplan for et godt 

psykososialt miljø i barnehagene i 

Vestby kommune 

 

 Jobbe jfr. inkluderende barnehage og 

skolemiljø (IBS prosjekt) 

 

 

 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barns skal få delta i 

aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» (rammeplanen 2017:23). 

 

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for å:  

 Være gode språklige rollemodeller 

 

 Anerkjenne barnas måte å kommunisere 

på 

 Synliggjøre det språklige mangfoldet i 

barnegruppa 

 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved å: 

 Aktivt bruke språket når vi er sammen 

med barna i ulike settinger og la ord 

følge handling 

 Motivere barna til å bruke språket 

 

 Lese bøker på forskjellige språk. 

 Bruke språkrom/språkgruppe 

 Ved behov bruke tegn til tale 
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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» 

(rammeplanen 2017:27).  

Mål 

I Solerunden barnehage skal vi jobbe for: 

 Legge til rette for at barna utforsker, 

leker og selv skaper noe.  

 

 

 At alle barn skal medvirke i sin hverdag 

ut ifra alder og forutsetning. 

 At alle barn blir sett og hørt. 

 

Tiltak 

Dette gjør vi ved: 

 Aldersinndelte grupper, barnemøter og 

oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine  

tanker og meninger 

De voksne følger/bygger videre på barns 

interesser. 

 Barna får selv velge aktivitet ut fra ulike 

alternativer.  

 At alle barn får mulighet til å uttrykke 

sine behov gjennom medvirkning. 
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FAGOMRÅDENE Fase 1 Fase 2 Fase 3 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK 

TEKST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bruke bevegelsessanger 

 Bruke konkreter og 

språkposer 

 Sanger, rim og regler 

 Gode hverdagssamtaler 

 Pekebøker/billedbøker 

tilgjengelig for barna 

 Lese alderstilpassede bøker 

 Bruke naturen aktivt  

 Bruke rim, regler og sanger 

 Sette ord på hverdagen 

 Voksenstøtte i lek 

 

 Ha alderstilpasset materiale tilgjengelig.  

 Bruke spill som stimulerer til lek med bokstaver. 

 Undre seg og resonere sammen.  

 Voksne å diskutere med. 

 Høytlesing. 

 Uttrykke seg muntlig i grupper og en til en 

 

 

 

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

«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). 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og opp 

gaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 

ferdigheter. 
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FAGOMRÅDENE Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

 

KROPP 

BEVEGELSE 

HELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bevegelsesleker 

 Turer i ulendt terreng 

 Fysisk lek 

 Bevegelses og sangleker 

med vekt på sansene 

 Lage mat med barna 

 Fokus på hygiene 

 Bruke kroppen aktivt ute og 

inne. Turer i variert og 

ulendt terreng 

 Lage mat med barna 

 Øve på å kle på seg selv 

 Fokus på hygiene 

 Få en positiv selvoppfatning gjennom mestring. 

 Å mestre å kle på og av seg. 

 Regelleker og tradisjonelle leker. 

 Grovmotoriske ferdigheter.  

 Finmotoriske ferdigheter.  

 Ivareta egen hygiene? 

 

 

 

 

KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sanseopplevelser.  

 Utforske ulike materialer 

og metoder. 

 Sang, dans musikk og 

drama 

 

 Lese alderstilpassede bøker  

 Bruke naturen aktivt  

 Bruke rim, regler og sanger 

 Sette ord på hendelser i 

hverdagen 

 Voksenstøtte i lek 

 

 Utrykke seg kreativt ved bruk av ulike materialer og 

teknikker. 

 Delta i skapende prosesser  

 Delta i kulturelle aktiviteter.    

 Dramatisere eventyr  

 Personalet/ foreldre har forestilling for barna i bhg. 

 Tradisjonelle norske barneleker  
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FAGOMRÅDENE Fase 1 Fase 2 Fase 3 

NATUR 

MILJØ 

TEKNIKK 

 

 

 

 

 

 

 

 La barna oppleve naturen, 

alle årstider og vær  

 La barna bli kjent med 

insekter og krypdyr 

 Kildesortering og 

Ruskenaksjonen 

 Bli kjent med Ipad 

 Fokus på gjenbruk og 

kildesortering 

 Bli kjent med ulike 

teknologiske verktøy 

 Øke barns kunnskap om 

naturen 

 Begynnende forståelse for begrepet bærekraftig 

utvikling  

 Vi bruker skogen  

 Kjenne igjen noen dyrespor 

 Være bevisst på hva som hører til naturen eller ikke.  

 Bruker kameraet på tur, barn og voksne tar bilder.  

ETIKK 

RELIGION 

FILOSOFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Begynnende forståelse 

hva som er rett og galt 

 Sette ord på følelser 

 Vi øver oss på å løse 

konflikter med voksne 

som gode rollemodeller 

 Markere høytidsdager og 

tradisjoner 

 Støtte barna i 

konfliktløsning 

 Øve på sosial kompetanse 

Si noe positivt om andre  

 Bli kjent med ulike kulturer 

og religioner 

 Undre oss sammen 

 

 Vi reflektere rundt vennskap. 

 Skape forståelse for toleranse, respekt, likeverd og 

rettigheter- med rettigheter følger plikter. 

 Sette egne grenser og respektere andres grenser.  

 Markerer høytider og tradisjoner (f.eks. Samenes 

dag, jul, påske, Lucia, kirkebesøk før Jul) 

 Bli kjent med hverandres bakgrunn, utvikle interesse 

og respekt for hverandres forskjellighet.  
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FAGOMRÅDENE Fase 1 Fase 2 Fase 3 

NÆRMILJØ 

SAMFUNN 

 

 

 

 Bli kjent på andre 

avdelinger i barnehagen 

 Bli kjent med 

barnehagens uteområde 

 

 Utforske nærmiljøet 

 Turer utenfor bhg. 

 Få kjennskap til ulike 

kulturer 

 

 Besøke skoler, eldresenter, biblioteket, andre 

institusjoner.   

 Lære sin gateadresse og selv vite hvor de bor. 

 Barna lærer enkle trafikk regler for fotgjengere.  

 

ANTALL 

FORM 

ROM 

 

 

 

 

 

 Knytte telling og 

begrepsbruk til sang, 

fortellinger, rim og regler 

 Leke med tall 

 Konstruksjonslek  

 Puslespill 

 Konstruksjonslek 

 Spille spill 

 Bli kjent med tall og 

geometriske former 

 Formingsaktiviteter med 

ulike geometriske former 

 Kims lek med tall og bokstaver. 

 Styrke barnas forståelse for tall og mengder 

Begynnende forståelse for ukedagene, klokke og tid.  

 Spille spill, bruke terninger, legger puslespill. 

 Kunne orientere seg i enkle kart, eks. skattejakt, 

barnets hjem. 
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KOMPETANSE - KURS - MØTER   

 

Når? Hva? Hvorfor? Hvordan? Hvem? 

1 time  

3 ganger pr 

måneden 

 

Avdelingsmøte Omsette årsplanen til praksis i fht. barnegruppa 

samt  evaluere/dokumentere og veien videre 
Avdeling Tor/Frigg og 

avdeling Odin/Frøya  

Samarbeider om å passe  

hverandres barn. 

Alle personale på 

avdelingen 

4 timer  

1 gang pr  

måned 

Pedleder møte Se hele barnehagen som en enhet 

Dra i samme retning/Felles fokus og mål 

Kompetansebygging og deling 

Barnehagen som lærende organisasjon 

Planlegge personalmøter og plandager 

 

Alle pedagogene deltar  

2 timer hver 

Pedagogiske ledere 

og styrer 

 

4 x pr år 

 

Nettverk for språk og 
atferd 

Øke barnehagenes kompetanse innen 

språkutvikling og barns atferd               

Kunnskap om flerspråklighet inngår som en del 

av fagområdene i nettverket. 

Samlinger med forelesning, 

gruppearbeid og 

mellomoppgaver i bhg. 

2 pedagoger fra 
bhg 

2 x pr år Nettverk for flerspråklig 
ansatte 

Jobbe med danning og kulturelt mangfold og et 

godt språkmiljø for alle barn 

Samlinger med forelesning, 

gruppearbeid og 

mellomoppgaver i bhg 

Flerspråklige 
medarbeidere i 
kommunale og 
private barnehager, 
styrere 

3 x pr år 

 

 

Fagsamlinger  med ulikt 

faglig aktuelt innhold 

som er forankret i 

rammeplanen. 

Jobbe med pedagogisk ledelse og barnehagen 

som lærende organisasjon. 

Samlinger med forelesning, 
gruppearbeid og 
mellomoppgaver i bhg 

Pedagogene 

På alle 

plandager og 

personalmøter 

IBS - Inkluderende 

barnehage- og 

skolemiljø 

Jobbe for bedre kommunikasjon mellom voksne 

og mer voksendeltakelse i barnas lek ute. 

Samlinger og forelesninger 

eksternt og internt i 

barnehagen 

Alle personale i 
barnehagen 
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KALENDER 
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. 

DAG/DATO: HVILKEN AKTIVITET FOR HVEM: HVOR: HVORFOR: ANSVAR FOR 
PLANLEGGING: 

Januar/februar/mars 

Når det er snø. 

VINTERAKTIVITETS-
DAG/DAGER 

Barna i barnehagen Ute i barnehagen  

og i nærområdet 

Praktisere 
ulike aktiviteter 
i tilknytning til 
snø.  
 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

 

06. februar SAMEFOLKETS DAG 
reinskav til middag og 
eventyr/film og sanger 
med tilknytning til 
samisk kultur 

Barna i barnehagen Dramarom Markere dagen 
og synliggjøre 
kulturen 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

 21. februar MORSMÅLSDAGEN 
eventyr på 3 språk 

 

Barna i barnehagen Dramarom Synliggjøre 
språklig 
mangfold 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

mars KARNEVAL 

FORESTILLING 

Med forestilling av 
personalet i bhg 

Drama- og 
formingsrom. 

Leve ut og 
synliggjøre litt 
av det vi jobber 
med hver dag i 
prosjektene. 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

12. mars BARNEHAGEDAGEN 
«La meg skape» 

Barn og foreldre 
 

Avdeling, drama- 
og formingsrom 

Vise 
prosessen i det 
barna har 
jobbet med 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

mars FOTOGRAFERING Barna i barnehagen Ute i barnehagen Praktisk Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

11. april PÅSKEFROKOST  

 

OSLOTUR 

Barna og foreldrene 

 

førskolebarna 

Fellesrom  

 

Teknisk 
museum? 

Tradisjon Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale.  

Pedagogene med ansvar for 
førskolegruppa 

Når snøen er borte 

 

RUSKEN AKSJON 

 

Barna i barnehagen 
 

Ute i barnehagen 
og 

utenfor 
barnehagen 

 

Del av Grønt 
flagg prosjekt 
og bærekraftig 
utvikling 
 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

Før 17. mai VÅRFEST med 
tradisjonelle 
barneleker 

Barna i barnehagen 
 
 

Ute i barnehagen 

Sammen med 
Østbydammen? 

Tradisjon og 
øve litt til 17. 
mai 
 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale. 

mai GENERALPRØVE 
FORESTILLING 

For 4 åringene og 
førskolebarna i 
Støttumveien og 
Østbydammen 
 

Drama og 
fellesrom 

Prøvespille sin 
egen 
forestilling 

Pedagogene med ansvar for 
førskolegruppa 

mai FORESTILLING og 
AVSLUTTNINGSFEST  

Førskolebarna og 
foreldrene. 4 åringene og 
foreldrene deres blir også 
invitert til å se på 
forestillingen. 

Drama og 
fellesrom 

Vise fram det 
de har jobbet 
med/markere 
avslutting for 
gruppa  

Pedagogene med ansvar for 
førskolegruppa 

Mai/juni DUGNAD 

 

Med foreldre  
 

Ute i barnehagen Jobbe 
sammen for et 
godt 
uteområde 

Pedagogene i samarbeid med 
øvrig personale og foreldre 
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juni SOMMERFEST  

 

med foreldre/familie Ute i barnehagen Markere 
avslutning før 
sommeren 

Pedagogene i samarbeid 
med øvrig personale og 
FAU 

24. oktober FORUT Barna i barnehagen Drama- og 
formingsrom 

Bærekraftig 
utvikling 

Pedagogene i samarbeid 
med øvrig personale. 

oktober FORESTILLING  

laget av/med foreldrene 

for barna Drama og fellesrom Overraskelse for 
barna 

Ansvarlig pedagog og 
foreldre 

2. desember TENNE LYSENE PÅ 
JULEGRANA 

Barn og foreldre Ute i barnehagen Trivelig tradisjon Pedagogene i samarbeid 
med øvrig personale. 

13. desember LUCIA  

 

Førskolebarna Barnehage og 
rådhus 

Tradisjon Pedagogene i samarbeid 
med øvrig personale. 

17. desember JULEMIDDAG 

 

Alle barna  

 

Småbarna på 
fellesrom og store 
barna på 
avdelingene 

Tradisjon Pedagogene i samarbeid 
med øvrig personale. 

10. desember NISSEFEST 

 

Alle barna Dramarom Tradisjon Pedagogene i samarbeid 
med øvrig personale. 
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FERIE OG FRIDAGER 

2018/2019 MÅNED  

FERIER, FRIDAGER OG 

PLANLEGGINGSDAGER  

2018  

August  

Onsdag 1.august nytt barnehageår starter  

Mandag 13. og tirsdag 14.august 

planleggingsdager  

September   

Oktober   

November  Fredag 2.november planleggingsdag  

Desember  Tirsdag 25. og onsdag 26. desember 

juleferie/helligdager  

2019  

Januar  

Tirsdag 1.januar  

Onsdag 2.januar planleggingsdag  

Februar   

Mars   

April  Onsdag 17.april til og med mandag 22.april 

påskeferie tirsdag 23.april planleggingsdag  

Mai  Onsdag 1. mai  

Fredag 17.mai nasjonaldag  

Torsdag 30.mai Kristi himmelfartsdag.  

Juni  Mandag 10.juni andre pinsedag  

Juli  Uke 28 og 29 (fra og med 8.juli til og med 19.juli) 

sommerstengt  

August  Onsdag 1.august nytt barnehageår starter  

Under § 16 i Vedtektene for Vestby kommunes barnehager står det:  
Kommunens barnehager holder åpent alle hverdager fra kl. 07.00 – til kl. 17.00.  
Barnehagene er åpne alle hverdager med følgende unntak:  

 Stengt lørdag  

 Jule- og nyttårsaften  

 Onsdag før skjærtorsdag  

 Sommerstengt uke 28 og 29 (evt de to midterste i juli)  

 5 planleggingsdager i løpet av året  
 
Vestby, 09.01.2018  
Trine Løvsjø/s  
barnehagesjef 

 


