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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 serviceerklæringer for barnehager. Kommunen har 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. På denne måten vil barna bli trygge på barnehagen, foreldrene bli trygge på 

barnehagen og de vil få litt innsikt i hverdagen vår. I tillegg vil det også være mulig å bli kjent med de 

andre foreldrene som er på barnets aldersgruppe. 

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 atferd 

 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  

 Barnehagebasert kompetanseutvikling 

 Veiledning av pedagoger på dispensasjon 

 IBS – inkluderende barnehage- og skolemiljø 

IBS - 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 barnehagens, skolenes og eieres kompetanse til å skape og 

opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og 

andre krenkelser.  

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, 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. 
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Samarbeid med andre instanser 
Vi samarbeider med PPT, barnevernstjenesten, 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. 

Organisering av Risil barnehage  
Risil barnehage har ikke faste avdelinger som barna tilhører. Vi har organisert oss i aldersrene 

grupper, og barnehagen er delt inn i forskjellige rom med forskjellig funksjon. 

Barnegruppene har minimum en fast voksen, dette er alltid en pedagogisk leder og denne følger 

barna fra de starter til de slutter i barnehagen. 

Det er stor forskjell på de ulike aldersgruppene, de har ulike behov både i form av hvile, trygghet og 

plass til å boltre seg på. Aldersgruppene bytter periodevis på de ulike rommene ute og inne, slik at 

barna kan bli godt kjent med hva barnehagen har å tilby. 

Ettåringen starter på «Opplæringsbasen», dette er basen det første året. Det er flere møtepunkter i 

løpet av dagen sammen med resten av barnehagen (blant annet måltider), og når de største barna er 

ute på ettermiddagen disponerer ett-, to- og treåringene hele barnehagens inneareal. 

For å kunne utnytte barnehagens areal på best mulig måte, til det beste for barna har vi valgt at de 

tre minste aldersgruppene er ute på formiddagen og inne på ettermiddagen. Motsatt gjelder for de 

to største gruppene. Treåringen bruker det siste året som en gradvis tilvenning til å være ute om 

ettermiddagen. 

Vi erfarer at vi med denne organiseringen får brukt hele barnehagen på en god måte og barna har 

stor plass å boltre seg på. 

Tilvenning og overganger – god oppstart – godt samarbeid   

Tilvenning 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start 

i barnehagen.» (Rammeplan 2017:33) 

Vi mener at en god start på barnehagelivet for både foreldre og barn er en viktig forutsetning for å få 

til et godt samarbeid. Vi har derfor en foreldreaktiv tilvenning hvor vi ønsker at dere som foreldre er 

tilstede i barnehagehverdagen den første uken, slik at dere blir godt kjent med oss og barnehagen. 

Da får dere oppleve hvordan hverdagen vår ser ut og dere får erfaring med å se hvordan vi jobber for 

å se hvert enkelt barn og gruppen som en helhet. Vår intensjon med å gjøre det på denne måten er å 

få både foreldre og barn til å oppleve trygghet fordi:  

 

Mer informasjon om tilvenningen sendes ut til foreldrene før barna starter i barnehagen. 

TRYGGE FORELDRE = TRYGGE BARN 
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Overganger innad i barnehage 
I og med at vi organiserer oss som vi gjør og barnehagen ikke har faste avdelinger vil ikke barna 

oppleve å måtte bytte avdeling i løpet av barnehagetiden.  Aldersgruppene må forholde seg til nye 

rutiner etter hvert som de blir eldre, men endringene skjer i de samme rommene, med de samme 

barna og i stor grad med de samme voksne.  

Overgang til skole/SFO 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og 

god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.»  

(Rammeplanen 2017:33) 

Vi følger Vestby kommunes plan om overgang fra barnehage til skole. Det er tre pedagogiske ledere 

og styrer som deltar i det pågående kommunale prosjektet «overgang barnehage skole». 

Vi får låne et klasserom på Bjørlien skole en gang i uken så førskolebarna kan bli kjent med skolens 

fysiske rom og få møte deler av en skolehverdag. Sitte ved pulter, høre skoleklokka ringe, se mange 

barn i skolegården o.l. 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Barnehagen skal være et komplementerende miljø til hjemmet. Personalet og foreldre har sammen 

et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Dette felles ansvaret for barns trivsel og samarbeid må 

bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 

Vi ønsker et nært og godt samarbeid med foreldrene. Vi legger til rette for dette gjennom 

individuelle foreldresamtaler to ganger i året, og gjennom daglig kontakt ved henting og levering. Det 

er viktig at dere deler med oss den informasjonen som kan påvirke barnet på noen måte. Da blir det 

lettere for oss å forstå barnet og eventuelle reaksjoner. Både på godt og vondt. Og skulle det dukket 

opp et behov for en samtale utover de to som er planlagte gis det beskjed begge veier. 

Vi planlegger med tre foreldremøter i løpet av et år. På høsten jobber vi sammen med årsplanen, på 

våren vil tema samsvare med det barnehagen har som satsingsområde. Det tredje møte avholdes 

sent på våren, men dette er et informasjonsmøte kun for nye foreldre som starter i barnehagen etter 

sommerferien. 

Implementering av rammeplan i Risil barnehage 
I år som i fjor vil vi være i en prosess med å implementere den nye rammeplanen i vårt pedagogiske 

arbeid. Den nye rammeplan har noen endringer fra tidligere, men mye er det samme. Ny forskrift 

gjør at vi må lese, tolke og analysere på nytt. Det er områder som er nye og det er områder som har 

fått større plass. Rammeplanen har klare og tydelige mål for både voksne og barn. Vi forholder oss i 

helhet til disse målene. 

Vi har evaluert hvordan vi lager våre planer. I form av kunnskap og erfaring vet vi at barn trives og 

lærer mest når de får holde på med det de liker best og det som interesserer dem. Av erfaring vet vi 

nå at å planlegge i dag hvilke aktiviteter vi skal gjøre sammen med barna neste uke, eller neste 

måned for den saks skyld, ofte ikke sammenfaller med hva som interesserer dem. Vi vil fortsette å 

utarbeide periodeplaner med mål og forslag til metoder som et grunnlag for vårt arbeid.  Vi gir barna 

nye impulser og muligheter til å oppdage noe å bli nysgjerrige på, noe de vil lære mer om og tilegne 

seg kunnskap om. Vekker vi barnas nysgjerrighet og interesse, er det vår jobb å følge barna i den 

retningen deres nysgjerrighet tar dem. Vi vet litt, barna vet litt og sammen kan vi finne ut av mye. 

Dette gir glede, smil, gode dager, bedre selvfølelse og økt mestring. 
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 Selv om rammeplanen er et dokument vi kjenner godt, er vi fortsatt ikke utlært, og nå skal hele 

personalgruppen fordype seg i fagområdene. Vi har jobbet med fagområdene tidligere, men jo mer vi 

kan, jo mer forstår vi at det er mye mer vi trenger å sette oss inn i. Vi vil at alle de voksne skal bli 

bevisste på hva de selv gjør og hvordan hver enkelt bidrar til å gi barna de mulighetene til lek og 

læring som rammeplanen forplikter oss til å gjøre. For å få til dette vil vi ha fokus på et fagområde i to 

måneder om gangen. Vi voksne vil bruke tid på møter til å fordype seg i fagområdet, finne ut hva 

personalet skal legge til rette for og hvordan vi har gjort dette i praksis den siste tiden. Dette gir et 

grunnlag for en felles forståelse i barnehagen, for refleksjon og utvikling i personalgruppa og for en 

grundig implementering av denne delen av rammeplanen.  

IBS - inkluderende barnehage- og skolemiljø 
Som tidligere nevnt ble vi høsten 2017 ble vi en del av prosjektet IBS – inkluderende barnehage- og 

skolemiljø. I regi av utdanningsdirektoratet følger vi en kursrekke sammen med andre skoler og 

barnehager i Vestby, samt fra andre kommuner i store deler av Norge. Den nasjonale satsingen har til 

hensikt å styrke vårt arbeid med å opprettholde er godt barnehagemiljø, og øke kompetansen til å 

forbygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser. 

Hver enkelt kommune i IBS prosjektet har utarbeidet sin egen prosjektplan. Her i Risil barnehage har 

vi analysert vårt ståsted, og kommet frem til vårt hovedmål: 

 

 

Videre har vi laget oss to fokusområder. Det første er utetiden og voksne som skaper lekearenaer 

som inkluderer alle barn. Det andre fokusområdet er voksenrollen og hvem vi er i relasjonen med 

barna.  

Første fokusområde – utetiden  
Vi har satt fokus på uteleken, og ønsker å legge et godt fundament for god lek og inkludering. For oss 

betyr utelek en arena der barna skal få utfolde seg, utforske, utfordre seg og skape vennskap- og der 

hvert enkelt barn har en god og naturlig rolle i leken. Inkluderingen er for oss voksne at «alle skal 

med», mens det på barnas nivå helt konkret kan handle om «å få bli med på leken». Det er derfor 

viktig at vi voksne bidrar med å skape arenaer der det kan oppstå lek som inkluderer alle. Dette gjør 

vi ved å være rollemodeller, skape felles referansepunkter, veilede og være en god relasjonsskaper. 

Andre konkrete tiltak er at vi enkelte tider på dagen har en voksen aktivitetsleder som setter i gang 

leker som inkluderer alle som ønsker og at vi voksne bruker nye rumpetasker med snytepapir, plaster 

og annet utstyr som vi tidligere har måttet gå fra leken for å hente.  

Andre fokusområde – voksenrollen  
Gode relasjoner er kanskje den viktigste byggeklossen i barns utvikling. Nyere hjerneforskning viser 

at relasjoner der barnet er gjensidig aktør får betydning for hvordan barnets hjerne «kobles opp» og 

etablerer sin grunnleggende arkitektur. (Shonkoff, 2010) Dette vil si at relasjoner på et vis lager spor i 

hjernen, og på den måten kan legge grunnlaget for relasjoner videre i livet. Det er nødvendig at de 

voksne i barnehagen har god kunnskap om sitt eget bidrag inn i relasjonen – og det blir en naturlig 

del å reflektere over egen innsats i relasjonsarbeidet. En god voksen-barn relasjon vil kunne bidra til 

en positiv utvikling for barn, og samtidig en personlig utvikling for den voksne. (Brandtzæg, 

Torsteison og Øiestad, 2013) 

«Alle barn i Risil barnehage skal oppleve å være inkludert i et trygt og godt fellesskap.» 
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Gode relasjoner er blant annet kjennetegnet ved fysisk nærhet, blikkontakt, uttrykk for mye glede 

over å være sammen i form av smil, latter og positiv kontakt. Videre er de voksne vennlige og de 

bruker et respektfullt språk i samspillet med barna, selv i situasjoner der negativ adferd må stoppes. I 

gode barn-voksen relasjoner er den voksne empatisk, støttende og forståelsesfull overfor barnet. (La 

Paro, Hamre og Pianta, 2012) 

 Kjørereglene for de voksne kan beskrives kort slik: 

 

 

 

(Hentet fra boken: Se barnet innenfra – Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen: Brandtzæg, Torsteinson 

og Øiestad, 2013) 

Måten vi voksne møter barna på kan deles inn i ulike voksenstiler. Det er to dimensjoner som det 

legges vekt på: Relasjon og grensesetting/krav 

1. Den «ettergivende voksenstilen» er varm, men med mindre grad av grensesetting 

2. Den «forsømmende voksenstilen» er lite varm, og lite grensesetting 

3. Den «autoritære voksenstilen» er lite varm, og høy grad av grensesetting 

4. Den «autoritative voksenstilen» er mye varme og mye grensesetting 

Forskning viser at den «autoritære voksenstilen» forverrer utfordrende adferd hos barn, mens den 

barn profiterer best på er den «autoritative voksenstilen» Det er kombinasjonen av relasjonsvarme 

og grensesetting som ser ut til å skape gode læringsmiljø for barn, og det er relasjonsvarmen som må 

være grunnleggende. (Baumrid, 1991) 

Det er den autoritative voksenstilen vi søker, og vi er en personalgruppe med et kollektivt ønske om å 

være varme og tydelige voksne i alle situasjoner.  

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 følg opp diskriminering, 

utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.»  

(Rammeplanen 2017:22-23) 

Barna er delt inn i aldersrene grupper med faste voksne. Vi ser det som viktig at de har en plass de 

tilhører og vi erfarer at gruppetilhørigheten dannes allerede på opplæringsbasen. Når barna kan 

velge selv hvem de vil være sammen med, trekkes de ofte til barn fra samme aldersgruppe. De 

trekkes sammen av relasjoner og fellesskapet i gruppen. 

Vi har gruppetid hver dag, gruppene spiser sammen og alle gruppene har en fast turdag i uka. 

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

krenkelser og mobbing.»  

(Rammeplanen 2017:11) 

Vestby kommune har utarbeidet «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby 

kommune». Forebyggende arbeid er en del av vår daglige virksomhet. Arbeid med å fremme barns 

Større, sterkere, klokere og god. 

Når mulig: følg barnets behov 

Når det er nødvendig: ta tak/ledelse 
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trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd henger tett sammen med tema for året – IBS. 

Livsmestring og helse henger nøye sammen med hvordan barnehagen og personalet forholder seg til 

lek og vennskap, fordi det er noe av det barn setter høyest. Når barn blir spurt om sitt barnehageliv 

er det venner og å ha noen å leke med som utmerker seg. 

Tiltak i form av kartlegginger/observasjon om lek, voksnes prioriteringer og barnehagens 

psykososiale miljø er satt inn i barnehagens årshjul og henger sammen med tema på 

personalmøtene. 

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

har behov for.» 

(Rammeplanen 2017:19) 

Omsorg i barnehagen skal dekke de fysisk-materielle forhold, men knyttes også til det psykisk-

mentale og følelsesmessige aspektet. 

Det daglige arbeidet i form av stell, hygiene, ernæring, tilstrekkelig med søvn/hvile inngår som en 

naturlig del av hverdagen, i tillegg skal de voksne jobbe med barnas behov for tilknytning og 

fellesskap. 

Det skal være et kjennetegn at voksne møter barn med forståelse når barn uttrykker egne grenser, 

og for eksempel kommuniserer enten verbalt eller nonverbalt at noe er ubehagelig. Barna skal erfare 

at det er akseptert å uttrykke forskjellighet eller si nei. 

Voksne som trives med seg selv og barna, som har et bevisst forhold til egne følelser og som er i 

stand til å sette dem på vent, vil være viktige støttespillere for barna når de utforsker og lærer om 

sine egne følelser. 

Tydelige, varme, tilstedeværende voksne har kunnskap om barnas behov for tilknytning og 

fellesskap, og bruker denne kunnskapen til å hjelpe barna med å dekke disse behovene. 

Lek  
«Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes.»  

(Rammeplanen 2017:20) 

Ved å erkjenne hvor stor betydning leken har for barns utvikling vil vi vise respekt for leken ved å 

formidle forståelse for at her foregår det prosesser som er viktige for barna ut fra deres eget 

perspektiv. Personalet skal være tilstede som veiledere og hjelpe til/delta der vi ser det er behov. 

Vi ser på leken som en læringsarena for å forstå seg selv og andre. Når man øver seg på å se en sak 

fra ulike perspektiver øver man også opp sin sosiale kompetanse. 

Aktive voksne som er tilstede enten gjennom deltakelse, veiledning eller som observatør vil tilegne 

seg kunnskap om leken og videre være i stand til å se hva som skal til for å tilføre leken nye 

dimensjoner uten å forstyrre den. Som observatør i lek vil vi som voksne også få kunnskap om det 

enkeltes barns lekekompetanse og eventuelle utfordringer som bør jobbes med. 

«Barns lek, interaksjon og vennskap preges av deres iver etter å ville forstå hverandre, ville være 

sammen og delta i en felles lek.» (Berit Bae) 

Voksne som forstår og tar hensyn til at barn alltid vil samarbeide, som forstår at barnets atferd er en 

del av deres språk, vil legge til rette for at alle barn får ta del i lek med sine forutsetninger. 
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Barnehagen har også tatt hensyn til leken når vi har planlagt og innredet rommene. Rommene har 

forskjellig funksjon og tilbyr ulike aktiviteter, men det er et klart og tydelig mål at alle rom skal ha 

plass til, og oppmuntre til barnas egen initierte lek.  

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

lyst til å leke, utforske og mestre.»  

(Rammeplanen 2017:22) 

 «Barn skaper seg selv og sin kunnskap i aktiv samhandling med ting og mennesker. For at 

læringsprosesser skal bli konstruktive og resultatene integrert, vektlegges at man må gi rom for barns 

perspektiv og ta hensyn til hvordan de selv ut fra sine forutsetninger skaper mening.» (Pramling 

Samuelsson og Sheridan 1999) 

Barnet leker fordi det er gøy og også fordi det gir mening. Når barnet leker gjør det seg ulike 

erfaringer. Disse erfaringene skaper i mange sammenhenger mening hos barnet og mening blir igjen 

til grunnlag for kunnskap. Disse prosessene foregår både i lek alene og i samspill med andre. Når du 

leker med noen må du forholde deg til andres ideer og forståelser. Det kan forsterker kunnskapen 

ytterligere. Skal barnet ta del i samspill med andre barn må det føle seg trygt og føle at det er i gode 

omgivelser og i et godt miljø. Derfor henger læring i stor grad sammen med omsorg og at den daglige 

kontakten i hverdagen er preget av tillit. Det skal ikke eksisterer hinder for å hive seg ut i 

nysgjerrigheten og bidra med sine egne tanker og erfaringer i lek eller samtale med andre. En 

samtale der alle parter, både store og små, er innstilt på å bli klokere på de andre, på seg selv og 

temaene de snakker om. Barnehagen skal romme og gi et fellesskap til alle og det skal være en 

respekt for at vi er forskjellige. Forskjellighet og mangfold skal sees på som en verdi, en styrke og en 

ressurs. Å få være seg selv fullt og helt, skal være både lov og en selvfølge, uten at det skal gå utover 

tilknytningen til de andre barna eller de voksne. Å oppleve seg selv som en viktig del i et slikt 

fellesskap er nødvendig for læring og utvikling enten man er liten eller stor. 

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

verdsettes og følges opp.»  

(Rammeplanen 2017:21) 

Hva som skaper samhold og solidaritet i en barnegruppe endrer seg i takt med barnas alder, men 

dynamikken i gruppen vil gjenspeile seg i hvordan barna er mot hverandre.  

Nyere forskning på mobbing viser til at vi ikke kan forutsi hvem som kommer til å bli mobbet, eller 

hvem som er mobberen, det handler om kulturen i fellesskapet barna er en del av. Dette er igjen tett 

forbundet med menneskets iboende ønske om å høre til. Når man tviler på tilhørigheten kan man 

ønske å skape et nytt fellesskap, og en metode for det er å stenge andre ute. 

«Mobbing er sosiale prosesser på avveie, (og følelser på ville veier)». (Marie Søndergård og Ingrid 
Lund) 

Vårt arbeid med IBS, relasjonsarbeid og inkludering er en viktig del av jobben med danning i 
barnehagen. 
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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.»  

(Rammeplanen 2017:27) 

Barn uttrykker seg helt fra de blir født, de har en rett til å få uttale eller ytre seg om saker som gjelder 

eget liv. Med et mål om at vi skal se barnet som et fullverdig menneske skal vi også ivareta deres 

rettigheter. Personalet må derfor kjenne til og gi rom for barns ulike uttrykksformer, kroppslig, 

nonverbalt og verbalt. Vi må lytte og prøve å tolke deres nonverbale språk, samt være observant i 

forhold til det de uttrykker i handling. 

Målet er at barna skal oppleve at de på alvor får være med å bestemme. Det må derfor skapes gode 

dialoger mellom barn og voksne som kjennetegnes av lytting, åpne spørsmål, bekreftelser, positive 

kommentarer, oppmuntring, støtte, utfordringer og god tid. Voksne skal være innstilt på å ta imot 

innspill fra barn på lik linje med å gi, og være mer undrende enn å ha konkrete svar. 

Voksne skal la barna få være eksperter på egne opplevelser selv om de er forskjellige fra hva vi 

tenker. 

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.» 

(Rammeplanen: 2017:23) 

I Rammeplanen for barnehagen står det at «Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og 

språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barns utvikling». 

Vi tolker dette som at å kommunisere ikke bare er å prate, men det innebærer også å kunne lytte, 

forstå og skape mening. For å kunne ta del i dialogen og samspillet, må barna ha tilgang til språk. Ved 

at alle barn får delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling, kan 

barnehagen bidra til en språklig inkludering. 

I Risil barnehage jobber vi med språk på ulike måter; gjennom språkgrupper, eventyrfortellinger med 

konkreter til, sang og musikk, tegnspråk, bøker og ved å delta på språknettverk i regi av kommunen. 

Sist, men ikke minst legger vi til rette for den daglige samtalen om stort og smått, smågrupper i 

gruppetiden, komiteer barna er med på, korøvelser med småklang og utforming av nye rom. Vi har 

fire rom som er knyttet til språk. Leserommet, spillrommet, puslerommet og medierommet. Disse 

fire rommene gir ulik tilnærming til språk og kommunikasjon, gjennom lesing, ulike spill og puslespill, 

sang, musikk og gjennom digitale verktøy som iPad og smartboard. 

Miljøet skal gi barna mulighet til å uttrykke seg på ulike måter uavhengig av språklig kompetanse, 

men som kan være med å bidra til en språklig tilhørighet. 

Bærekraftig utvikling 
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» (rammeplanen 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 få dekket sine. Barnehagen skal bidra 

til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden» 
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Risil barnehage var den første barnehagen i Vestby kommune som ble miljøsertifisert med grønt 

flagg. Vi har jobbet med reduksjon av avfall og fokus på gjenbruk – mye av materialet på 

formingsrommet er verdiløst materiale. På konstruksjonsrommet bruker vi gjenbruksmateriell til 

bygging og konstruksjon. Vi forsøker å reparere ødelagte ting og ta godt vare på det vi har. I starten 

av 2018 sluttet vi med plastposer til våte klær, og erstattet dem med gjenbruksnett som fraktes til og 

fra barnehagen. Dette tiltaket kan være med å spare miljøet for mange tusen plastposer i løpet av et 

år, og er et godt eksempel på aktivt miljøarbeid som et samarbeidsprosjekt mellom hjem og 

barnehage. 

Vi har hatt kompostbinger i flere år og kjøkkenhagen har blitt utvidet fra år til år. De senere år har vi 

hatt høstmarked med salg av egenproduserte varer, både fra formingsrom og kjøkkenhagen. Vi 

endret dette til en «smakedag». På smakedagen smaker vi på det vi har høstet fra egen hage. 

Vi ønsker at barna skal få utforske naturen i kjøkkenhagen gjennom lek, undring, utforsking og 

læring. Ved å lage jord, så, plante og til slutt høste fra egen kjøkkenhage får barna innsikt i matens 

opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.  

Gjennom arbeidet med kjøkkenhagens mangfold ønsker vi å oppnå at barna blir glad i, og opplever 

tilhørighet til naturen.   

På kjøkkenet er det lagt til rette for at barna skal delta i mat- og måltidsaktiviteter, målet er å gi 

barna en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat fra kjøkkenhagen kan bidra til sunne 

helsevaner.  

Vår tanke er at tidlig innsats på dette området er med på å skape et frø av miljøbevissthet, og kjenne 

på at vi bidrar og at det nytter å tenke og handle lokalt. På den måten skal barna få forståelse for 

naturens egenart, vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold, og bidra til 

bærekraftig utvikling for fremtiden. 

Progresjon 
«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.» 

(Rammeplanen 2017:44) 

Som nevnt tidligere er barna delt inn i faste grupper deler av dagen. En fast pedagogisk leder følger 

barnet gjennom hele barnehageløpet. Gruppetid har vi hver dag til faste tider, og kjennskapen til det 

enkelte barn blir med tiden god. Vi har valgt denne måten å fordele voksne på for å sikre progresjon 

både for enkeltbarn og hele barnegrupper. Som voksen blir du godt kjent med det enkelte barn og 

barnets foreldre, og muligheten for å jobbe målrettet med barns utvikling er god. 

I barnehagen dukker ikke fagområdene opp stykkevis og delt, de er en del av vårt arbeid hver eneste 

dag.  Med fokus på barns medvirkning blir det vanskelig å sette mål om at vi skal jobbe mot et 

bestemt fagområde på en spesiell dag. Vi har valgt og heller dokumentere hvordan vi ser 

fagområdene i hverdagen ved å ha ett fagområde som fokus i to måneder. Eksempelvis betyr det at i 

februar tar vi på oss «brillene» som ser språk, tekst og kommunikasjon. Vi dokumenterer gjennom 

foto og tekst i månedsbrevene, og når vi når slutten av desember har vi satt fokus på alle 

fagområdene, på alle aldersgruppene. All dokumentasjon vi gjør viser at arbeidet med et fagområde 

utvikler seg etter hvert som barna blir eldre. 

Planlegging og vurdering 
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som planlegges og vurderes. Barn og foreldre har 

rett til medvirkning i disse prosessene (rammeplanen 2017:37)» 
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Våre planer er ikke en detaljert styring av hva vi skal fylle hverdagen med av aktiviteter. Planene 

handler om hvordan vi skal holde tak i og utvikle våre arbeidsmåter, våre verdier, og hvordan vi med 

utgangspunkt i barns helt naturlige måte å være barn på skal tilrettelegge for et miljø som gir 

grobunn for lek og læring i et helsebringende og trygt miljø.  

Det pedagogiske tilbudet skal være et helhetlig tilbud som varer hele dagen, ikke bare planlagte deler 

av en dag. Hverdagen i barnehagen er pedagogikken. 

Barnehagen tilbyr individuelle samtaler med foreldrene to ganger i året. Tilbakemeldinger vi får 

gjennom disse samtalene blir brukt som en del av vårt evalueringsarbeid. 

Foreldremøtet på høsten er satt av til at foreldre og personalet kan samarbeide om barnehagens 

planer.  

Årsplanen jobbes frem av personalet i barnehagen og den er basert på vurderinger og evalueringer 

gjort fra det forgående året. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan innen 15.02.2019 

Dokumentasjon 

Verdigrunnlaget til barnehagen er ikke et statisk dokument, det skal reflekteres over kontinuerlig. 

Personalet i barnehagen skal tilegne seg og handle etter det pedagogiske grunnsynet og de verdiene 

som vi er blitt enige om i fellesskap. Personlige meninger som strider mot dette må legges til side. 

Verdigrunnlaget har sin forankring i lov og forskrift til lov. 

For å være sikre på at den felles profesjonelle praksis tolkes likt, må vi dokumentere og reflektere 

over hva vi gjør sammen med barn. 

Refleksjon, evaluering og dokumentasjon er en arbeidsmetode som hjelper oss til å dele våre 

observasjoner, tanker og spørsmål med hverandre, og videre åpne vår praksis for tolkning, dialog, 

diskusjon og innsikt. 

Arbeidsmåten skal brukes innad i personalgruppen, men også sammen med barna. Hovedmålet er at 

barna på denne måten får være medvirkende i barnehagens hverdag. 

Arbeidsmåten setter altså barns medvirkning i system, brukes til å se hva barnet er opptatt av, for å 

forstå deres strategier for læring og som grunnlag for å drive prosjektarbeid i barnehagen. 

Vi håper og tror at det vil bidra i vårt systematiske utviklingsarbeid, at den utfordrer og videreutvikler 

synet vårt på hvilke forutsetninger som har betydning, og hvordan disse kan endres (altså motsatt av 

å se etter iboende utfordringer hos barn når noe ikke fungerer, men først og fremst forutsetningene 

rundt barnet). Videre at den skal forstyrre våre bestående måter å tenke og agere på, og at når 

dilemmaer oppstår skal vi tolke det som signaler på at vi er på vei inn i forandring. 
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Møter og kurs  
Når Hva Hvorfor Hvordan Hvem 

 
1 time i uka 

 
Aldersgruppe 

møte 

 
Omsette årsplanen til praksis i fht. 

barnegruppen. Evaluere og 
dokumentere 

 

 
Alle samarbeider 

og å passe 
hverandres barn 

 
Alle på gruppen 

 
1 time i uka 

 
Fagmøte 

 
Se hele barnehagen som en 

helhet 
Fellesfokus/mål 

Kompetansebygging/ deling 
Planlegge personalmøter og 

plandager 
 

 
Alle pedagoger 

deltar 

 
Pedagogiske 

ledere, 
barnehagelærere 

og styrer 

 
4 x per år 

 
Nettverk for 

språk og adferd 

 
Øke barnehagens kompetanse 
innen språkutvikling og barns 

adferd 
Kunnskap om flerspråklighet 

inngår som en del av 
fagområdene i nettverket 

 

 
Samlinger med 

forelesning, 
gruppearbeid og 
mellomoppgaver 

i barnehagen 

 
2 pedagoger fra 

barnehagen 

 
3 x per år 

 
Fagsamlinger 

med ulikt faglig 
innhold som er 

forankret i 
rammeplanen 

 

 
Jobbe med pedagogisk ledelse og 

barnehagen som en lærende 
organisasjon 

 

 
Samlinger med 

forelesning, 
gruppearbeid og 
mellomoppgaver 

i barnehagen 

 
Pedagogene 
Fagarbeidere 

 
1 gang per 

måned 

 
Personalmøte 

Plandager  

 
IBS – inkluderende barnehage og 

skolemiljø  
 

Relasjonsarbeid 
 

Fordypning i fagområdene  
 

 
Samlinger og 
forelesninger 
eksternt og 

internt i 
barnehagen 

 
Hele personalet 

Kompetanse  
Vi har mye kompetanse innad i personalgruppen, både de som er ferdig utdannet og de som er 

underveis. Vi har hatt 5 fagprøver her,alle med godkjent resultat. Det er en som står for tur i løpet av 

2019. Personalet består nå av; 

5 pedagoger + styrer (også utdannet pedagog) 

1 barnevernspedagog med småbarnspedagogikk 

1 sosionom 

5 fagarbeidere 

1 barnepleier 

8 assistenter 
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