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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. Tilvenningen vil foregå i grupper med flere familier sammen, slik at foreldre 

også kan bli kjent med andre i nærmiljøet.  

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 

 Pedagogisk verksted for pedagoger i barnehagene 

 Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid 

Vestby kommune har to nye 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. 

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. 
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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. 

Årsplanen  
I løpet av de siste årene har det vært en del endringer i Østbydammen barnehage, både fysiske 

endringer og nytt personale. I tillegg har vi startet prosjektarbeidet «inkluderende barnehage- og 

skolemiljø» som skal vare i to år.  

Disse endringene fører med seg en del endringer både i pedagogisk praksis og rutiner. Våre satsinger 

for 2019 blir å jobbe målrettet med prosjektarbeidet for et inkluderende barnehagemiljø lokalt i vår 

barnehage, som helt spesifikt vil dreie seg om et inkluderende språkmiljø, og et inkluderende 

utemiljø, i tillegg vi skal jobbe med mat og måltider og det fysiske rom som et pedagogisk verktøy.  

I november hadde barnehagen ute en foreldreundersøkelse, resultatene fra denne er brukt når 

planene for nytt år bli lagt. Her har vi valgt å sette fokus på: det fysiske rom. 

Barnehagens årsplan er først og fremst et arbeidsdokument for personale, der vi i hovedsak har tatt 

ut områder fra Rammeplanen. Barns medvirkning skal ha stor betydning og vi synes derfor det er 

vanskelig å skulle sette opp et spesifikt tema for et helt år. Etter at det kom ny Rammeplan høsten 

2017, har det oppstått et behov for å samle personalet til en felles forståelse av nytt lovverk. Felles 

refleksjoner om hva som ligger i kravene fra Rammeplanen vil være et viktig tema dette året. 

Vi har valgt å jobbe med periodeplaner med en tidsramme på 3 måneder. Periodeplanen skal 

inneholde et tema og månedlig fokus på Rammeplanens fagområder. For å bli trygge på at vi jobber 

med alle fagområdene, har hver måned i året fokus på et fagområde. Erfaringsmessig vet vi at 

fagområdene går over i hverandre, og vi jobber kontinuerlig hver dag med alle sammen. Månedlig 

fokus er for å øke bevisstheten og sette ord på kunnskapen. 

I og med at det er mange nye i personalgruppen, og at det har skjedd flere organisatoriske endringer 

på kort tid er det behov for en redigering av barnehagens Årsplan. Mye av innholdet er hentet 

direkte fra Rammeplanen, og er en pekepinn på hva personalet skal ha fokus på. Dette året blir en 

gjennomgang av denne Årsplanen, der vi månedlig jobber oss gjennom ulike temaer – målet er at 

hele personalgruppen skal arbeide mot felles forståelse av barnehagens pedagogiske praksis. 

Østbydammen barnehage – særpreg og satsingsområder 
Østbydammen barnehage åpnet i 2006. 

Vi har et stort uteområde med både skogområder og bar bakke inne på barnehagens utelekeplass. 

Her kan barn utforske naturen på nært hold. Vi har også bålhus tilhørende barnehagen hvor barna 

kan nyte varme retter som lages og serveres ute. Til felles bruk har vi snekkerbod, vognskur med rom 

for alle sovebarn, sykkelsti, sandkasse og ulike lekeapparater som innbyr til variert lek og med gode 

bevegelsesmuligheter tilpasset varierte aldersgrupper som barnehagen består av. Området er kupert 

og gir gode utfordringer hele året. 

Vi har skog og vann i umiddelbar nærhet, noe som gir flotte turmuligheter. Barneskolen ligger i 

nærheten slik at vi kan låne deres uteområde og benytte oss av lekeapparatene der. Nærområdet 
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består av boligfelt, ungdomsskole, folkehøgskole, idrettshall og flere barnehager. Vi har gangavstand 

til sentrum med bibliotek, butikker og togstasjonen. Det er mange muligheter utenfor porten. 

Barnehagen består av fire avdelinger; Sommerfuglen, Marihøna, Øyenstikkeren og Gresshoppa. Hver 

avdeling har tilpassede aldersgrupper og barnehagen har barn i alderen 1-6 år. Avdelingene har sine 

egne innganger med grov- og fingarderober. Avdelingene består av flere rom på hver avdeling med 

god plass og mange løsninger for det fysiske miljøet. Det er utformet ulike lekemuligheter, og 

muligheter for at barn kan leke på tvers av avdelinger. Barnehagens fysiske rom skal være i 

kontinuerlig endring etter barnas alder og behov. Barnas innspill og interesser skal ilegges stor vekt 

når vi tilrettelegger det fysiske rom. 

For å utnytte barnehagens inne- og uteareal på best mulig måte har vi delt inn i ulike inne- og 

utetider. Når de minste barna er ute på formiddagen, har de største mulighet til å bruke alle 

barnehagens rom – og omvendt når de store barna er ute om ettermiddagen. 

I januar 2019 stod nytt og moderne kjøkken klart. Kjøkkenet er tilrettelagt for at små barn skal kunne 

hjelpe til med matlaging, samt trene på å smøre maten sin selv. Alle måltider serveres på kjøkkenet. 

Barnehagens visjon: 

«Vi gir barna røtter og vinger» 

Vårt hovedmål er 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 forlate 

barnehagen med varierte erfaringer, grunnleggende kunnskaper på sentrale områder, og gode 

opplevelser. Barna skal få et verdigrunnlag basert på fellesskap, omsorg, medansvar, respekt for 

menneskeverdet og retten til å være forskjellig. Da har vi bidratt til å gi barna røtter og vinger. 

Satsingsområder 
 Språk, med evne til kommunikasjon og sosiale ferdigheter. 

 Vennskap, samvær i mindre grupper, både varierte og aldersinndelte grupper. 

 Mat og måltider med fokus på helse, kosthold, selvstendighetstrening og fellesskap. 

 Det fysiske miljøet, hvor vi utformer rommene og tilrettelegger for god lek. 

 Barnehagens verdigrunnlag skal gjennomgås jamfør ny Rammeplan: 

Barn og barndom 

Hva legger vi i barndommens egenverdi og hvordan anerkjenner vi den? 

Hvordan jobber vi for at barna skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek? 

Hva legger vi i å ha respekt for barnets opplevelsesverden? Og hvordan viser vi dette i måten vi 

møter barna på? 

Hvordan skal vi jobbe for at alle barna skal utvikle et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner? 

Møter vi alle barn med empati og hvordan jobber vi med å fremme empati i barnehagen? 

Demokrati  

Hvordan jobber vi i vår barnehage med å fremme demokrati? 

Hvordan jobber vi med at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap hvor alle får anledning til 

å ytre seg, bli hørt og delta? 

Hvordan jobber vi med å være bevisste på at barnas ulike meninger og perspektiver kommer til 

uttrykk? 
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Mangfold og gjensidig respekt 

Hvordan kan vi jobbe for at alle barna føler seg sett og anerkjent for den de er? 

Hvordan kan vi synliggjøre det enkelte barns plass og verdi i fellesskapet? 

Likestilling og likeverd 

Hva legger vi i begrepet likestilling og likeverd? 

Hvordan jobber vi med våre holdninger for å fremme likeverd og likestilling? 

Hvordan jobber vi med å motvirke alle former for diskriminering i vår barnehage? 

Hvordan jobber vi med å fremme nestekjærlighet blant barn og voksne i barnehagen? 

Bærekraftig utvikling 

Hva legger vi i begrepet bærekraftig utvikling? 

Hvordan jobber vi i vår barnehage for å fremme bærekraftig utvikling? 

Hvordan bidrar vi til at barna blir kjent med naturens mangfold og opplever tilhørighet til naturen? 

Hvordan bidrar vi til at barn forstår at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden? 

Livsmestring og helse 

Hva mener vi er viktig for å fremme barns fysiske og psykiske helse i barnehagen? 

Hvilke rutiner har vi for å håndtere, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser? 

Hvordan gir vi barna anledning til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen? 

Hvordan jobber vi med å fremme motorisk utvikling og bevegelsesglede? 

Hvordan bruker vi måltider og matlaging som bidrag til at barna utvikler matglede? 

Verdigrunnlag som et systematisk og levende dokument 

Disse spørsmålene, observasjoner og diskusjoner i personalgruppa skal til slutt utgjøre et dokument 

som ser slik ut: 

Område Mål Kjennetegn; barn Kjennetegn; voksne 
Barn og barndom    
Demokrati     
Mangfold og gjensidig respekt    
Likestilling og likeverd    
Bærekraftig utvikling    
Livsmestring og helse    

 

Tilvenning og overganger – god oppstart – godt samarbeid 

Tilvenning  
Hovedopptaket for barnehagene i Vestby kommune er i mars måned. Når denne prosessen er ferdig, 

og aktuelle søkere har takket ja til plass, sendes det ut velkomstbrev til alle som skal starte i 

barnehagen. Som regel skjer dette i mai måned. Velkomstbrevet inneholder informasjon om hvilken 

avdeling barnet skal tilhøre, informasjon om hvordan tilvenningen blir organisert, og innbydelse til 

foreldremøte som avholdes i mai. 

På foreldremøte gir vi viktig informasjon om barnehagen og hvordan vi tenker at oppstarten skal bli 

best mulig for barna.  

Overganger innad i barnehagen 
Barnegruppene og organisering tilpasses hvilke barnegrupper vi har hvert år. Med den inndelingen vi 

har i dag vil praksisen være at barna bytter avdeling på høsten det året de fyller tre år. For at 
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overgangene skal bli trygge og gode for barna skal vi så langt det er mulig sørge for at de har med seg 

kjent personal.  

Det er vanskelig å forutse hvordan barnegruppene og aldersfordelingen er før opptaket er klart, vi 

skal derfor ha en fleksibel tilnærming til hvordan vi setter sammen avdelingene. Med andre ord så 

kan det bli endringer fra år til år. 

Hovedprinsippet vi jobber ut fra, er at barnets beste alltid skal være førsteprioritet. Foreldrene skal 

alltid få informasjon om endringer som er tenkt, og hvilke tolkninger vi gjør i forhold til prinsippet om 

barnets beste. 

Overgang til skole/SFO 
Barnehagen har førskolegruppe for de eldste barna som skal starte på skolen. Organisering av dette 

fastsettes på våren når vi har oversikt over antall barn i gruppen. Førskolegruppen skal organiseres ut 

fra hva som er tenkt best for barna, og den vurderingen gjøres på bakgrunn av hvordan vi kjenner 

barna som skal være med. Dette vil endres fra år til år, men foresatte til førskolebarn vil inviteres til 

felles foreldremøte hver høst. Målet er å gi informasjon, samt ha en god dialog med innspill fra 

foreldregruppa. 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Hvert andre år gjennomføres det en brukerundersøkelse i barnehagen, i etterkant utarbeides det en 

handlingsplan i samarbeid med foreldrene. 

Høsten 2018 var sist vi hadde en slik undersøkelse, og våren 2019 skal vi på foreldremøte 

oppsummere og lage en toårig handlingsplan. 

Foreldresamtaler  
Vi ønsker et tett og åpent samarbeid med barnas hjem. 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 i 

barnehagen. 

For å sikre en god og trygg dialog mellom barnehagen og hjemmet arrangerer vi foreldresamtaler to 

ganger i året. 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 utover dette, gjør man avtaler 

om det. 

Foreldrerådet 
Består av hele foreldregruppa i barnehagen. 

«Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker 

som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.» 

(Rammeplanen 2017:30) 

SU 
Består av to representanter fra foreldrerådet. 

To representanter fra personalgruppa. 

En representant fra eier (politiker). 

Styrer er sekretær. 
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«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og 

for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av 

viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.» 

(Rammeplanen 2017:30) 

FAU 
Foreldregruppa bestemte høsten 2018 at de ville beholde FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), det er 

ikke et lovpålagt utvalg. Mandatet til FAU er å arrangere felles sosiale arrangementer utenfor 

barnehagens åpningstid. 

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) 

Personalet skal: 

 Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile. 

 Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre. 

 Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 

 Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn. 

 Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet. 

 Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg. 

 Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.. 

(Rammeplanen 2017:20) 

Tiltak dette barnehageåret: 

Det skal avdelingsvis settes opp mål og kjennetegn i hver periodeplan som helt konkret skal 

sammenfalle med Rammeplanens krav til personalet. På denne måten jobber vi dette året med å 

konkretisere målene som skal inn i neste årsplan. 

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) 

Personalet skal: 

 Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap 

og lære og beholde venner. 

 Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i 

fellesskap. 

 Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne 

og andres følelser, opplevelser og meninger. 

 Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner. 



Årsplan 2019   9 
 

 Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 

samspillsmønstre. 

(Rammeplanen 2017:23) 

Tiltak dette barnehageåret: 

Det skal avdelingsvis settes opp mål og kjennetegn i hver periodeplan som helt konkret skal 

sammenfalle med Rammeplanens krav til personalet. På denne måten jobber vi dette året med å 

konkretisere målene som skal inn i neste årsplan. 

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

(Rammeplanen 2017:20) 

Personalet skal: 

 Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek. 

 Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av 

leketemaer. 

 Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 

 Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. 

 Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. 

 Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek. 

 Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 

(Rammeplanen 2017:20) 

Tiltak dette barnehageåret: 

Det skal avdelingsvis settes opp mål og kjennetegn i hver periodeplan som helt konkret skal 

sammenfalle med Rammeplanens krav til personalet. På denne måten jobber vi dette året med å 

konkretisere målene som skal inn i neste årsplan. 

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) 

Personalet skal: 

 Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og 

andres læring. 

 Legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige 

utvikling. 

 Være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter. 

 Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til 

egne evner. 

 Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold. 

 Støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse 

og mening sammen med dem. 
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 Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

(Rammeplanen 2017:22) 

Tiltak dette barnehageåret: 

Det skal avdelingsvis settes opp mål og kjennetegn i hver periodeplan som helt konkret skal 

sammenfalle med Rammeplanens krav til personalet. På denne måten jobber vi dette året med å 

konkretisere målene som skal inn i neste årsplan. 

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

verdsettes og følges opp.»  

(Rammeplanen 2017:21) 

Personalet skal 

 Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive 

selvforståelse. 

 Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet. 

 Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet. 

 Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver i fellesskapet. 

 Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger. 

 Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. 

 Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og 

læring. 

(Rammeplanen 2017: 21) 

Tiltak dette barnehageåret: 

Det skal avdelingsvis settes opp mål og kjennetegn i hver periodeplan som helt konkret skal 

sammenfalle med Rammeplanens krav til personalet. På denne måten jobber vi dette året med å 

konkretisere målene som skal inn i neste årsplan. 

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

verdsettes og følges opp.»  

(Rammeplanen 2017:21) 

Legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktivdeltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens 

virksomhet. 

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Dette skal belyses i avdelingenes periodeplaner 
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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) 

Personalet skal: 

 Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres 

språkutvikling. 

 Stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og i samtaler. 

 Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. 

 Være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med 

alle barn. 

 Følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike 

former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen 

språkutvikling. 

 Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige 

barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas nors-samiskspråklige 

kompetanse. 

(Rammeplanen 2017:24) 

Kommunikasjon og språk er noe vi jobber mye med. Vi har som mål å få innarbeidet gode rutiner i 

forhold til språkarbeid. Gode språkkunnskaper er viktig for å delta og bli inkludert i et fellesskap. 

Fokus på språk er en del av vår prosjektplan for å få et inkluderende barnehagemiljø. 

Vi ønsker å ha gode rutiner for hvordan vi systematisk skal jobbe med barnas språkkompetanse både 

i gruppe og som enkeltindivid. 

Hele assistentgruppen har hatt kompetanseheving innenfor tema språk. I løpet av mars er vi ferdig 

med en kursrekke på seks økter, og videre plan er å sette ny kunnskap ut i livet.  

Personalmøter skal brukes til å få på plass et systematisk program som skal sikre at alle barn få den 

kompetansen de har bruk for. 

Et av tiltakene som er under arbeid er å få på plass eget grupperom (i tilknytning til kjøkken), som 

skal brukes til ulike språkaktiviteter. Dette grupperommet skal stå klart til bruk i løpet av våren 2019.  

Bærekraftig utvikling 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen (Rammeplanen 2017:10) 

Grønt flagg  
Vi 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 hjelp til praktisk gjennomføring av hele 

komposteringsprosessen (fra jord til bord og fra bord til jord). Etter alle måltider skal barna hjelpe til 

med å legge matavfallet i riktig bøtte. Dette har vi begynt å øve på allerede, og når plussgradene 

kommer skal komposten ute settes i gang. 
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Vi er i gang med å lage en ny kjøkkenhage. Drivhuset vil bli fjernet når våren kommer, og vi vil 

benytte oss av pallekarmer. Det skal plantes ulike bærbusker og grønnsaker. 

På starten av 2019 har vi satt i gang tiltak med å begrense plastforbruket. Vi har gjenbruksnett til 

skittent tøy. Hvert barn får et eget nett til utlån så lenge de går i barnehagen. Nettene har vi fått fra 

FEE Norway, og har forpliktet oss til å slutte helt med plastposer mellom barnehage og hjem. 

Foreldrene må selv huske å ta nettet med frem og tilbake fra barnehagen. Hvis nettet ikke er i 

barnehagen må skittent vått tøy tas med hjem uten pose. 

Barnehagen har inne en ny søknad om resertifisering. 

Resultatene fra vårens og sommerens arbeid skal presenteres på et høstmarked. 

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) 

Vi er i stadig prosess når vi innreder rommene, og avdelingene.  

Alle avdelingene har en plan for hvordan det fysiske rom skal tilrettelegges for å gi utfordringer og 

gode lekemuligheter. I takt med barnas utvikling skal rommene hele tiden tilpasses. 

For å på best mulig måte skal kunne utnytte hele barnehagens areal, både ute og inne har vi delt opp 

inne- og utetid. Når de minste er ute, har de store mulighet til å bruke rommene som er ledig inne. 

Fysisk utforming er gjort i et samarbeid på tvers av avdelingene, og for å utnytte plassen og materiale 

best mulig har hver avdeling ulike romtilbud – men som er tilgjengelig for alle deler av dagen. 

Innredning av rom og avdelinger er i dag tilpasset hva vi tenker at de ulike aldersgruppene har mest 

behov for.  

Vi har gjort et bevisst valg om å servere mat på kjøkkenet for å frigi mer plass på avdelingene til lek. 

Vi ønsker også at alle barna kan ha et felles møtepunkt flere ganger i løpet av dagen, dette gir 

grunnlag for å bli bedre kjent og på lang sikt større trygghet når man for eksempel bytter avdeling. 

Tiltak: 

For at barn skal få et tilbud tilpasset sin alder skal vi dele i grupper gjennom dagen. Både på tvers av 

avdelinger og innad på avdelingen. 

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

rett til medvirkning i disse prosessene (Rammeplanen 2017:37). 

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. 

Foreldrene kan forvente å motta periodeplaner som sier noe om: 

 Planer avdelingen har for hvilket tilbud barna skal få (hver tredje måned) 

 Hvordan det skal jobbes med: omsorg, lek, vennskap og fellesskap, læring, medvirkning, 

kommunikasjon og språk, danning, bærekraftig utvikling (hver tredje måned) 

 Hvilke fagområder som har hovedfokus (hver tredje måned) 
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 Månedsbrev en gang i måneden om hva som er blitt gjort på avdelingen, skal ha 

sammenheng med periodeplanen. 
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Møteplan 
Dato  Tema  

7.1.19 Førstehjelpskurs 

11.2.19 Personalmøte –  
Barn og barndom 

11.3.19 Personalmøte – Demokrati 
Språkmiljø 
Evaluering og justering kjøkkenrutiner. 

27.3.19 Foreldremøte – brukerundersøkelsen 
 

1.4.19 Personalmøte – Mangfold og gjensidig respekt 
Felles evaluering av periodeplaner 

23.4.19 Planleggingsdag 

7.5.19 Personalmøte – Likestilling og likeverd 
Evaluering – plan for inkluderende barnehagemiljø 

Mai  Foreldremøte – nye foreldre 

15.08.19 Planleggingsdag – felles Ås 

16.08.19 Planleggingsdag 

19.8.19 Personalmøte – Bærekraftig utvikling 
Evaluering – Årsplanen – hvordan ligger vi an i arbeidet. 

September Foreldremøte 
Temamøte: Hva er barnehage som pedagogisk institusjon? 

16.9.19 Personalmøte – Livsmestring og helse 

14.10.19 Personalmøte – Oppsummering, barnehagens verdigrunnlag – danner grunnlaget i 
ny Årsplan. 
Barnehagens visjon og hovedmål evalueres. 

01.11.19 Plandag 

November Foreldremøte 
Evaluering av Årsplan.  
Midtveisvurdering av Handlingsplan brukerundersøkelsen 

18.11.19 Personalmøte - Årsplanarbeid 

2.1.2020 Planleggingsdag – ferdigstille Årsplanen 

13.01.2020 Personalmøte 
 

 


