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BARNEHAGELOVEN, RAMMEPLANEN OG ÅRSPLAN 

Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64, barnehageloven, fastsatt overordnede bestemmelser 

om barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.  

Vestby kommune har egne vedtekter for barnehagene, i tillegg til serviceerklæring. I 

kommunens handlingsprogram for barnehagene er det overordnede målet: Barnehagen skal 

bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger. 

Rammeplanen forplikter barnehagene til å utarbeide en egen årsplan som skal være et 

arbeidsredskap for barnehagens personale, og som skal dokumentere barnehagens valg og 

begrunnelser. Barnehagens ledelse skal lede prosessen med å utarbeide årsplanen som så 

fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen arbeider 

med å omsette rammeplanens formål og innhold, og barnehageeiers lokale tilpasninger og 

pedagogisk praksis.  

ØSTÅSEN BARNEHAGE 

 

Øståsen barnehage er en kommunal barnehage, den ligger sør i kommunen. Den ligger i Son, i 

nærhet av skog og sjø ved siden av Catosenteret. Gangavstand til Son sentrum muliggjør turer 

til blant annet bibliotek og andre kulturelle arenaer. Vi er bidragsytere til både Brevik og Son 

skole slik at våre barn vil treffe skolevenner fra begge kretser.  

Øståsen barnehage åpnet august 2002. 

Vi har 4 avdelinger. 

Avdeling: Gråstein: 1-3 år                 

Avdeling Steinrøysa: 1-3 år 

Avdeling Knausen: 2-4 år                 

Avdeling Svaberget: 4-6 år 

  
 

BARNEHAGENS VISJON 

*Å være der hvor barnet er.* 

Det betyr at barna skal møte voksne som er fysisk og mentalt tilstede i alle situasjoner. 

Barna skal møte omsorgsfulle voksne som støtter og motiverer dem til videre utvikling. 
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER i 2020 

 Kommunikasjon og språkstimulerende arbeid.  

 Bærekraftig utvikling. 

 Inkluderende barnehagemiljø - og skolemiljø. 

Kommunikasjon og språkstimulerende arbeid.                                                                   

«Vi arbeider aktivt med barnas språkutvikling og sørger for at alle barn får varierte og 

positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for 

tenkning og som utrykk for egne tanker og følelser.» 

Tiltak:                                                                                                                                  

Språkårshjulet.                                                                                                                                                        

Er en del av språkstimuleringen på alle avdelingene.                                                                                                

Bøker.                                                                                                                                                                    

Implementeres i alt temaarbeid. 

Sprell i jungelen.                                                                                                                                                                     

Sprell i jungelen er temabasert språkarbeid med utgangspunkt i en bok.                                                                      

Snakkepakken.                                                                                                                                     

En samling med språkstimulerende materiell, som er med på å styrke barns språktilegnelse. 

 

Bærekraftig utvikling.                                                                                                                             

 «Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer med at 

man kan dyrke frem frukt og grønnsaker.» «Gjennom 

kompostering ønsker vi å begrense avfallsmengden og 

produsere egen jord til kjøkkenhagen». 

Tiltak: 

 Vi deltar på kompetansehevings tiltakene gjennom 

Grønt flagg satsingen i Vestby kommune. 

 Vi følger miljøhandlingsplan 2020 for Øståsen 

barnehage.  
 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

 «Vi skal ha et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og 

andre krenkelser». 

Tiltak: 

 Bruke Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i 

barnehagene i Vestby.  

 Kurs: Lekelyst. 
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KOMPETANSEUTVIKLING 

 
Vestby kommunes barnehager Vestby kommune har ansvar for å bistå barnehagene med 

kompetanseutvikling og har en felles kompetanseplan for 2019-2022. Kompetanseplanen omfatter 

ulike tiltak for kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagene, og skal bidra til å utvikle den 

pedagogiske kvaliteten i barnehagene. For perioden 2019-2022 har Vestby kommune tre 

satsningsområder: Språk og kommunikasjon, inkluderende barnehagemiljø og digital kompetanse.  

 

Kommunen drifter ulike kompetansetiltak knyttet til kompetanseplanen og satsningsområdene: 

- Nettverk for språk og adferd (for pedagogiske ledere) 

- Veiledning for nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra 

utdanningskravet.  

- Barnehagebasert kompetanseutvikling, i samarbeid med OsloMet (for alle ansatte) 

- Norskkurs for ansatte med andre morsmål enn norsk, i samarbeid med Folkeuniversitetet 

- Kurs- og planleggingsdager (for alle ansatte) 

 

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, og hvert år må det derfor sendes 

inn søknad om fornyet sertifisering, dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet. Alle Vestby 

kommunes barnehager deltar i denne ordningen. 

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGEN 

Inkluderende barnehage – og skolemiljø Alle i personalet 

Nettverk for språk og atferd. Trine og Kari 

Barnehagebasert kompetanseutvikling. Alle i personalet 

Interne personalmøter Alle i personalet 

Interne avdelingsmøter. Alle i personalet 

Interne pedagogiskledermøter. Pedagogiskledere og styrer 

Planleggingsdager med eksterne kursholdere. Alle i personalet. 

Reflekterende team. Alle i personalet 

Implementering av ny Rammeplan Alle i personalet 

Grønt flagg Terese, Turid, Jona, Lillian, Trine, Britt Unni 

og Linus 

Kurs: Lekelyst Alle i personalet 

Førstehjelpskurs  Alle i personalet 

file://///vestby.kommune.no/DFSROOT/Data_Admin/Org/Barnehage/STYRERHÅNDBOKA/Kompetanse%20-%20nettverk/Kompetanseplan/2019-2022/Kompetanseplan%202019-2022/VK%20Kompetanseplan%20for%20barnehager%202019-2022.pdf
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

 

Vårt syn på barn er at de er aktive og utforskende og som i samspill med andre barn og 

voksne selv skaper læring og utvikling. Barnet er forskeren og den voksne skal være 

medforskende og medundrende sammen med barnet. Barn lærer og utvikler seg gjennom 

sansing og stimulering. Barna skal ha mulighet til å tenke og undre seg, få mulighet til å gå 

inn i problemløsninger og komme med egne tanker/forslag. Vi kan kalle det” 

mulighetsorientert pedagogisk arbeid” der vi bygger videre på barnas initiativ, forslag og 

ideer. Dialog mellom barn og mellom barn og voksne sees som et bærende fundament for 

læring og utvikling. 
” Det barnet gjør sammen med en voksen i dag, vil det gjøre alene i morgen”. Vygotski 

Vi ser på prosessen mot et mål som den viktigste delen av arbeidet med barn, der vi ikke har 

fokus på selve resultatet eller produktet i de temaene og områdene vi jobber med. Vi tenker at 

barns felles opplevelser og felles erfaringer gir ny kunnskap som styrker samhørigheten og 

øker sosial kompetanse.  

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

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

 Vi ønsker å inkludere barna kompostering og i arbeidet med dyrking av grønnsaker 

i kjøkkenhagen. 

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Barnet 

 deltar i å så og plante det vi skal ha i 

kjøkkenhagen  

 deltar i stell og vanning av 

kjøkkenhagen  

 deltar i å høste det vi sår og planter  

 deltar i å sortere matavfall og deltar i 

prosessen med å kompostere det  

 deltar i samarbeid med voksne kartlegge 

mengden restavfall gjennom året  

 

                                     

Tiltak 

 vi tar vare på humler og bier med å lage 

humlekasser og så humle- og 

bievennlige blomster. 

 det er alltid barn med på gjøremål i 

forhold til kjøkkenhagen og 

komposteringen. 

 vi er nysgjerrige og undrende på det som 

skjer i kjøkkenhagen og med frøene vi 

sår.  

 daglig tilsyn og stell av kjøkkenhagen og 

drivhuset og gjødsling ved behov. 

 vi snakker med barna om nytten av å 

dyrke egne grønnsaker 

 matavfall kastes i egen beholder på 

kjøkkenet og tømmes i komposten hver 

ettermiddag. 
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LIVSMESTRING OG HELSE 

«Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns 

trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om 

et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp 

dette» (Rammeplan 2017:11)                                                                                                                           

«Barna skal ha mulighet til ro, hvile, og avslapping i løpet av barnehagedagen. […] Måltider 

og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne 

helsevaner» Rammeplan 2017:11)                                                                                                  

Barnehagene skal videreføre arbeidet med kommunens overordnede satsning på inkluderende 

barnehage- og skolemiljø.  

Kjennetegn på måloppnåelse:      
Barnet 

 mestrer motgang, håndterer 

utfordringer og kjenner til egne 

og andres følelser. 

 har mulighet til ro, hvile og 

avslapping i løpet av 

barnehagedagen. 

 er i fysisk aktivitet og viser 

glede over å være i bevegelse. 

utvikler seg motorisk. 

 smaker på, og spiser ulik mat 

 delta på matlaging, forberedelse 

av måltid og rydding etter 

måltid. 

 ivaretas i forhold til at 

personalet skal ha et bevisst 

forhold til at barn kan være 

utsatt for omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep. Personalet 

skal kjenne til 

opplysningsplikten til 

barnevernet. Jf. 

Barnehageloven § 22. 
          

      

Kjennetegn på måloppnåelse: Vi 

 ivaretar hvert enkelt barn og barnegruppens behov. 

 legge til rette for aktiviteter og deltagelse i 

oppgaver som barnet mestrer.  

 støtter barnet i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og hjelpe dem med å bli kjent med 

egne og andres følelser. 

 legge til rette for lek og gi barna felles opplevelser. 

 observerer og vurderer det psykososiale miljøet i 

barnegruppen 

 setter i gang tiltak når nye barn begynner i 

barnehagen, og legger til rette for gode relasjoner i 

gruppen 

 handler hvis vi oppdager, eller hører om 

krenkelser, mobbing fra barn eller voksne og 

samarbeide med foreldre om tiltak 

 legger til rette for ulike fysiske aktiviteter som 

fremmer motorisk utvikling, samhold og glede. 

 legger til rette for sove, hvilestunder, rolige 

aktiviteter og deler barna i grupper. 

 Er engasjerte voksne som sitter sammen med, 

støtter, veileder, gir barna tid og er gode 

språkmodeller under måltidet. 

 tilbyr barna sunn mat, grønnsaker og frukt. 

 tar barna med på å lage varmmat inne og ute. 

 tar barna med på å forberede og rydde opp etter 

måltidene. 

 lar barna få gjøre det de mestrer selv. 

 tar barna med på selvdyrking «fra jord til bord». 
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR 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) 

Kjennetegn på måloppnåelse: barnet 

 Viser glede når det kommer, og er i  

barnehagen. 

 er inkludert i barnegruppa. 

 Viser empati og nestekjærlighet. 

 Viser omsorg for andre barn og voksne. 

 Tar imot omsorg fra andre barn og 

voksne. 

 Viser glede ved mestring 

 Tar kontakt med, søker trøst og støtte fra 

barn og voksne. 

 

     
 

 

Kjennetegn på måloppnåelse:  

 Vi viser nærhet, innlevelse og evne og 

vilje til samspill. 

 Vi møter alle barn med åpenhet, varme 

og interesse og viser omsorg for hvert 

enkelt barn. 

 Vi respekterer og anerkjenner barnet på 

en empatisk måte, ved å erkjenne 

barnets følelser og opplevelser som 

virkelige og viktige uansett om vi 

voksne er enig eller ikke. 

 Vi ser, lytter og tar barna på alvor i 

enhver situasjon, også der hvor vi 

voksne må ta en beslutning som går på 

tvers av det barnet ønsker å oppnå. 

 Vi roser, støtter og oppmuntrer barna til 

å vise omsorg ovenfor andre og til selv å 

kunne ta imot omsorg. 

 Vi gir barna utfordringer og oppgaver 

som de mestrer. 

 Vi sprer glede og humor. 
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK 

«Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplanen 

2017:20). 

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Barnet 

 er kreativt og løsningsorientert. Bruker 

sin fantasi og utforsker.  

 har noen å leke med. 

 inkluderer andre i leken.  

gir uttrykk for egne behov og ønsker, og 

samtidig tilpasser seg andres. 

 bruker språket og er fysisk aktivt.  

 viser glede. 

   
 

 
 

 

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Vi 

 gir barna felles opplevelser, impulser og 

ideer til utvikling av leken både ute og 

inne.            

 veileder barna hvis leken medfører 

uheldige samspillsmønstre 

 organiserer rom, tid og lekemateriale som 

inspirere til ulike typer lek. 

 tar initiativ til lek og aktivt bidrar til at 

alle kommer inn i og får delta i lek(en). 

 tilrettelegger for at barn som er venner 

får være sammen 

 deler barna i grupper med få barn og 

legge til rette for lek som krever 

samhandling. 
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING 

«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 
handlinger skal verdsettes og følges opp» (Rammeplan 2017:21). 
Kjennetegn på måloppnåelse:  

Barnet 

 er prøvende og nysgjerrig til på 

omverdenen. 

 Tør å stå frem, gi utrykk for egne behov, 

ønsker og meninger i barnegruppa. 

Forstår felles verdier og normer som er 

viktige for fellesskapet. 

 oppleve at personalet bidrar til å fremme 

barnets tilhørighet til samfunnet, naturen 

og kulturen. 

 deltar i beslutningsprosesser og utvikling 

av felles innhold. 

 gir uttrykk for synspunkter som 

medvirker til å skape mening i hverdagen 

viser evne til kritisk tenkning, etiske 

vurderinger yter motstand og har 

handlingskompetanse, som kan bidra til 

endringer.  
 

 

 
 

            

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Vi 

 tilrettelegger for meningsfulle 

opplevelser 

 støtter barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse 

 støtter barnas aktivitet, engasjement og 

deltagelse i fellesskapet 

 synliggjør og verdsetter ulike behov, 

meninger og perspektiver i fellesskapet 

 utfordrer barnas tenkning og invitere dem 

inn i utforskende samtaler 

 synliggjør og fremhever mangfold og 

ulikhet som grunnlag for opplevelser, 

utforsking og læring 

 tilrettelegger det fysiske miljøet og tilbyr 

ulike materialer 

 støtter barna i å ta andres perspektiv, se 

en sak fra flere synsvinkler og reflekterer 

over egne og andres følelser, opplevelser 

og meninger. 
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BARNEHAGEN SKAL FREMME 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).  
Kjennetegn på måloppnåelse:  

Barnet 

 deltar i nye situasjoner, temaer, 

utforsker, lærer og mestrer. 

 stiller spørsmål, viser interesse for nye 

ting/oppgaver og er kreativt. 

 undersøker, oppdager og forstår 

sammenhenger, utvider perspektiver og 

får ny innsikt. 

 bruker hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. 

 bidrar til egen og andres læring i 

felleskap med andre 

 

     
 

 

 

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Vi  

 sørger for et inkluderende fellesskap og 

legger til rette for at barna kan bidra i 

egen og andres læring 

 legger til rette for helhetlige 

læringsprosesser som fremmer barnas 

trivsel og allsidige utvikling 

 støtter og beriker barnas initiativ, 

undring, nysgjerrighet, kreativitet, 

læringslyst og tiltro til egne evner 

 lar barna vise vei og tar aktivt del i og 

løfter fram barnas interesser og 

engasjement til spennende 

prosjektarbeid. 

 har oppmerksomheten rettet mot det 

barnet er opptatt av. 

 utvider barnas erfaringer og sørger for 

progresjon og utvikling i barnehagens 

innhold 

 støtter barnas refleksjoner rundt 

situasjoner, temaer og fenomener og 

skaper forståelse og mening sammen 

med dem 

 sørger for at alle barna får utfordringer 

og mestringsopplevelser. 
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BARNEHAGEN SKAL FREMME 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). 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

Barnet                                             

 er i positivt samspill med barn og 

voksne. 

 gir utrykk for og ivaretar egne 

behov samtidig som det tar hensyn 

til andres behov. 

 har noen å leke med 

 er en del av barnegruppen og deltar 

i fellesskapet.  

 handler hvis de oppdager eller hører 

om krenkelser eller mobbing 

 har god relasjon til og tar «vare» på  

venner. 

 

  
 

 
 

Kjennetegn på måloppnåelse: Vi  

 legger til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap. 

 har fokus på vennskap, følelser, krenkelser, 

mobbing og har det som tema. 

 bruker aktivt «Handlingsplan for et godt 

psykososialt miljø i barnehagene i Vestby».  

 tilrettelegger for at barn som er venner får 

være sammen i aktivitetsgrupper 

 fokuserer på positive egenskaper hos barna 

og barnegruppe 

 tilrettelegger for utvikling og læring av sosial 

kompetanse 

 reflekterer over egne holdninger, verdier og 

handlinger  

 legger til rette for lek og er tilstede i leken, 

fysisk og mentalt 

 samtaler om og invitere barna til å utforme 

normer for samhandling i fellesskap 

 har barnesamtaler. 

 støtter barna i å sette egne grenser, respektere 

andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner. 
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BARNEHAGEN SKAL FREMME 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). 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

Barnet 

 bruker språket for å utrykke følelser, 

ønsker, erfaringer, til å løse 

konflikter og skape positive 

relasjoner i lek og andre aktiviteter. 

 iakttar, undrer seg, beskriver og 

samtaler om fenomener i verden 

 resonerer og undrer seg og bruker 

språket som redskap for logisk 

tenkning 

 lytter til og deltar på sang, sangleker, 

regelleker, rim, regler, eventyr, 

fortellinger, ser i bøker, på bilder, 

ipad, pc og blir lest for.  

 utrykker seg nonverbalt og verbalt, 

gjennom musikk, sang, rim, regler, 

lek og dramatisering. 
                  

 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

Vi  

 skaper et miljø hvor det jevnlig 

oppleves spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling, sang, rim, 

regler, sangleker, regelleker og 

samtaler. 

 følger språkårshjulet vårt. 

 stimulerer barnas verbale og non-

verbale kommunikasjon og legger til 

rette for at alle barn involveres i 

samspill og samtale. 

 bruker konkreter, flanellografer, 

hånd-fingerdukker, bilder, 

dramatiserer og spiller teater. 

 lytter, observerer og gir respons i 

gjensidig samhandling med barn og 

voksne. 

 oppmuntrer barna til å fabulere og 

leke med språk, lyd, rim og rytme. 

 inviterer til ulik type samtaler der 

barna får anledning til å fortelle, 

undre seg og reflektere. 

 oppmuntrer barn som er flerspråklig 

til å bruke språket/språkene aktivt og 

samtidig hjelpe de med erfaringer, 

ordforråd og begrepsforståelse på 

norsk. 
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MEDVIRKNING BARNA 

«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).  

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Barnet 

 Barna bruker kroppsspråk, mimikk 

og/eller tale for å formidle til de 

voksne det de ønsker  

 Barna kommer med forslag til 

aktiviteter, leker og utstyr de vil ha 

i barnehagen  

 Barna viser glede over å se sine 

synspunkter komme til syne i 

barnehagens hverdag  

 Barna oppsøker de voksne og 

kommer uoppfordret med forslag, 

tanker og ønsker  

 skal ikke overlates ikke et ansvar 

de ikke er rustet til å ta 

      
 

         
 

Kjennetegn på måloppnåelse:  

Vi 

 har planlagte barnesamtaler og barnemøter. 

 tar hensyn til barnas interesser når vi skriver 

planer. 

 er sensitive voksne som lytter til barnas 

synspunkter, anerkjenner følelser og tar barnas 

meninger på alvor. 

 legger til rette for at alle barn opplever å bli 

sett, at deres stemme blir hørt, og at deres 

mening blir vektlagt.  

 er sensitive voksne som følger barnas 

«pekefinger» og forsøker å tolke barnets 

uttrykk, kroppsspråk og behov. 

 legger til rette for at barnet kan være 

deltakende ut i fra de forutsetninger det har, 

gjennom å inkludere å gi de mulighet til å 

være med å påvirke 

 tar ansvar i de situasjonene barnet ikke er 

rustet til å ta ansvaret, og være sensitive for 

når barn skal få slippe å velge, slippe å 

uttrykke seg. 

 tar aktiv del i det barna er opptatt av og retter 

blikket dit barnet har sin oppmerksomhet, 

oppdage og forstå ved å se sammen med 

barnet. 
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SAMARBEID OG OVERGANGER 

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN – FORELDREAKTIV TILVENNING  

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

start i barnehagen» (Rammeplan 2017:33) 

Vestby kommunes barnehager praktiserer foreldreaktiv tilvenning. Dette betyr at foreldrene 

skal være aktivt tilstede sammen med barnet i barnehagen den første uken når barnet starter.  

Foreldrene deltar sammen med barnet i barnehagens aktiviteter og dagsrytme. Målet er at 

barnet gradvis skal bli kjent med personalet og de andre barna i barnehagen, og får en myk 

og trygg overgang til barnehagehverdagen. Tilvenningen vil fortrinnsvis foregå i grupper 

med flere familier sammen, slik at foreldre også kan bli kjent med hverandre i nærmiljøet. 

Vi skal: 

 sende velkomsthefte med informasjon før 
oppstart 

 tilby besøk i barnehagen før oppstart 

 tildele kontakt person/er i 
tilvenningsperioden 

 ha oppstartsamtale i løpet av den første uka 

 etablere rask kontakt med barnet om 
morgenen 

 gi informasjon om hvordan dagen har vært 

 være støttende for barnet, ikke avlede for 
raskt men være tilstede, gi nærhet og trøste. 
Også for de barna som ikke gråter. 

 gi barna sensitiv og stimulerende omsorg på 
barnas premisser 

 tilstrebe en relasjon som er preget av 
lydhørhet, nærhet, ømhet, hengivenhet, 
innlevelse, evne og vilje til samspill 

 skal gi trøst, beskyttelse og trygghet i 
situasjoner som kan virke farlige eller 
krevende. 

 når det er mulig følge barnets behov og når 
det trengs ta ansvar og bestemme. 

Forventninger til dere foreldre:  

 korte dager den første tiden 

 fortelle hvordan barnet har det i 
dag 

 dele hendelser med oss som vi bør 
vite (søvn osv) 

 opprette rutiner for hvordan dere 
forlater barnet 

 være tilgjengelig på telefon 
 
Kjennetegn på god tilknytning: 

 barnet viser den voksne positive 
reaksjoner på morgenen 

 barnet søker trøst mot den voksne 

 barnet hviler kroppen mot den 
voksne og blir rolig og avspent når 
vedkommende tar barnet inntil 
seg/løfter opp. 

 barnet gir den voksne klem 
 den voksne fungerer som en 

ladestasjon for barnet. 
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 

Barnehagen skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 

personalet når de bytter mellom avdelinger innad i barnehagen. (Rammeplanen 2017) 

 Foreldre/foresatte informeres og har en dialog om bytte av avdeling.  

 Barna går jevnlig på bli kjent besøk sammen med kjente voksne til den avdelingen som 
barnet skal flytte til. 

 Barnet flytter selv sine ting på plass på den nye avdelingen. 

 Barna får mulighet til å besøke den avdelingen de har sluttet på i en overgangsfase. 

 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 

«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 skolefritidsordningen» 

(Rammeplan 2017:33)                                                                                                                                      

I Vestby samarbeider RO barnehage og RO skole om et nettverk for overgang barnehage – 

skole/SFO. Nettverket er en del av felles Plan for overgang og sammenheng mellom 

barnehage og skole/SFO. 

Barna skal: 

 bli kjent med skolen «sin» 
og skoleveien.          

 gjøre seg noen erfaringer 
om hvordan skolehverdagen 
kan være. 

 bli kjent med kommende 
skolevenner 

 bli kjent med aktiviteter og 
tema som inspirerer til 
læring og entusiasme 
gjennom lek og utforskning 
innen de ulike fagområdene. 
 

 

Vi skal: 

 ha førskolegrupper i barnehagen ukentlig med ulike 
oppgaver. 

 gå på turer før skolestart til områdene rundt skolen. 

 det siste halvåret før skolestart låne klasserom på 
Brevik -  og Son skole hvor vi har pedagogiske 
opplegg. 

 inviterer de andre barnehagene i kommunen til 
fotballcup hvor de treffer fremtidige skolevenner. 

 ha aktiviteter kun for førskolebarna (bl.a ekskursjon 
ut av barnehagen, overnatting i barnehagen, 
sykkeltur) 

 legge til rette for at barna får grunnleggende 
samspillstrening. 

 presentere og legge til rette for utforsking og lek 
med ulike bokstaver, ord og begreper innen 
språket. 

 legge til rette for trening på fin og grovmotoriske 
bevegelser og øvelser. 

 samarbeide med foreldre og skole for en best mulig 
tilvenning og overgang. 
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MEDVIRKNING OG FORELDRESAMARBEID 

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.                    
(Rammeplan 2017) 

Du kan forvente av oss at: 

 vi hører på deg og du oppfatter å bli 
tatt på alvor. 

 vi hilser på barn og deg når dere 
kommer i barnehagen. 

 vi er tilgjengelige og har tid til 
kommunikasjon ved levering og 
henting. 

 vi forteller/formidler hendelser fra 
barnets dag i barnehagen som er av 
betydning. 

 vi skriver på tavla i garderoben hver 
dag. 

 vi viser bilder av barna. 

 sove - og bleieskiftlister er oppdatert. 

 vi er tilstede der hvor barna er. 

 vi har aktiviteter der vi tar med dere 
foreldrene.  

 foreldresamtaler en til to ganger i 
året.  

 oppstartsamtale innen en uke etter 
barnehagestart. 

 foreldremøter som tar opp generelle 
ting eller temaer som angår alle barn 
og foreldre. 

 

 

Vi forventer at du: 

 gir oss den informasjon som vi trenger for 
å gi barnet ditt en god dag. 

 viser interesse for hvordan barnets dag i 
barnehagen har vært. 

 svarer på foreldreundersøkelsen, uansett 
om det er ris eller ros. 

 forteller til oss og andre det som du er 
fornøyd med. Er du misfornøyde—fortell 
det til oss. 

 gjør deg kjent med barnehagens ulike 
planer og øvrige informasjonsskriv. 

 du deltar på samtaler, møter, råd og 
utvalg. 

 gir beskjed dersom barnet ikke kommer i 
barnehagen. 

 til enhver tid sørger for at barnet ditt har 
passende tøy og utstyr tilpasset årstidene. 

 merker tøy og utstyr med navn og holder 
orden i garderoben. 

 vurderer barnets almenntilstand når du 
vurderer om barnet bør være hjemme. 

 Barn som vurderes til å måtte være inne 
hele dagen på grunn av sykdom kan ikke 
komme i barnehagen. Syke barn kan 
smitte andre og det er slitsomt å være i 
barnehagen når en ikke er helt frisk. 
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SAMARBEID MED ANDRE 

RO-barnehage, PPT og logopedtjenesten samarbeider om ressursteam som er et 

veiledningstilbud til barnehagene. Hensikten er tidlig innsats for å gi riktig hjelp til barnets 

beste.  

Barnehagene har ulikt samarbeid med PPT, barnevernet, helsestasjonen og 

rehabiliteringstjenesten, hvor vi har et felles mål om å handle til barnets beste.  

 

PLANLEGGING, 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).  

 

Vi skal:  

 reflektere over praksis gjennom dokumentasjon og gi mulighet for utvikling av 

barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 presentere barnas prosjekter 

 presentere bilder/tekster som synligjør hverdagen i barnehagen 

 gi informasjon fra dagen i dag i Truegroups, og til foresatte ved henting 

 skrive og sende ut månedsbrev fra avdelingene med informasjon, bilder og 

evalueringer fra forrige måned. 

 sende ut periodeplan 

 ha foreldresamtaler en til to ganger i året. 

 ha avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter og plandager 

 bruke ulike observasjonsverktøy 

 aktivt bruke «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby 

kommune». Planene finner du på kommunens hjemmeside:                                          

www.vestby.kommune.no. 

 det daglige samarbeid ved levering og henting. 

 ha foreldremøter 

 samarbeide med FAU 

 samarbeide med SU 

 ha foreldreundersøkelse 

 tilsyn – Kommunen er barnehagens tilsynsmyndighet. Tilsynet beskrives i «Tilsyn 

med barnehager i Vestby kommune – overordnet plan». Den finner du på kommunens 

hjemmeside: www.vestby.kommune.no. 

 

http://www.vestby.kommune.no/
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TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR 

BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE 

«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 

også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder». (Rammeplan 

2017:40) 

Vi:  

 Sørger for at barn som trenger ekstra støtte får det tidlig.  

 Vi legger til rette for støtte i forhold til det sosiale, pedagogiske og/eller fysiske slik at barnet 

blir inkludert og får et likeverdig tilbud. 

 Vi vurderer og justerer tilretteleggingen etter barnets behov og utvikling. 

BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER - PROGRESJON 

 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som 

er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.» 

(Rammeplan 2017:44) 

 

I rammeplanen er det definert 7 fagområder. Barna skal få muligheten til å utvikle kunnskaper og 

ferdigheter innenfor disse fagområdene gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.  

«Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeidet med fagområdene, og 

barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med 

fagområdene». (Rammeplan 2017:47)                                                                                                 

Arbeidsmåter-organisering: 

Vi deler barna inn i grupper, noen ganger etter alder og andre ganger aldersblandede 

grupper. Vi vil da lettere se og høre barna og følge opp deres initiativ og innspill der vi 

voksne kan undre oss sammen med barna og jobbe videre med deres ideer.  

Vi tenker at det er viktig at barna opplever tilhørighet i en gruppe og sammen med sine 

faste voksne. Det vil også gjøre det tryggere å utforske og oppdage andre deler av 

barnehagen utenom gruppetid.  

På småbarnsavdelingene vil vi noen ganger velge at noen barn er inne og noen ute. Dette vil 

medføre at de barna som er inne ikke har utetid annet enn i sovetiden den dagen. Dette er et 

valg som vi begrunner ut ifra pedagogiske grunner som har til hensikt å være det beste for 

barna. 

 

Vi samarbeider på tvers av avdelingene og ønsker å jobbe ut ifra tanken om at barnehagen 

er «ett hus». Dette innebærer at vi kan gå på turer sammen, «passe» hverandre sine barn, 

«dele» på personalet, besøke andre avdelinger, dele erfaringer og ideer. Alle er ansvarlig for 

alle barn uavhengig av hvilken avdeling barnet tilhører.                    

 

 



 

 

 

Årsplan 2020  20 

 

  PROGRESJONSPLAN  

FAGOMRÅDET Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK 

TEKST 

 

 

 Lærer nye ord 

og begreper 

gjennom aktiv 

bruk av peke – 

og bildebøker. 

 Delta i 

samlinger med 

sanger, 

bevegelsessang

er, rim og 

regler. 

 Få opplevelser 

med eventyr 

gjennom 

konkreter. 

 Bli kjent med 

enkle tegn 

(tegn til tale). 

 Gi barna ulike 

erfaringer ut ifra ulike 

måter å lese og 

formidle litteratur. 

 Lese alderstilpassede 

bøker i gruppe eller en 

til en. 

 Ha bøker lett 

tilgjengelig og lese 

jevnlig. 

 Delta i formidling av 

eventyr og fortellinger. 

 Kunne uttrykke følelser 

og behov. 

 Delta i rim og regler. 

 Delta i sang og 

sangleker. 

 Delta i sanger med tegn 

til tale. 

 Oppmuntre til undring 

og refleksjon. 

 Spille enkle spill. 

 Ha bøker tilgjengelig 

tilpasset alder og 

utviklingsnivå. 

 Delta i barnesamtaler. 

 Kunne følge historien i 

en bok. 

 Kjennskap til digitale 

verktøy. 

 Kunne ta ordet og 

fortelle i samling. 

 Leke med bokstaver og 

lekeskrive. 

 Invitere til samtaler der 

barna får anledning til å 

fortelle undre seg – 

reflektere og stille 

spørsmål. 

 

 

 

 

 

KROPP 

BEVEGELSE 

MAT 

HELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 Legge til rette 

for fysisk lek. 

 Bli kjent med 

barnehagens 

inne og 

uteområde. 

 Bli kjent med 

barnehagens 

nærmiljø. 

 Turer i ulendt 

terreng. 

 Bevegelsessan

ger og 

minirøris. 

 Erfare hvor 

maten kommer 

fra. 

 Do og 

pottetrening. 

 Lek med vann. 

 Lære å vaske 

hender. 

 Bevegelsessanger. 

 Enkle regelleker. 

 Delta på matlaging inne 

og ute. 

 Delta på forberedelse 

og etterarbeid av måltid 

som å dekke bord og 

rydde/vaske. 

 Kjennskap til hvor 

maten kommer fra «fra 

jord til bord». 

 Turer i ulike miljø. 

 Fin – og grovmotoriske 

aktiviteter. 

 Begynne å kunne kle av 

og på seg. 

 Få positiv 

selvoppfatning 

gjennom egen 

mestring. 

 Sette grenser for egen 

kropp og respektere 

andres grenser. 

 Lengre turer og få 

erfaringer med å 

orientere seg i området. 

 Delta på matlaging inne 

og ute. 

 Sykkeltrening. 

 Begynnende forståelse 

for sundt kosthold og 

god hygiene. 

 Kle på og av seg. 

 Finmotoriske 

ferdigheter som 

blyantgrep, klipping. 
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KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 

 Bruke hele seg 

i 

formingsaktivit

eter. 

 Få kjennskap 

til ulikt 

materiale og 

teknikker. 

 Bruke hele seg 

i aktiviteter 

med sang, 

musikk og 

drama. 

 Delta på 

kulturelle 

tilstelninger i 

barnehagen. 

 Bruke ulikt materiale 

og teknikker til å skape 

og utrykke seg og 

kombinere ulike 

teknikker med 

hverandre. 

 Bearbeide inntrykk og 

følelser i møte med 

kunst, kultur og 

estetikk gjennom 

skapende virksomhet 

ute og inne. 

 Delta på og fokusere på 

felles opplevelser og 

kulturelle tilstelninger i 

barnehagen. 

 Være bevisste på 

estetiske opplevelser 

inne, ute og i naturen. 

 

 Har tilgang til utstyr og 

materialer som 

inspirerer til 

kreativitet. 

 Tar i bruk fantasi, 

kreativ tenkning og 

skaperglede 

 Møter et mangfold av 

kunstneriske og 

kulturelle 

uttrykksformer 

 Utforsker og deltar i 

kunst- og 

kulturopplevelser 

sammen med andre 

 Bruker ulike teknikker, 

materialer, verktøy og 

teknologi til å uttrykke 

seg estetisk 

 Opplever glede og 

stolthet over egen 

kulturell tilhørighet 

 

 

 

 

 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 

 Få kjennskap til 

planter og dyr i 

nærområdet. 

 Utforske naturen i 

nærområdet og ta 

med ting inn i 

barnehagen. 

 Få gode 

opplevelser ute til 

alle årstider. 

 Få kjennskap til 

enkle tekniske 

installasjoner. 

 Få kjennskap til 

kildesortering og 

resirkulering. 

 Får erfaringer med 

gjenbruk av ulike 

materialer. 

 Får gode opplevelser 

med friluftsliv året 

rundt 

 Får kunnskap om dyr 

og dyreliv i 

nærområdet. 

 Lager konstruksjoner 

av ulike materialer og 

utforsker muligheter 

som ligger i redskaper 

og teknologi 

 Tar i bruk 

gjenbruksmaterialer i 

ulike aktiviteter. 

 Utvikler respekt og 

begynnende forståelse 

for hvordan de kan ta 

vare på naturen 

 

 

 Opplever og utforsker 

naturen og naturens 

mangfold 

 Opplever, utforsker og 

eksperimenterer med 

naturfenomener og 

fysiske lover 

 Får kjennskap til naturen 

og bærekraftig utvikling, 

lærer av naturen og får 

kjennskap til menneskets 

livssyklus. 

 Ser nytten av gjenbruk og 

tar i bruk 

gjenbruksmaterialer i 

ulike aktiviteter. 
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ETIKK 

RELIGION 

FILOSOFI 

 

 Føle seg sett, 

hørt og 

forstått. 

 Bli bevisst 

egne følelser. 

 Være gode 

mot 

hverandre. 

 Begynnende 

forståelse for 

hva som er 

rett og galt i 

ulike 

situasjoner. 

 Får erfaringer 

med de 

kristne 

høytider som 

markeres i 

barnehagen, 

samt 

merkedager i 

religioner og 

livssyn som 

er 

representert i 

barnehagen. 

 

 Bidra til å utvikle 

toleranse, å ta hensyn til 

andre. 

 Kunne samtale og undre 

seg om spørsmål om livet, 

fødsel, død, normer, 

verdier, likheter og 

ulikheter. 

 Kunne løse konflikter 

med støtte fra en voksen 

 Får kjennskap til 

grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk 

arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og 

livssyn som er 

representert i b 

 Markerer merkedager i 

den kristne kulturarv og 

merkedager i andre 

religioner og livssyn som 

er representert i 

barnehagen. 

 Utforsker og undrer seg over 

eksistensielle, etiske og 

filosofiske spørsmål 

 Kunne reflektere rundt 

vennskap og relasjoner 

 Får en forståelse for at det 

finnes mange ulike måter å 

forstå ting på og leve sammen 

på 

 Utvikler interesse og respekt 

for hverandre og forstår 

verdien av likheter og 

ulikheter i et fellesskap. 

 Kunne samtale om opplevelser 

og erfaringer og tanker om 

religion, livssyn, etikk og 

eksistensielle temaer. 

 Utvikle toleranse interesse og 

respekt for hverandre og for 

mennesker med ulik kulturell, 

religiøs eller livssyns 

tilhørighet.  

NÆRMILJØ 

SAMFUNN 

 Turer i 

nærmiljøet. 

 Være en del 

av 

fellesskapet. 

 Kunne 

medvirke til 

egen hverdag 

etter behov. 

 Blir kjent 

med ulike 

tradisjoner, 

levesett og 

familieformer 

som berører 

barnas 

hverdag. 

 Få 

opplevelser 

av samisk 

kultur. 

 

 Lære om nærmiljøet og 

hva det har å by på. 

 Utvide sin forståelse om 

kulturelle likheter og 

forskjeller. 

 Kunne medvirke i egen 

hverdag og delta i 

prosesser etter behov og 

interesser. 

 Besøke bibliotek 

kunnskap om samisk 

kultur og at et og låne 

bøker. 

 Få kjennskap til samisk 

kultur og at samene er 

Norges urbefolkning. 

 Ha kjennskap til lokalhistorie 

og bli kjent med institusjoner 

og steder i nærmiljøet. 

 Lære å orienter seg og ferdes 

trygt i nærmiljøet. 

 Ha kjennskap til 

menneskerettighetene og 

barnekonvensjonen. 

 Besøke skolene og bli kjent 

med skoleveien 

 Besøke biblioteket og finne 

fram bøker til bestemte temaer 

 Være medskapende og 

medvirkende til egen hverdag 

og oppleve at alle har lik 

mulighet til deltakelse 

 Ha kunnskap om samisk kultur 

og at samene er Norges 

urbefolkning  
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ANTALL 

FORM 

ROM 

 Blir presentert for 

finger regler. 

 Lek med tall, 

telleregler 

 Lek med tall, 

introdusere 1-5. 

 Knytte telling og 

begrepsbruk til 

kjente konkreter, for 

eksempel, eventyr 

jog fortellinger. 

 Leke med former 

som for eksempel 

puttekasse, 

puslespill. 

 Introdusere barna 

for begreper som 

stor-liten, hard-

myk, over -under, 

oppå-ved siden av. 

 

 Leke med matematiske 

former og begreper gjennom 

konkreter, skapende lek og 

konstruksjonslek. 

 Delta i samlinger med finger 

regler, sangleker, eventyr og 

fortellinger som inneholder 

en matematisk tilnærming til 

språket 

 Sortere leker og kategorisere 

 Få kjennskap til begrepene 

høyre og venstre 

 Spille spill som gir erfaringer 

og glede med matematiske 

begreper, som former, farger, 

sortering, telling, 

sammenligning og størrelse 

 Ha forståelse om ulike 

matematiske begreper 

som tall, mengder, 

størrelse 

 Bruke brettspill, kortspill 

og digitalespill for å 

styrke den matematiske 

kompetansen 

 Eksperimentere og leke 

med former, systemer, 

mønster, mengde 

 Begynnende forståelse 

for ukedagene, klokka og 

tid. 

 Kunne orientere seg i 

enkle kart, eksempel 

skattejakt 
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KALENDER 

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. 

NÅR HVA 

Januar                        2 

                                  29 

                                  31 

Plandag  

Familieettermiddag kl 15.30-16.30 

Fellessamling v/Steinrøysa 

Februar                       4  

                                    6 

                                   25 

                                   27 

                                   21 

Teater for barna. «Alba trosser alt» 

Samefolketsdag, markering for barna. 

Foreldremøte kl 19.00-21.00. 

Karneval for barna. 

Fellessamling v/Knausen 

  

Mars                           10 

                                   27 

                                   20 

                            

Barnehagedagen 

Familiefrokost for ban og foresatte. 

Fellessamling v/Svaberget  

April                             3                       

                                8-13 

                                   14                                   

                                   24                             

Påskelunsj for barna. 

Barnehagen stengt (påske) 

Planleggingsdag, barnehagen stengt.  

Fellessamling v/Gråstein 

Mai                            1                                                                  

                                   6  

                                 15 

                                   21                                             

                                   27 

                                   22 

                                   13 

                                   18 

                                   28 

Barnehagen stengt 

Dugnad  

17 mai markering for barna. 

Barnehagen stengt (Kristi himmelfartsdag). 

Familieettermiddag (for barn og foresatte) 

Fellessamling v/Steinrøysa 

Sykkeltur for revebarna 

Revecup  

Overnatting for revebarna.  

 

Juni                             1 

                                   10 

                                   17 

                                   18 

                                   23 

                                   24  

                 

Barnehagen stengt (andre pinsedag). 

Sommerfest (for barn og foresatte) 

Avslutning for revebarn og foresatte 

Utdeling av revesertifikat til froskebarna. 

Fellessamling v/Knausen 

Planleggingsdag, barnehagen stengt. 
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Juli  

                   uke 29 og 30 

 

Sommerstengt (f.o.m  mandag 13 til og med fredag 24. juli) 

August                          3 

                         13 og 14 

                                   21 

Barnehageåret starter 

Planleggingsdager barnehagen stengt 

Fellessamling v/Svaberget 

September                  25 

                                   24 

                                   18 

          Ikke fastsatt dato 

Familiefrokost for ban og foresatte. 

Foreldremøte 

Fellesamling  v/Gråstein 

Brannstasjon med Froskebarna. 

Oktober                      23 

         Ikke fastsatt dato 

                                   28 

                                   30   

Fellessamling v/Steinrøysa  

Gammelbarns fest for revebarn og barn som begynte på skolen 2019. 

Forut markering for ban og foresatte. 

Planleggingsdag barnehagen stengt 

November                   27 

                                   20 

 

Familiefrokost for ban og foresatte. 

Fellessamling v/Knausen 

Desember                           

                      4,11,18,22 

                                   11 

                                   18 

                                   22 

           Dato ikke fastsatt 

                                   24   

                                   25 

                                   31 

 

Felles-adventsamling (v/Knausen, Svaberget, Gråstein og Steinrøysa) 

Lucia for barn og foresatte 

Nissefest for barna 

Julebord for barna 

Froskebarna går til Son kulturkirke. 

Barnehagen stengt. (julaften) 

Barnehagen stengt (helligdager) 

Barnehagen stengt (nyttårsaften). 

  

 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Kari Hagen 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 30.01.2020.  

 


