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Barnehagens samfunnsmandat 
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem» (barnehageloven § 1) 
 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet med et omsorgs og læringsmiljø til barns 
beste. Hensynet til hvert enkelt barn, og et godt felleskap skal ivaretas, og alle barn skal gis 
utfordringer tilpasset sin alder og sitt funksjonsnivå. Barnehagens samfunnsoppgave er 
tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. 
 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes, og en 
lærende organisasjon der det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen. 
 

Barnehagens årsplan 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehageloven og rammeplanen 
i praksis. Den skal vise hvordan personalet skal jobbe målrettet for å sikre det pedagogiske 
arbeidet, - for å gi kontinuitet, progresjon og utvikling av både barn, personale og 
virksomheten. 
Årsplanen er: 

- et arbeidsredskap for personalet 
- en dokumentasjon av barnehagens valg og begrunnelser 
- informasjon til barnehagens samarbeidspartnere, og myndighetsnivåene 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette 
barnehagens årsplan. 
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Barnehagen vår: 
Garder barnehage ligger landlig til «midt i bygda». Den første barnehagen startet opp i 

grendehusets kjellerlokaler i 1972, og i 2004 åpnet ny større barnehage i nyoppussede og 

utvidede lokaler.  

Inne har vi flere ulike rom i tillegg til en større sal som brukes til både gym og 

arrangementer. Vi har formingsrom, byggekrok, språkrom, leserom, kjøkken og ulike 

lekerom. 

Ute har vi et variert terreng både sommer og vinter med muligheter for både sykling og 

skigåing, i tillegg til ulike lekeapparater og små lekehus.  

Barnehagen ligger i et landbruksmiljø med stor mulighet for friluftsliv. Områdene rundt 

barnehagen brukes flittig til turer og lek i naturen. Vi har også vår egen naturlekeplass; 

Stubbeskogen! 

 

Barnehagen er privat og eies av Garder Vel, og drives av et valgt styre blant Garders 

befolkning, foreldre og ansatte. Vi har totalt 40 plasser, hvor fordelingen mellom store og 

små barn varierer fra år til år. Barna er både i aldersinndelte grupper, og i blandede grupper 

hver dag. Personalet følger sine faste grupper, men jobber også i team. 

 

Team Store består av Bamser (barn født 2014), Kråker (barn født 2015)  

og Marihøner (barn født 2016) 

Team Små består av Sommerfugler (barn født 2017) og Solstråler (barn født 2018 og etter 

hvert 2019) 

 

 

Vi ønsker velkommen til et spennende år  

med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 
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Barnehagens verdigrunnlag: 
Hvert barn skal bli møtt med omsorg og trygghet i barnehagen. Alle skal føle tilhørighet i 
fellesskapet, og skal få medvirke og bidra til felleskapet. 
Vi skal jobbe for at alle opplever anerkjennelse og gjensidig respekt. Vi skal ha respekt for 
barnas opplevelsesverden, og vi skal gi rom for barns ulike forutsetninger og erfaringer. 
Barndommen i Garder barnehagen skal være preget av lek, trivsel, vennskap, mestring, 
raushet og glede.  
 
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid:» (rammeplanen 2017: s.7) 
 
I vår barnehage betyr det: 
 

 Demokrati: 
 Vi skal fremme demokrati ved å jobbe for et inkluderende felleskap der alle får 
 anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta,  uavhengig av kommunikasjonsevner og 
 språkferdigheter. Barna skal føle seg verdifulle ved å få medvirke i egen hverdag, og 
 vite at deres behov og ønsker blir verdsatt. 
 
 Mangfold og gjensidig respekt: 
 Barna i vår barnehage skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og 
 leve på, og vi skal synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Vi ønsker å 
 fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og ulikheter, og hvordan vi 
 kan lære av hverandre. 
 
 Likestilling og likeverd: 
 Vi er alle et verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 
 Barnehagen skal bidra til danning av barnas verdier og holdninger, med fokus på at 
 alle skal møte hverandre som likeverdige mennesker. Barnehagen skal motvirke alle 
 former for diskriminering. 
 
 Bærekraftig utvikling: 
 Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge 
 grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna 
 skal også få oppleve mangfoldet i naturen og lære seg omsorg for sine omgivelser. 
 
 Livsmestring og helse: 
 I barnehagen skal det være trygt for barna å prøve ut ulike sider ved samspill, 
 fellesskap og vennskap, og også lære å mestre utfordringer og motgang. Både 
 psykisk og fysisk helse skal fremmes, og det skal jobbes aktivt med forebygging av 
 mobbing og krenkelser. Barnehagen har utarbeidet egen prosjektplan i forhold til å 
 skape et inkluderende barnehagemiljø. (IBS) 
 
 Barna skal oppleve daglig fysisk aktivitet, som fremmer bevegelsesglede og motorisk 
 utvikling, og lære sunne helsevaner gjennom både aktivitet, hvile, måltider og 
 matlaging. 
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Barnehagens formål og innhold: 
«Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en 
atmosfære preget av humor og glede. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial 
kompetanse, kommunikasjon og språk skal sees i sammenheng, og samlet bidra til barns 
allsidige utvikling.» (rammeplanen 2017: s.19) 
 
 Omsorg: 
 I barnehagen skal barna oppleve at de blir ivaretatt på en trygg, omsorgsfull og varm 
 måte. De skal møtes av lyttende, interesserte og engasjerte voksne som viser 
 nærhet og innlevelse. 
 Ved å dele barna i mindre grupper med fast personal, skapes trygghet og tilhørighet. 
 Personalet i hver gruppe blir godt kjent med «sine» barn og har da mulighet til å 
 være mer lydhøre for barnas uttrykk, og kunne imøtekomme deres behov. 
 Barn i ulike aldre krever forskjellig type omsorg, og for oss er det viktig å vise barna 
 at vi er glade i dem og bryr oss om dem gjennom hele dagen. Vi skal skape gode 
 relasjoner ved å se, høre, være nysgjerrige, trøste, glede oss, tilby et fang og snakke 
 sammen! 
 Personalet har ansvar for å organisere sitt arbeid slik at alle barn blir sett og ivaretatt 
 hver eneste dag. 
 
 Lek: 
 Leken skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Barn leker 
 for lekens egen del, og lek har en verdi i seg selv. I leken uttrykker barn seg og får 
 nye erfaringer sammen med andre. De utvikler sosiale ferdigheter, empati og 
 selvfølelse. Lek er barnas viktigste arena for læring og utvikling, og spiller derfor en 
 sentral rolle i barnehagehverdagen. Gjennom leken utfordrer barna sine egne evner 
 og ferdigheter slik at de til enhver tid utvikler seg enten de leker alene eller sammen 
 med andre.  
 I vår barnehage ser vi også viktigheten av personalets tilstedeværelse i leken. 
 Personalet skal hjelpe barna med å tilrettelegge i leken, observere, støtte og delta. 
 De skal bidra til et inkluderende miljø for alle og veilede hvis leken tar uheldige 
 vendinger og fører til uheldige samspillmønstre. 
 
 Læring: 
 Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. De lærer og erfarer i alt de gjør av lek og 
 aktiviteter, både egenstyrte og planlagte voksenstyrte leker og aktiviteter. I 
 barnehagen legger vi vekt på at barna skal få bruke hele seg og oppleve gleden av 
 mestring. Vi vil legge til rette for allsidighet og barnas nysgjerrighet og vitebegjær, 
 og la barna være aktive deltakere og ikke bare passive mottakere i sin egen og 
 andres læring. 
 
 Danning: 
 Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig utvikling, og for alle mennesker er 
 dette en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 
 handlinger og væremåter. Vårt ønske er at barna skal få utvikle trygghet på seg selv 
 og egen identitet, samtidig som de skal oppleve at både egne og andres bidrag til 
 fellesskapet er positivt. 
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Vennskap og fellesskap: 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Å utvikle gode 
sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt 
selvbilde.  Trivsel og gode relasjoner er viktig, og dette er de voksnes ansvar. Hele livet 
formes vi gjennom relasjoner til andre mennesker, og derfor skal kvaliteten på relasjoner og 
samhandling mellom barn og ansatte i vår barnehage være den beste. Vi skal etterstrebe å 
skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Å få være en del 
av et fellesskap er viktig for barns trivsel og utvikling, og avgjørende for barnas muligheter 
for å danne relasjoner. I barnehagen har vi fokus på å se hvert enkelt barn og deres behov, 
noe som gir et godt utgangspunkt for integrering.  
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg til den 
beste utgaven av seg selv. 
 
Det å føle at man har en venn, og det å være en del av et fellesskap er svært viktig for barn. 
Definisjonen av hva en venn er, vil variere fra barn til barn. En jeg kan leke med, dele 
opplevelser med, snakke med, og felles for alle, mener vi; -en man føler seg trygg sammen 
med. Vårt mål er at alle barn i barnehagen skal føle seg verdifulle i felleskapet!  
(se også kap.om IBS) 
 
Kommunikasjon og språk: 
I barnehagen skal vi jobbe aktivt for å skape et variert og rikt språkmiljø. Tidlig 
språkstimulering bidrar til økt språklig og sosial kompetanse, som igjen er avgjørende for å 
kunne bidra i lek og samspill med andre. Personalet skal bidra med positive og sensitive 
samspill med barna, og se deres behov for trygghet, ømhet og glede. 
 
Ved å dele barna i mindre grupper er det lettere og ”se og høre” hver enkelt. Ved hjelp av 
eventyr, bøker, fortellinger, musikk, sang, aktiviteter og lek vil vi gi barna opplevelser, som 
gruppene samtaler om i etterkant. Personalet skal være lydhøre og ha nok tid til å høre hva 
barnet forteller, og bistå ved å bekrefte det barnet ytrer. 
 
Alle grupper har egne tilpassede samlinger, gruppeaktiviteter, formingsoppgaver og 
musikkstunder. Personalet følger sine faste grupper, slik at kontinuiteten opprettholdes, og 
hvert enkelt barn får best mulig oppfølging og tilrettelegging av sine aktiviteter og opplegg. 
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Barns medvirkning: 
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. 
Barnehageloven § 1 og § 3, grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr.1» 
(rammeplanen: 2017 s. 27) 
 
Ved å gi barn inntrykk og opplevelser i hverdagen, økes deres motivasjon for selv å ville 
prøve, og lære mer! Dette er det viktig å sette av tid til. Barna må selv få ta del i hvordan, 
og hva vi gjør i hverdagen. Personalet må derfor være lydhøre og observante i forhold til 
hva barn uttrykker både kroppslig og verbalt, og noen barn må også oppmuntres til å 
komme med sine tanker og meninger. Alle barns følelsesmessige uttrykk skal tas på alvor! 
 
Hovedintensjonen i alle oppleggene våre er at barna skal være aktivt med i både 
planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Barna skal få et eierforhold til alle 
aktivitetene selv om ideene kan komme fra oss voksne, i tillegg til at de selv også skal få 
komme med ideer. Barnas innspill skal høres og prøves og samarbeid skal stå sentralt. 
 

Samarbeid mellom hjem og barnehage: 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet 
mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.» 
(rammeplan 2017: s. 29). 

«Til barnets beste» må alltid være intensjonen vår. 
For at alle barn i barnehagen skal ha den best mulige hverdagen, er vi avhengig av å ha et 
godt samarbeid. Til daglig skjer kontakten og dialogen i bringe- og hentesituasjonen, hvor 
det er rom for å snakke om hvordan dagen har vært. Dersom flere eller andre ting skal tas 
opp, ønsker vi å ta det under en samtale. Dette for at begge parter skal ha god tid, og at det 
ikke oppstår forstyrrende elementer, samt uvedkommende som ikke trenger å høre.  
 
Terskelen skal være lav for å komme med spørsmål og/eller tilbakemeldinger rundt hvorfor 
vi gjør som vi gjør. Dersom det er ting man ikke forstår eller ikke er enig i, er det mye mer 
konstruktivt å komme med et spørsmål eller en tilbakemelding, slik at vi som jobber med 
dette enten kan forklare eller endre. Både negative og også positive tilbakemeldinger bidrar 
til gode refleksjoner for personalet i deres daglige arbeid. 
 
Foreldresamtale er en samtale hvor foreldrene får møte avdelingsleder, styrer eller 
gruppeansvarlig til samtale om deres barn. Foreldrene vil bli invitert til èn foreldresamtale i 
løpet av året. Foreldrene kan når som helst spørre om å få en samtale utover dette. 
Foreldremøte avholdes i begynnelsen av barnehageåret, med bl. a. presentasjon av årsplan 
og diverse informasjon. I slutten av januar holdes et evaluerings- / samarbeidsmøte mellom 
foreldrene og personalet. 
Foreldrerådet «består av foreldre/ foresatte for alle barn og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper 
et godt barnehagemiljø»(Barnehageloven § 4). 
Samarbeidsutvalget (SU) består av valgte representanter fra foreldre, ansatte og eier.  
SU kan drøfte foreldrenes ønsker, tanker og meninger i barnehagens daglige arbeid, og skal 
være kontaktskapende overfor lokalsamfunnet. SU fastsetter barnehagens årsplan. 
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Overganger: 
En overgang til noe nytt fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Tilvenning, 
trygghet og tilhørighet er nøkkelord her. 
 
 Tilvenning: 

   Målsetningen med tilvenning er at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen.  
   Det er også viktig for oss at foreldrene er trygge på at barnet deres har det godt i  
 barnehagen. God kommunikasjon er avgjørende i en tilvenningsperiode, slik at 
 barnehagen vet mest mulig om barnet, foreldrene, rutiner osv. Lengden på 
 tilvenning er ikke fastsatt, men avhenger av barnets behov og foreldrenes mulighet 
 for tilstedeværelse og ønsker, samt barnehagens vurderinger. Det varierer veldig 
 hvor lang tid barn trenger for å føle trygghet. Dette er et samarbeid – til barnets 
 beste. Barnehagen vil tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
 til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. En 
 stund før oppstart ønsker vi et møte med foreldrene, slik at vi kan informere om 
 barnehagen og barnehagehverdagen, samt bli litt kjent med barn og foreldre. Vi 
 anbefaler at foreldrene tar med barnet på «bli kjent» -besøk et par ganger før 
 oppstart, da får barnet mulighet til å bli litt kjent med både voksne, barn og de 
 fysiske omgivelsene.  
 
 Fra barnehage til skole: 
 Vi ønsker at det siste året i barnehagen skal inneholde litt ekstra for våre 
 «skolestartere». Den avsluttende tiden i barnehagen skal være spennende og litt 
 utfordrende, og bidra til glede og nysgjerrighet i forhold til det som kommer.  
 Barnehagen samarbeider med foreldrene i forhold til deres tanker om skolestart, og 
 vi har samarbeidsmøte/overgangsmøte med skolen. Skolen får da litt informasjon 
 om hva barna har gjort som gruppe. Opplysninger om enkeltbarn gis kun etter 
 skriftlig samtykke fra foreldrene. 
 Vestby kommune har utarbeidet en egen plan for sammenheng og overgang 
 mellom barnehage og skole/SFO. 
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Vår pedagogiske virksomhet: 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være 
begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. 
 
 Planlegging: 
 Gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det  
 pedagogiske arbeidet. 
 Årsplanen: se innledningsvis 
 Månedsplaner: hvor hver gruppe eller team lager en didaktisk plan for sitt arbeid 
 Ukeplaner: Detaljert plan for hver uke, som også sendes til foreldre på mail, og 
 legges ut på hjemmesiden. 
 Team-møter: Hvert team møtes en gan pr. måned til planlegging og evaluering 
 Personalmøter: Hele personalgruppa møtes en gang pr. måned ca. 3 timer etter 
 barnehagens åpningstid, for felles planlegging, drøfting, evaluering og faglig 
 oppdatering. 
 Planleggingsdager: 5 hele dager pr. år for hele personalet, også for felles planlegging, 
 drøfting, evaluering og faglig oppdatering. 
 Hver enkelt ansatt får individuell tid til egen planlegging for sin gruppe. 
 Eventuelle prosjektgrupper: Personal satt sammen i grupper på tvers for å jobbe 
 med ulike prosjekter. 
 
 Vurdering: 
 «Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er 
 involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et 
 utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.» (rammeplanen 2017 s. 38) 
 
 Personalet vurderer sitt arbeid gjennom refleksjoner i månedsrapportene, og 
 gjennom drøfting på team-møtene og personalmøtene. Ut fra dette justeres 
 eventuelt arbeidet, og vi søker stadig utvikling og forbedring. Observasjoner og 
 tilbakemeldinger er gode verktøy i dette arbeidet. 
 Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler, og målsamtaler for alle ansatte. 
 Foreldreundersøkelser/brukerundersøkelser gir også viktige tilbakemeldinger til oss, 
 og vi søker og finne gode løsninger på innspillene vi får. 
 Vi lager beredskapsplaner, foretar analyser, risiko-vurderer, justerer og gjør 
 endringer i både planer og det fysiske miljøet når det er behov for det. 

 Barnesamtaler: For å sikre god utvikling og trivsel i barnas liv, har vi barnesamtaler 
 med barna i de tre eldste barnegruppene.  Å ha kjennskap til barnas indre glede 
 medfører at vi i større grad kan skape situasjoner og aktiviteter som legger til rette 
 for en god utvikling. Det hender at barn strever, og vi ønsker å gi barna en mulighet 
 for å samtale med en voksen om små og store hendelser, og følelsesmessige 
 reaksjoner. Det å bekrefte et barns uttrykk og å sette ord på ulike følelser er en 
 viktig del av en god dialog – alle har en mental helse å ta vare på. Vi mener vi kan 
 bidra til, at barna tar vare på sin mentale helse, ved å være gode støttespillere som 
 er engasjerte på deres vegne. 
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 Dokumentasjon: 
 Synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og 
 rammeplanen. 
 Månedsrapport: Hver gruppeansvarlig og/eller team-ansvarlig skriver en pedagogisk 
 og reflekterende rapport hver måned. 
 Månedsbrev: Sendes foreldre på mail med informasjon om hva som er gjort siste 
 måned og hva som skal skje neste måned. 
 Referater: Det skrives referater fra alle møter. 
 Bilder: Bilder tatt i hverdagen blir hengt opp i barnehagen / på oppslagstavlen i 
 garderoben, og noen legges ut på barnehagens hjemmeside. Dette skjer kun med 
 foreldres samtykke. 
 Individuelle mapper: Observasjoner og dokumenter på enkeltbarn, i forhold til 
 eventuelle tiltak som iverksettes. Dette skjer i samråd med foreldrene, og de har full 
 innsynsrett i, og kan få utlevert barnets dokumenter. Personopplysninger behandles i 
 samsvar med personopplysningsloven. 
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Våre arbeidsmåter: 
«Arbeidsmetodene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning og gi barn mulighet til medvirkning.» (rammeplanen 2017: s. 45) 
  
 Tema-arbeid: 
 Personalet utarbeider en plan/årshjul med innhold, prosess og mål ut fra et 
 gjennomgående tema for året.  
 
 Prosjekt-arbeid: 
 Tar utgangspunkt i barnas interesser og initiativ. Deres undring leder innhold og 
 prosess i prosjektet, og barnas medvirkning står sentralt. 
 
I både tema-arbeid og prosjekter har barn og voksne muligheter til å fordype seg og 
reflektere sammen om et emne. Dette krever engasjement og oppmerksomhet fra de 
voksne, også fra foreldrene. Vi skal legge til rette for repetisjoner, samtidig som 
kunnskapsnivået skal økes i tråd med barnas utvikling og forståelse. Voksne må likevel ikke 
legge for mange føringer, -det er barna som skal finne veien videre! 
 
Progresjon: 
Alle barn i barnehagen skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper 
og ferdigheter. 
Vi har fokus på å dele barna i mindre aktivitetsgrupper basert på alder og kognitiv utvikling. 
Dette krever høy voksentetthet, noe som også bidrar til at hvert enkelt barn blir sett for 
den de er. I små grupper har også barna større mulighet for innvirkning på sin hverdag. Vi 
har fokus på å se hvert enkelt individ, og arbeider bevisst for at alle barn skal føle seg sett 
og hørt. Gjennom en slik arbeidsmetode oppdager vi, og kan følge opp det barna er 
opptatt av. Vi legger til rette for progresjon hos hvert enkelt barn, samt at vi har en unik 
mulighet til å gi hvert enkelt barn mestringsopplevelser og noe å strekke seg etter. På 
denne måten kan vi sikre at alle barn utvikler seg, lærer, og opplever fremgang.  
Progresjonen kan synliggjøres i arbeidet som sees på avdelingen, ved dokumentasjon, og 
den er et godt utgangspunkt for foreldresamtaler. 
 
Vi mener også det er viktig med progresjon i personalgruppa.  Derfor har vi stort fokus på 
kompetanseutvikling av personalet. Dette for å gjøre de ansatte best mulig rustet til de 
daglige møtene med hvert enkelt barn, barnegruppa som helhet, foreldrene og også for 
egen utvikling. Kompetanseutviklingen foregår ved; interne og eksterne kurs, framlegg for 
hverandre, tilegnelse av faglitteratur, drøftingsgrupper og lærende nettverk som metode. 
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Barnehagens fagområder: 
Vi arbeider kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. Rammeplanen gir føringer 
for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn trivsel og utviklingsmuligheter. 
Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom undring, 
utforsking og skapende aktiviteter, og barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas 
engasjement slik at barnehagehverdagen oppleves som meningsfull og morsom. Vi vil ta i 
bruk ulikt materiell, utstyr og metoder i arbeidet med fagområdene. 
 
 Kommunikasjon, språk og tekst: 
 Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, 
 språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. 
 Hvordan: 

- skape gode relasjoner i lek og «arbeid» 
- få delta i lek 
- lære teknikker for konfliktløsning 
- samtaler i hverdagen, sette ord på følelser og tanker, dele meninger 
- bøker, spill, sanger, eventyr, rim og regler, rytme og lyder 
- høytlesning, samlinger, spill-aktiviteter i grupper 
- bokstaver gjennom lekeskrift og tegning 
- begrepsforståelse og variert ordforråd 
- synliggjøre vårt språklige mangfold 
- være lydhøre for både non-verbal og verbal kommunikasjon 

 
 Kropp, bevegelse, mat og helse: 
 Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som 
 utgangspunkt. 
 Hvordan: 

- få allsidige bevegelseserfaringer både inne og ute hele året, gymsal, turer, 
lekearenaer både inne og ute, vinteraktiviteter og sommeraktiviteter (f.eks. ski- 
og sykkeldager hver uke) 

- videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon, og fysiske 
egenskaper 

- skape gode vaner i forhold til hygiene og variert kosthold, som håndvask og 
matlaging 

- bli trygg på seg selv, og kjent med egne følelser (hjerteprogrammet) 
- sette grenser for seg selv og lære å respektere andres grenser 

 
 Kunst, kultur og kreativitet: 
 Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 
 dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.  
 Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på 
 måter som gir dem anledning til utforsking, fordypning og progresjon. 
 Hvordan: 

- bruke formingsrommet med tilgang til ulikt materiale 
- bruke ulike teknikker 
- få bruke fantasi, skaperglede og kreativitet fritt 
- få inntrykk gjennom «lyd og bilder», sang og musikk, ulike bilder og film, bøker 
- gi barna mulighet til å bli kjent med et kulturelt mangfold, hva har andre laget? 
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 Natur, miljø og teknologi: 
 Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser 
 og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 
 Hvordan: 

- oppleve og utforske naturen, turprosjekt, ulike turer i nærmiljøet 
- være på tur og ute hele året 
- lære å ta vare på naturen, og respektere den, se sårbarheten om våren, rydde 

etter seg, respektere dyrelivet 
- lage ulike konstruksjoner, bruke og ha respekt for ulikt redskap, tau, kniv, sag, 

hammer 
 
 Antall, rom og form: 
 Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, 
 sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og 
 måling. 
 Barna skal stimuleres til undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. 
 Hvordan: 

- leke med tall, mengder og telling, -med konkreter, leker og med kroppen både 
inne og ute 

- talljakt, hvor finnes det tall og hva brukes de til? 
- Bli kjent med ulike former 
- Hva er stort og hva er lite? 
- Hvor stor plass kan jeg leke på inne eller ute? 
- Byggeprosjekter, måling og sammensetting 

 
 Etikk, religion og filosofi: 
 Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker 
 på, og preger verdier, normer og holdninger. Barnehagen skal skape interesse for 
 samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. 
 Hvordan: 

- Få kjennskap til de grunnleggende verdiene i kristen og humanetisk arv 
- Besøke kirken, vår nærmeste nabo 
- Få kjennskap til høytider, merkedager og tradisjoner 
- Hvilke andre religioner finnes blant oss, og hva kan vi lære om disse? 
- Hvilke normer og verdier finner vi i barnehagen, er de annerledes enn hjemme? 
- Vise respekt for hverandre tross ulikheter 

 Nærmiljø og samfunn: 
 Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt 
 og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
 Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, 
 samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet i nærmiljøet. 
 Hvordan: 

- Hva og hvordan er barnehagens nærmiljø 
- Garders lokale historie 
- Natur og landbruk 
- Hvilke institusjoner trenger vi i vår hverdag? 
- Hva kan vi som barnehage bidra og påvirke til i vårt samfunn? 
- Forstå andre samfunn/miljø – markere samenes nasjonaldag 
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Alle fagområdene må sees i sammenheng, og de skal alle være en del av vårt 
gjennomgående innhold i hverdagen. 
 

EMNE MÅL HJELPEMIDLER 

Bringe /hente barna. Bør 
være i barnehagen senest 
9.15 da starter vi med 
opplegg og aktiviteter. Alle 
må være ute av huset senest 
17.00. 

Barnet skal føle at det er 
ventet, og at vi er glad for å 
se det. Opparbeide trygghet, 
og skape en god atmosfære 
mellom barnehage og hjem. 
Innlevelse i barnets 
situasjon. 

Barna møtes om morgenen 
med vennlighet, 
oppmerksomhet og 
forståelse. Hendelser i 
barnets hverdag i hjem og 
barnehage fortelles. Viktige 
beskjeder gis. 

Frokost /Lunsj Barna skal oppleve 
fellesskap, og lære å ta 
hensyn. Barna skal tørre å ta 
del i samtaler, og lære å 
slippe andre til. Barnas 
behov for kontakt med 
voksne skal ivaretas. 

Barna spiser medbrakt mat 
til frokost. Til lunsj serveres 
brød med pålegg og varmrett 
en gang i uken. Barna tar del 
i matlaging og dekking av 
bord. Legge til rette for 
samtaler mellom barn/barn 
og barn/voksne. 

Fruktmåltid Et lite måltid for de som skal 
være lenge i barnehagen. 

Knekkebrød eller brød, med 
pålegg, og frukt. 

Håndvask Barna lærer gode hygieniske 
vaner. 

Alle vasker hender før 
måltidene, og etter et besøk 
på toalettet. 

Renslighetstrening Barnet skal oppøves til 
selvstendighet, få tro på seg 
selv. 

Individuelt. 

Rydding Ta ansvar – holde orden. 
Styrker fellesskapsfølelsen. 

Rydde etter seg når barnet er 
ferdig med en aktivitet. Delta 
i felles rydding i 
overgangssituasjoner. Alle 
barn skal rydde minimum én 
leke når de blir hentet. 

Hvile / soving Barna må få den hvile / søvn 
de har behov for. 
 

Soving i vogn for de minste 
barna. 
De eldre får mulighet til en 
hvil på madrass/sofa, -trekke 
seg litt tilbake! 

Gym Turer Styrke barnas motoriske 
utvikling og fysiske 
ferdigheter. Øve 
koordinasjon og 
kroppsbeherskelse gjennom 
lek og samspill. 

Gym i salen. Sykkeldager. Ski 
og aking om vinteren. Går 
turer i nærmiljøet. 
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Av - / påkledning Barna øves til å bli 
selvstendige slik at de kan 
oppleve gleden ved å mestre 
påkledningsferdigheter. Lære 
seg det vanligste ordforrådet 
ang. klær og kropp. Få 
kjennskap til ulik påkledning 
ved forskjellige værtyper. 
Utvikle fin- og grovmotorikk. 
Barna skal oppleve glede ved 
å hjelpe andre. 

Barna oppmuntres til å kle på 
seg selv. Legge til rette for 
samtaler mellom barn og 
voksne. Store barn kan 
hjelpe små barn. 

Forming Aktiviteter Barna skal få kjennskap til 
ulike formingsaktiviteter. 
Oppøve ferdigheter, og 
skaperevne i tillegg til 
finmotorikk, og øye/ 
håndkoordinasjon. Stimulere 
fantasien. Få et positivt 
forhold til forming og 
oppleve glede ved å skape 
noe selv. 

Tegne, male, rive, klippe, 
trykke, sy. Fingermaling, 
plastelina, trolldeig, garn, filt, 
tre. 

Markering av barnas 
fødselsdager. 

Styrke identitetsfølelsen. 
Kulturformidling. Glede oss 
sammen. Vise omsorg, og 
skape gode følelser. 
 

Krone av papp til 
bursdagsbarnet. Barnet har 
med noe som barna i sin 
gruppe kan kose seg med. 
Bursdagssanger. 

Samlingsstund Gi barna nye impulser 
gjennom fortellinger, bilder 
og konkreter. Trene på: sitte 
rolig sammen med andre, 
snakke alene, lese bok, leke 
leker, synge og spille, lytte til 
andre, og vente på tur. 
Samlingsstunden skal: knytte 
barna sammen, forberede 
dagen, formidle kultur og 
høytider, stimulere barnas 
språkutvikling. 

Høytlesning. Samtale. 
Fortellinger. Drama. Sang. 
Musikk. 
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Satsningsområder 2019/2020: 
Lek og vennskap! 

 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) 
«Utdanningsdirektoratet har, på bakgrunn av bl.a. St.Meld. 19 (1015-2016) Tid for lek og 
læring – bedre innhold i barnehagen og NOU 2015: 2 Å høre til – virkemidler for et trygt 
psykososialt skolemiljø, fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å tilby 
kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse i å fremme 
trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. En del av 
denne kompetanseutviklingen er tilbudet; Inkluderende barnehage – og skolemiljø.» 1 
Målet med IBS er at kompetanseutviklingen skal styrke både regelverkskompetansen og 
den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere, og barnehagemyndigheter, 
samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. 
 

Med bakgrunn i denne satsningen deltar alle kommunale barnehager og skoler i kommunen 
i dette felles prosjektet. Private barnehager kan delta om ønskelig, noe både personalet og 
styret i Garder barnehage er blitt enige om å takke ja til. Dette fordi denne satsningen vil 
bidra til å hjelpe barnehagen som organisasjon i arbeidet med implementeringen av ny 
rammeplan i forhold til barnehagens verdigrunnlag, livsmestring og helse, og 
barnehagelovens formålsparagraf 1 «..... skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og 
være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap» 
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64) 
 
I arbeidet med IBS har utdanningsdirektoratet utarbeidet et grunnlagsdokument, hvor det 
også henvises til FNs barnekonvensjon, -om barns grunnleggende menneskerettigheter. 
Personalet får videreutviklet sin kompetanse spesielt innenfor området lek og inkludering, 
og samtidig få bidra i en prosess i å skape en felles pedagogisk forståelse, -bli en lærende 
organisasjon. 
 
Når barn leker lærer de, og barn lærer gjennom lek. Vi har spurt barn hva en god venn er, 
og da svarer de ofte; «en jeg kan leke med, eller en som vil leke med meg!» Inkludering 
handler om å få være med i leken. Personalet må derfor vite hva som skal til for inkludering 
i leken, og hvordan man skal handle og støtte barna når det ikke skjer. 
 
Pedagogisk praksis: barnehagen skal ha et profesjonelt læringsfellesskap, med felles verdier 
og visjoner, ta kollektivt ansvar, samarbeide og skape et reflekterende miljø. 
 
Barnehagen som organisasjon: må ha en felles kultur, hvor gode relasjoner mellom alle 
aktører er det viktigste. Dette året vil personalet ha fokus på å jobbe med å utvikle et godt 
og profesjonelt relasjonsarbeid. (se s. 19) 
 
 
 
 

                                                 
1
https://www.dropbox.com/sh/16wahx94teznujp/AABVJ2f1Slr8XCyQe8luKZX8a/1.%20Informasjon%20og%20dokumen 

ter/1.%20Informasjon%20pulje%202?dl=0&preview=Informasjonsbrev+IBS%2C+samlingsbasert%2C+pulje+2.pdf 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.dropbox.com/sh/16wahx94teznujp/AABVJ2f1Slr8XCyQe8luKZX8a/1.%20Informasjon%20og%20dokumen
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Overordnet mål for Vestby kommune: 
Alle barn og unge i Vestby kommune skal oppleve å være betydningsfulle 
i et trygt og inkluderende fellesskap 
 
 

• Garder barnehage skal ha et profesjonelt læringsfellesskap, med felles verdier og 
visjoner, ta kollektivt ansvar, samarbeide og skape et reflekterende miljø. 

• Vi må skape en felles kultur, hvor gode relasjoner mellom alle aktører er det viktigste. 
• Vår visjon er at vi skal ha et felles inkluderende leke-fellesskap, og at voksne skal 

være delaktige i barnas verden med alle sanser åpne! 
 

 
Mobbing er noe av det vondeste og mest krenkende et barn kan oppleve. Det kan være 
fysiske eller psykiske negative handlinger rettet mot en, som erting, plaging, og / eller 
utestenging. 
Det forebyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen. Det krever at vi ansatte i 
barnehage er trygge og empatiske, har god relasjons-kompetanse, og er støttende til stede 
når det trengs. Vi voksne må være gode rollemodeller for barna. 

 
Som forebyggende rutiner deler vi barna i mindre grupper, har fokus på vennskap, 
planer for voksnes tilstedeværelse, arbeider daglig med sosial kompetanse og 
anerkjennende kommunikasjon, i tillegg til et godt samarbeid med foreldrene. Det er 
også viktig at vi støtter barna til å håndtere konflikter selv, gjennom økt sosial– og 
språklig kompetanse. Det styrker selvtilliten og gjør barna sterkere i kampen mot 
mobbing. Dette gjøres ved å gjennomføre barnesamtaler, hvor vi bl.a. vil prate med 
barna om hvordan de har det og hverdagen deres, og om venner. 
 
 
Pedagogiske og metodiske verktøy: 
 
Hjerteprogrammet: 

- Sosial kompetanse 
- JEG, DU, VI 

 
 
 
Grønne tanker-glade barn: 

- Psykologisk førstehjelp! 

- Et tiltak for å fremme helsebringende samtaler 

- Glede, trygghet og tilhørighet stimuleres av 
samtaler 

- Gode holdninger til seg selv 

- Møte seg selv og andre med høflighet, positive 
forventinger, raushet og respekt 
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Med bakgrunn i barnehagens og kommunens satsningsområde om inkludering, vil 
personalet dette året jobbe spesielt med, og fordype seg i; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Årshjul: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideer til innhold er hentet fra boken  
«Profesjonell relasjonskompetanse» av Anne Linder. 
Øvelser og aktiviteter bygger på ICDP (International Child Development 
Program) av Karsten Hundeide. 
 

 

 

Profesjonelt relasjonsarbeid 
- om å gjøre de voksne sensitive overfor 

samspill med barn 

 

 Stjernestunder 

Stjernestunder:  

Inviter til  

samspill 
- lytt og svar! 

 

Glede, smil, 

positive følelser 
  

Tilpass deg  

barnets initiativ! 
  

 Anerkjennelse! 
  

Få 

oppmerksomhet! 
  

Hold på 

oppmerksomheten! 
  

Utvid  

opplevelsene! 
  

Rammer! 
  

 Kollegaskygging 
  

Pedagogisk  

kompleksitet 
  

Sosial regulering 
  

Refleksjon,  

sensitivering,  

samspill 
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Prosjekter gjennom året;  
Team-små: 
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Prosjekter gjennom året;  
Team-store: 
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Årshjul: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Prosjekter i Teamene 

•Foreldresamling 

•Ski-/akedager 

•Samedagen (6/2) 

•Karneval 

•Fastelavn 
 

•Prosjekter i Teamene 

•Påske 

•Påskefrokost 

•Bamse-tur og 
overnatting 

•Sommeravslutning 

 

 

•Forut 

•Fn-dag (24/10) 

•Prosjekter i Teamene 

•Advent og jul 

•Lucia 

•Nytt barnehageår 

•Prosjekter i Teamene 

•Foreldremøte 

•Brannvernuke (38) 

•Sykkeldager 
 

August 
September  

Oktober 
November 
Desember  

Høst!                                                 

Januar      
Februar 

Vinter og snø!  

Mars            

April                

Mai   

Våren i naturen!     
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Våre samarbeidspartnere 

 

Helsestasjon: 
Helsestasjonen er sakkyndig instans ved tilråding av barnehageplass, og 
bidrar med råd og veiledning knyttet til smittevern. 
 
PPT: 
PPT er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp, 
og kan gi barnehagen råd og veiledning om enkeltbarn. 
Foreldrene trekkes aktivt inn i dette samarbeidet, og må gi sitt samtykke 
til dette arbeidet. 
 
Spes.ped.teamet: 
Et team i Vestby kommune bestående av spesialpedagoger som bistår 
barnehagene med opplæring og veiledning av personalet, eller direkte arbeid med 
enkeltbarn. 
 
Barneverntjenesten: 
«Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å 
kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal 
ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, 
og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til 
opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven §22». 
(Rammeplan; 2017, s 11) 
 
 
Andre samarbeidspartnere: 
- Regnskapsfører/kasserer; Randi Tuft Lie 
- Revisorer: BDO A/S 
- Barnehagesjefen i Vestby kommune; Trine Løvsjø 
- Barnehagerådgivere, Vestby kommune; Marit Gjervan og Liv Engelund 
- Skolene i Vestby 
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Barnehagens åpningstider: 
Mandag til fredag 06.45 – 17.00 
 
Adresse: Garder Barnehage 

Garderveien 649 
1540 Vestby 

 
Telefon: 99 47 62 67 
 
E-post: styrer@garderbarnehage.no 
 
Hjemmeside: www.garder.barnehageside.no 
 

Personalet: 
Styrer / pedagogisk leder:   Cecilie Sandal    100% 
Avdelingsleder/pedagogisk leder:    Jonas Lindblom   100% 
Barnehagelærer:   Petra Haubold      80% 
  Kristin Christensen   100% 
  Elzbieta Kolbuch     20% 
Fagarbeidere:  Elzbieta Kolbuch     80% 
   Inger Marie Johannessen    80% 

   Siw Kjenslie Jarl   100% 
Assistent/vikar:   Siri Wetlesen       
Lærling:  Vanessa Jarl    100% 

 
 
 
Styret: 
Leder: Ingeborg Lensby Kleive 
Valgt av Garder Vel: Lisbeth Garder Ruud 
Foreldrerepresentant for barnehagen: Ellen Marie Hegde Næss 
Representant for de ansatte: Jonas Lindblom 
Sekretær/ Styrer: Cecilie Sandal 
(Styrer har uttale og forslagsrett, og fungerer som styrets sekretær). 
 
 
 
Samarbeidsutvalget (SU): 
Fra foreldrene: Ada Kristoffersen 
 Monica Wergeland 
Fra de ansatte: Petra Haubold 
 Inger Marie Johannessen 
Fra eier: Lisbeth Garder Ruud 
Sekretær:      Styrer / Cecilie Sandal 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garder.barnehageside.no/
mailto:garderbarnehage@start.no
mailto:garderbarnehage@start.no
mailto:garderbarnehage@start.no
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BARNEHAGERUTE 2019/2020 
GARDER BARNEHAGE 

AUGUST 

Uke 33: Torsdag 15. august og fredag 16.august:  
Planleggingsdager - barnehagen stengt 

SEPTEMBER 

Uke 36: Torsdag 5.september: 
Foreldremøte kl. 18.00 

Uke 38: Fredag 20.september 
Planleggingsdag – barnehagen stengt 

Uke 40: Skolens høstferie! 

OKTOBER 

Uke 40: Skolens høstferie! 

Uke 43: Torsdag 24.oktober: FN-dagen (Fn-kafe for foreldre fra kl. 14.00) 

DESEMBER 

Uke 49: Torsdag 5.desember: Siste frist for innlevering av Juleferielapp! 

Uke 50: Fredag 13.desember: Luciamorgen kl. 8.00  

Uke 52: 
Uke 1: 

Tirsdag 24.desember til torsdag 26.desember: Juledager 
Tirsdag 31.desember: Nyttårsaften 

2020 
JANUAR 

Uke 1: Onsdag 1.januar: Nyttårsdag 

Torsdag 2.januar: 
Planleggingsdag - barnehagen stengt 

FEBRUAR 

Uke 8 Skolens vinterferie! 

Uke 10 Torsdag 5.mars: Foreldremøte/-samling 

APRIL 

Uke 14 Torsdag 2.april: Påskefrokost 

Uke 15 Onsdag 8.april – barnehagen er stengt j.f. vedtektene § 9 
(onsdag før Skjærtorsdag) 

Uke 15 Skjærtorsdag 9.april – 2.påskedag 13.april 

Uke 18 Torsdag 30.april: Siste frist for innlevering av Sommerferielapp! 

MAI 

Uke 18 Fredag 1.mai: Offentlig høytidsdag 

 Dugnad en dag i mai 

Uke 21 Torsdag 21.mai: Kr. Himmelfartsdag 

 Fredag 22.mai:  
Planleggingsdag – barnehagen stengt 

JUNI 

Uke 23 Mandag 1.juni: 2. Pinsedag 

Uke 24/25 Sommeravslutning 

  

Uke 29 og 30: Barnehagen har sommerferiestengt. 

 
 


