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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.  

Østbydammen barnehage  

Østbydammen barnehage åpnet i 2006. 

Vi har en stor og fin utelekeplass som innbyr til mange ulike aktiviteter. Her kan barn utforske 

naturen på nært hold. Vi har bålhus hvor barna kan nyte varme retter som lages og serveres ute. Til 

felles bruk har vi snekkerbod, vognskur, sykkelsti, sandkasse og ulike lekeapparater. Området er 

kupert og gir gode utfordringer hele året. 

Vi har skog og vann i umiddelbar nærhet, noe som gir flotte turmuligheter. Vi har gangavstand til 

Vestby sentrum.  

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 består av 

flere rom, 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 Østbydammen barnehage er det mange kulturer representert. Dette er vi stolte av og vi ønsker at 

dette blir mer synlig i hverdagen. Dette barnehageåret vil vi ha fokus på ulike høytider/merkedager i 

forskjellige kulturer. 

Barnehagens visjon: 

«Vi gir barna røtter og vinger» 

Vi skal støtte og trygge barna der de er. Barna er fullverdige individer, og deres opplevelsesverden 

skal anerkjennes av de voksne som er rundt dem. Barn har allerede «røtter», og vi er ydmyke for den 

erfaringen og kulturen barna har med seg hjemmefra. De voksne i barnehagen skal bidra og hjelpe til  

med at barna blir kjent med hvem de er, og hvem de er sammen med. Det dannes nye relasjoner og 

erfaringer som skal bidrar til å utvide og forsterke røttene. 
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Vi er stolte av barnehagens uteområde og dets muligheter, men vi ser at vi ikke har vært gode nok til 

å benytte oss av alle mulighetene den har gjennom hele året. Dette året ønsker vi å få på plass gode 

rutiner for bruk av turmuligheter og uteområdet, samt få bort unødige tidstyver. 

Videre satsinger, overført fra i fjor vil bli: Inkluderende barnehage- og skolemiljø og inkluderende 

språkmiljø. Det fysiske miljøet vil altså i år som i fjor få stor betydning. I år blir det ekstra fokus på 

lekemiljøer som i større grad bidrar til kreativitet, språklig utvikling og skjerming av lek. 

Arbeidet med implementering av Rammeplanen fortsetter, vi har jobbet godt med barnehagens 

verdigrunnlag i 2019 og vil i år (2020) ta fatt på kapittel 2; Ansvar og roller, samt deler av kapittel 3; 

Formål og innhold 

Kompetanseutvikling  

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) 

 

Vi har ulike fora for kompetanseheving i barnehagen. Vi bruker blant annet personalmøter på 

kveldstid og plandager for å oppdatere oss på ny kunnskap.  

I år skal vi bruke deler av personalmøtene til Språkløyper, et nettbasert opplæringsløp utarbeidet av 

Universitetet i Stavanger. Temapakken heter; Språkhverdag. 

Lesenteret skriver følgende: 

Alle barn har en språkhverdag. Barnets språkhverdag både former og setter rammer for barnets 

språkutvikling. Vet du for eksempel at 5-åringene er blant dem som har minst samtaletid med voksne 

i barnehagen? 

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas 

språkopplæring gjennom bevissthet om språklig mangfold. 

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt kunnskap om 

hvordan å: 

Bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling. 

Legge til rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer. 

Ha et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet for hele 

barnegruppen. 

For interessert kan man lese mer om dette her: https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprakhverdag/ 

Vi skal også bruke tid på implementering av Rammeplanen, både på personalmøter og plandager. 

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
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprakhverdag/
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Som det vil fremkomme av Årsplanen videre ser vi også et behov for å jobbe mer med mangfold. Vi 

vil sende deler av personalgruppa på kurs som omhandler dette tema. I tillegg ønsker vi et tettere 

samarbeid med foreldregruppen. Det er allerede satt av tre dager denne våren til deltakelse på 

kursene: 

 Fellesskap og inkludering i barnehage og skole, i regi av NAFO (nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring) 

 Foreldreskap i flerkulturelt perspektiv, i regi av RBUP Øst og Sør 

Barnehagens verdigrunnlag  

Barn og barndom  
«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i 

barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.» (Rammeplan 

2017:8) 

Vi skal anerkjenne barn og barndom med den respekten de fortjener. Vi ønsker å fremheve lekens 

egenverdi, samtidig som vi legger til rette for at alle barn skal få like muligheter i leken.  

Alle barn skal tas på alvor, og alle barn har rett til en trygg hverdag. Ved å skape en forutsigbar 

hverdag ønsker vi å gi barna en indre ro og trygghet når de kommer til barnehagen.  

Som voksne ønsker vi å kunne ta del i barns lek, og få innblikk i deres opplevelsesverden. Vi må se 

hvert enkelt barns behov, tilby omsorg, støtte, trygghet og utfordringer alt etter behov. Samtidig må 

vi som voksne kunne være kreative, barnslige og kunne lytte til barna, og på denne måten kunne 

legge til rette for at alle barn opplever mestring og får tro på egne evner.  

Vi anser barndom som særdeles viktig, og vi får bare være barn en gang. Vi vil derfor arbeide for at 

hvert individ får et best mulig grunnlag for sitt videre liv, og en trygg og god barndom som vil vare 

livet ut. 

Demokrati  
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får en anledning til 

å ytre seg, bli hørt og delta.» (Rammeplan 2017:8).  

 

I møte med barn skal vi verdsette ulikheter og vi på dette som en ressurs og berikelse i vår 

barnehage. 

I Østbydammen barnehage arbeider vi daglig med demokrati. Vi har et stort fokus på at barna skal 

føle seg sett og hørt. Personalet skal være imøtekommende for barnas interesser og ytringer, 

uavhengig av voksnes planer.  

I møte med barna skal vi verdsette ulikheter og respektere forskjeller hos hverandre og vi ser 

viktigheten av at de voksne gir barna tid slik at andre også kan få muligheten til å ytre sine behov.  

I hverdagen er vi opptatt at barna skal vise omsorg for hverandre, ta hensyn og at vi voksne 

behandler hvert enkelt barn ut ifra deres behov. Personalet skal være gode rollemodeller og 

veiledere. 

I barnehagehverdagen legger vi til rette for gode samtaler med barna, der vi legger vekt på at barna 

får si sin mening og være med på å utforme sin egen hverdag.  
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Mangfold og gjensidig respekt 
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 

mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og 

leve på.» (Rammeplan 2017:9).  

 

Vi er opptatt av at barna skal oppleve mangfoldet i barnehagen som en naturlig del av fellesskapet. 

Alle skal oppleve at de har en plass, og at deres kultur blir tatt på alvor og synliggjort i barnehagen, 

herunder også familien. 

 

Vi er stolte av å ha mange kulturer representert i vår barnehage. Vi ønsker at alle skal føle seg sett og 

anerkjent for den de er, og oppleve å ha en plass i fellesskapet. Vi ønsker å synliggjøre og verdsette 

det mangfoldet vi møter i barnehagehverdagen, samtidig som vi danner felles erfaringer og 

fellesskap. 

En av våre satsinger dette året er å markere ulike høytider og merkedager og vi ønsker samarbeid 

med foresatte om dette. 

Det er viktig for oss å presisere at vi setter et klart skille mellom markering og feiring. Feiringer 

innebærer ofte religiøs praksis, det hører privat- og menighetslivet til. En markering betyr for oss å 

lære om andre livssyn og/eller trosretninger. Dette gjennom for eksempel å snakke om hva som 

feires, hvor i verden det feires, se på bilder og i bøker, ha tilhørende formingsaktiviteter eller 

matlaging. 

Gjennom disse markeringene kan vi synliggjøre variasjoner i tradisjoner, verdier, religion og livssyn 

og det åpner opp for nysgjerrighet, undring og dialog omkring likheter og ulikheter i barnehagen.   

Vi tenker at dette kan stimulere barnas empatiske oppmerksomhet mot hverandre, og i tillegg gi økt 

respekt for både seg selv og andre. 

I vår ansattgruppe har vi et stort mangfold. De ansatte er gode ressurser for det pedagogiske 

arbeidet, både gjennom språk og kunnskap om andre kulturer. 

Utviklingen i den norske barnehagen har et økt fokus på synliggjøring av mangfold som ressurs. 

Fokuset på inkluderingsprosessene i det pedagogiske arbeidet står sentralt i barnehagens sosiale 

fellesskap. Tilrettelegging mot et inkluderende mangfold, innebærer å kunne håndtere den 

variasjonen som barna og familiene representerer i barnehagen. 

Vi ønsker at mangfoldet skal synliggjøres i hverdagen, gjennom for eksempel: 

 Lage hus med bilder av for eksempel barnets familie, flagg og kultur, i samarbeid med 

barnets foresatte. 

 Legge til rette for lek fra ulike kulturer (musikk, dans, bøker). 

 Lage plakater med ord på forskjellige språk. 

 Markering av ulike høytider og merkedager. Bli kjent med de ulike kulturene og synliggjøre 

variasjon. 

 Ansatte viser frem sin kultur via mat og plakater. 

 

Likestilling og likeverd 
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 

livssyn:» (Rammeplan 2017:10) 

I Østbydammen barnehagen jobber vi med dette gjennom blant annet: 
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 Å respektere ulikheter. 

 Vise hensyn til hverandre. 

 Foreldresamtaler.  

 De voksne er gode rollemodeller, som oppfordrer barna til å vise hensyn til hverandres 

ulikheter. 

 Lytte til hvert enkelt barn. 

 Anerkjenner hvert enkelt barn. 

Som voksne ser vi dette når vi er tilstede, tett på sammen med barna. De voksnes holdninger og 

verdier er med på å skape et godt sted å være for alle barn. 

Gutter og jenter skal få samme mulighet til å velge hva de ønsker å leke med. Vi skal gi alle barna 

gode valgmuligheter på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Og respektere barnas valg av aktiviteter 

og hva de velger å leke. 

Bærekraftig utvikling 

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

Personalet er opptatt av å formidle til barna at det er viktig å ta vare på hverandre og jordkloden vår. 

Omsorg i form av at fremtidige generasjoner skal få oppleve naturen og dens mangfold slik vi har 

fått. 

I hverdagen praktiseres dette gjennom å være gode rollemodeller når vi ferdes i naturen. Barn og 

voksne behandler alle levende dyr, insekter og organismer med forsiktighet. Vi rydder opp søppel 

etter oss selv, og andre om vi finner det. 

 

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, 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.  

I barnehagen sorterer både barn og voksne søppel, vi lager kompost av matavfall og vi reduserer 

matsvinn ved at vi ikke forsyner oss med mer enn det vi orker å spise. 

Vi bruker gjenbruksmateriell i det pedagogiske arbeidet, hvite plastposer er byttet ut med 

gjenbruksnett og vi dyrker mat i egen kjøkkenhage. 

 

Vi utarbeider årlig ny handlingsplan i forbindelse med resertifisering. Tema dette året vil være fokus 

på sunt kosthold og fysisk aktiviteter og så fortsetter vi med kjøkkenhage og dyrking. 

Vi ønsker å redusere matsvinnet vårt, og vi skal jobbe med dette gjennom veiing av matavfall som 

registreres for å eventuelt kartlegge endringer. 

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) 
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Vi har alltid en gruppe barn som er hjelpere på kjøkkenet. Det er hovedsakelig 4- og 5-åringene som 

har fått egne ansvarsoppgaver og opplæring for å hjelpe til med kjøkkenoppgaver. De skal hjelpe til 

med å dekke bord, lage mat og rydde etterpå. Vi har en egen plan for dette, den henger synlig på 

kjøkkenet.  

Alle avdelingene har tilgang til å bruke kjøkkenrommet i løpet av uken. 

Måltidet har for oss mange pedagogiske funksjoner, men i hovedsak er det en sosial arena som vi 

ønsker skal oppleves som en hyggelig møteplass for alle. Her får vi påfyll av energi på fysisk og 

psykisk. 

Barnehagene skal videreføre arbeidet med kommunens overordnede satsning på inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. 

Forrige barnehageåret jobbet vi med å skape oversikt over uteområdet, at voksne skal delta i lek og 

ha oversikt over ikke bare hvor barna er, men også hva de er interesserte i og holder på med. 

Vi skal fortsette å jobbe med voksnes deltagelse og igangsetting av lek ute dette året. Vi har 

lekekjøkken ute som vi skal lære å bruke sammen med barna. Vi har gjort utbedringer ved bålhuset 

for å kunne lage mer mat ute, og dermed ha lengre uteøkter og færre overgangssituasjoner. 

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» (Rammeplan 2017:19). 

Omsorg er grunnleggende for barns vekst og utvikling, vi i Østbydammen barnehage skal sørge for at 

de grunnleggende behovene til barna er dekket, som for eksempel sult, stell, søvn og nødvendige 

klær.  

Vi passer på at god omsorg skal være tilstede i alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen. Barna 

skal bli møtt i en omsorgsfull relasjon som ved god mottagelse om morgenen, vise at vi ser dem, er 

lydhøre for barnas uttrykk, og skape tillit og trygghet til å være i barnehagen.  

Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men også et 

miljø som verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. Vi støtter og oppmuntrer barna til å vise 

omsorg for hverandre og ikke minst til seg selv. For at barna skal utvikle evnen til å gi omsorg må de 

oppleve å få omsorg av andre, og de må se barn og voksne gi omsorg til andre, da er voksne gode 

rollemodeller. På denne måten danner vi grunnlaget for utvikling av barnas trygghet, trivsel, og tillit 

til seg selv og andre.  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek  

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

Leken er barns hovedaktivitet. Humor, glede, spontanitet, begeistring, nysgjerrighet og fantasi er 

viktige nøkkelord. Vi voksne skal ha respekt for barns mange og ulike lekeuttrykk. Lek er læring, og en 

sentral arbeidsmetode i barnehagen. Gjennom leken styrkes barnets motoriske-, kognitive-, 

kommunikative-, og sosiale ferdigheter.  Barnets identitet og selvfølelse blir også styrket i leken.  

Personalet har en viktig oppgave: å verne om gode øyeblikk og opplevelser som oppstår i 

barnehagen. For de minste skal vi legge til rette for blant annet tumlelek, sanglek og 
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sansestimulerende aktiviteter. For de eldste skal vi legge til rette for blant annet regellek, 

konstruksjonslek og rollelek.  Spesielt rolleleken har en sentral plass i barnehagen. I rolleleken lærer 

barna å ta hensyn til hverandre og samarbeide. Det er også en viktig arena for å fremme god 

språkutvikling og legge grunnlaget for god sosial kompetanse - som igjen gjør barna til gode 

lekepartnere. Gjennom rolleleken lærer barna blant annet å løse konflikter, skape vennskap, vente 

på tur, ta hensyn til hverandre og vise medfølelse.  

Vi skal gi barna opplevelser og inspirasjon, og hjelpe dem til å starte, opprettholde og videreutvikle 

leken. Vi skal være aktive, tilstedeværende voksne som skjermer leken. Vi skal fange opp barns 

interesser og vennskap på tvers av kjønn og alder. Det fysiske miljøet inne og ute skal være 

inspirerende og være lagt til rette for ulike former for lek. Rommene skal speile barnets interesser, 

alder og utviklingsnivå - som igjen vil si at de er i stadig endring. 

Målet er at rommene skal være klare, oversiktlige og innbydende når barna kommer til barnehagen, 

gjennom at de voksne har ryddet og lagt frem materiell som er tilgjengelig i barns høyde. 

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

verdsettes og følges opp» (Rammeplan 2017:21). 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne 

væremåter og handlinger i samspill med andre mennesker. Personalet skal veilede barna i 

hverdagsaktiviteter som konflikthåndtering, samspill, påkledning, måltid, lek, språk og 

samarbeidet blant barn og voksne.  

Personalet skal gjennom disse aktivitetene støtte og veilede barnet og vi skal arbeide for å synliggjøre 

mangfoldet og ulikhetene som grunnlag for opplevelser, læring og utforskning. En viktig del av 

dannelsesprosessen er språket og vi skal arbeide for barnas språklige utvikling, som igjen danner 

barnas egen identitet.  

Personalet skal sammen med barna, sette ord på, og bekrefte barnas uttrykk og opplevelser. De skal 

anerkjenne barns deltakelse i eget liv og veilede de i denne prosessen. 

Barnehagen skal fremme læring  
«I barnehagen skal barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om barns nysgjerrighet 

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

I alle barn bor det en grunnleggende utforskertrang og nysgjerrighet knyttet til fenomener og 

verdenen vi lever i. Denne nysgjerrigheten er en grunnleggende faktor for barns læring. De undrer 

seg over alt som omgir dem, som for eksempel naturen, språk, tall og lyder.  

For å lære seg ny kunnskap og ferdigheter er denne nysgjerrigheten helt essensiell. Den er nødvendig 

for å kunne identifisere ønskede mål, og videre kunne utforske og prøve hvordan de kan nå dem. For 

å lære seg noe nytt er alle mennesker avhengige av å kunne prøve å feile. Det blir derfor viktig at 

personalet skaper en kultur hvor barna får følelsen av trygghet i sin streben etter ny lærdom.  

For oss voksne i barnehagen blir det viktig å kunne ivareta denne motivasjonen som bor i barna, 

oppmuntre dem til å prøve på nytt, videreutvikle nysgjerrigheten og stimulere til å våge å ta nye 

utfordringer. I dette arbeidet er det viktig at alle barn, uavhengig av personlige utfordringer, får 

oppleve mestring. På denne måten ønsker vi å bygge opp om en læringskultur som gir barna tro på 
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egne evner til å tilegne seg kunnskap og til å mestre de utfordringene de måtte støte på. Slik sikrer vi 

et godt grunnlag for barnas videre læring.   

Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap  
«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» (Rammeplan 2017:22-23). 

I Østbydammen skal vi se barnehagen som et hus. Vi samarbeider mye i løpet av dagen men spesielt 

på morgenen og ettermiddagen er vi mye sammen på tvers av avdelingene. De voksne åpner 

avdelinger og barna får selv bestemme hvor de ønsker å gå å leke. At barna kan få gå mellom 

avdelingen bidrar til nye vennskap på tvers av alder og kjønn og det skaper en større følelse av å 

tilhøre felleskapet Østbydammen barnehage. 

De voksne skal være tilstedeværende og aktiv sammen med barna, og følge barnas interesser og 

ønsker i leken. Ved å være støttende og hjelpe barna til å få kontakt med andre barn bidrar vi til 

språklæring, lek og gode relasjoner.  I løpet av dagen har barna frilek, voksenstyrt lek og aktiviteter. 

Det jobbes med temaet på hver enkelt avdeling gjennom mål i periodeplaner som står i forhold til 

hvilken alder barna har.   

De yngste barna utvikler vennskap gjennom kommunikasjon som kroppsspråk, imitasjon, blikk og 

kroppslig lek. En felles leke aktivitet eller opplevelse kan være inngangsportalen deres for samspill og 

et ønske om å gjenta leken/aktiviteten. 

Når barna blir større får de mer forståelse for hva vennskap innebærer. De vil lære om at vennskap 

innebærer gjensidighet, likeverd og omsorg for hverandre. 

I hverdagen jobber vi for å skape felles opplevelser gjennom å fortelle historier, lese bøker, snakke og 

filosoferer, og være i en lek/aktivitet sammen. Vi leser og reflekterer over bøker som handler om 

vennskap og fellesskap, om hvordan vi er med hverandre, hvordan vi snakker til hverandre og 

hvordan vi kan hjelpe og støtte hverandre. 

Barn skal bli sett og verdsett for den de er, samtidig som de skal oppleve å være en viktig ressurs i et 

felleskap. Det handler om å skape trivsel, tilhørighet og vennskap 

Vi voksne har et felles ansvar for å ha en anerkjennende holdning til barn og sette oss inn i deres 

perspektiv. Vi skal være tydelige på hva om er uakseptabel adferd når det har oppstått en 

mobbesituasjon og det krever tydelige, varme og profesjonelle voksne. De må gjøre det tydelig at det 

er handlingen til barnet eller barna som vi ikke aksepterer, ikke barnet. Vi har en egen handlingsplan 

for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby kommune om hvordan vi skal forebygge og 

håndtere mobbing. 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk  
«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barns skal få delta i 

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

Språk og kommunikasjon er et stort og viktig område i barnehagen. For å kunne være en aktiv 

deltaker i lek og for å kunne skape og beholde vennskap er et godt og variert språk avgjørende. Vi 

fokuserer på å utvikle barnas ordforråd og begrepsforståelse. Det gjør vi blant annet gjennom 

språkarbeid i smågrupper, høytlesning, samtaler og sang, rim og regler og tilrettelagte lekesoner. 
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For at barna skal kunne gjenkjenne og uttrykke egne følelser og behov er personalet bevisste på å 

sette ord på barnas følelser, blant annet gjennom veiledning i konflikthåndteringssituasjoner.  

 

Vi har et flott språkrom med variert innhold som er tilgjengelig for alle barna. Her har vi både bøker, 

spill og eventyr med tilhørende konkreter som vi bruker til språkarbeid i mindre grupper. Vi 

tilrettelegger arbeidet etter barnas ønsker og individuelle forutsetninger.  

Hverdagen i barnehagen inneholder utallige muligheter til språkfremmende arbeid. Vi bruker språket 

aktivt, og vi setter ord på det som skjer i barnehagens rutinesituasjoner. I påkledningssituasjoner og 

under måltidene samtaler vi om det barna er opptatt av, noe som skaper mange interessante og 

morsomme samtaler.  

Under samling lar vi barna møte ulike språkformer gjennom bl.a. sang, rim og regler. Gjennom å leke 

med språket skaper vi bevissthet rundt språk, og legger grunnlaget for barnas videre språkutvikling. 

Barns medvirkning 

 «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 

måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov» (Rammeplan 

2017:27).  

Dette er et tema som vi ønsker å jobbe med på en annen måte enn det vi har gjort tidligere. 

Vi har latt oss inspirere av et forskningsprosjekt med USN og Horten kommune hvor barn i 

barnehager får mulighet til å fotografere sin hverdag. Oppgaven barna fikk var å fotografere noe de 

gjerne vil huske fra barnehagen. 

Forskningen sier noe  om at språket og det å gjenfortelle erfaringer er med på å forsterke minner og 

hvordan man husker. 

Et lignende prosjekt i Østbydammen kan settes oss i stand til å reflektere over hva barn ser på som 

viktig. 

Vi skal ha et miniprosjekt med femåringene i år, der vi tar i bruk foto som metode. 

Barna vil bli spurt om «hvor har du det bra i barnehagen?» og «vil du fotografere det?» 

Målet er å la barnas stemme komme frem når vi planlegger for videre pedagogisk praksis, samt å 

utvide personalets pedagogiske praksis, hva gjelder barns medvirkning. 

Det vil utarbeides en egen prosjektplan, og det skal innhentes samtykke fra både barn og foreldre før 

vi setter i gang. 

Vi har veldig lyst å få til en utstilling før sommeren. 

Vi jobber stadig med å omgjøre gamle vaner til det beste for barn. For eksempel blir barna spurt om 

hvor de har lyst å leke etter frokosten, og på ettermiddagen. Vi er bevisste på og ikke avbryte god lek 

til tross for at barna er på en annen avdeling enn der de «hører hjemme». 

Barns medvirkning skal være tema til refleksjon på personalmøter. Som utgangspunkt skal vi drøfte 

Barnekonvensjonen artikkel 12. den handler om barns rett til å bli hørt. Vi ønsker å gå grundig inn i 

intensjonene, og ut over fortolkningen av at barn skal få velge. 

Viktige tema i disse refleksjonene er: 

 Barns rett til å bli hørt. 
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 Barn som likeverdige medmennesker, individer som har rett til å uttrykke seg og delta ut fra 

sine forutsetninger. 

 Hvordan forstår vi (barnehagepersonalet) vår posisjon i relasjon til barn. 

 Et likeverdig forhold, barn skal møte respekt parallelt med å erfare at også andre har krav på 

respekt. 

Vi har alle med oss erfaringer fra egen barndom, eller vi har selv erfaring med å ha barn. Det er viktig 

å reflektere rundt den tause kunnskapen/erfaringene vi har med oss. Hva skal vi ta med oss inn i det 

profesjonelle arbeidet, og hva kan være lurt å legge fra seg. 

Spørsmål til refleksjon: 

 Har du en god opplevelse fra egen barndom, der du kjente på at du ble tatt på alvor? Hva kan 

du ta med deg inn i din profesjonelle rolle? 

 Har du noen opplevelser der du ikke ble tatt på alvor, som du tenker at du har tatt med deg 

uten å være den bevisst? På hvilken måte kan du i tilfelle handle annerledes? 

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.  

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. 

Førskolebarna er samlet på en avdeling og det gjør at alt vi gjør på avdeling er forberedende til 

skolestart. Vi jobber ut fra Årsplanen og våre periodeplaner i forhold til Rammeplanen. 

Vi følger Vestby kommunes plan for overgang barnehage-skole.  

Vi jobber i år med fire overgangsobjekter som vi skal gjøre oss kjent med før skolestart. Hensikten 

med disse objektene er at de også skal brukes i skolen/SFO når barna starter der, altså de vil møte 

noe som de allerede er kjent med. 

Overgangsobjektene er: 

 Bok; Bukkene bruse begynner på skolen 

 Sang; Stopp! Ikke mobb! 

 Spill; Villkatten 

 Lek; Stiv heks 
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I januar/februar vil alle barna få mulighet til å ha trivselssamtale med en voksen fra avdelingen. I april 

gjennomføres overgangssamtaler med barn og foreldre. 

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).  

 

Styrer og pedagogisk leder er ansvarlig for den pedagogiske driften i barnehagen. Planlegging og 

gjennomføring av planer foregår i samarbeid med hele personalgruppen. Vi har i år bestemt oss for 

et felles tema gjennom hele året. Hver avdeling planlegger videre mer detaljert hvordan dette følges 

opp på den enkelte avdeling. Avdelingene er delt inn etter alder, og vi tenker at det pedagogiske 

opplegget må tilpasses den enkelte aldersgruppen. 

 

Vi bruker plandager og personalmøter (på kveldstid), både til planlegging, faglige oppdateringer og 

vurdering av gjennomførte aktiviteter. I år ønsker vi å begrense bruk av tiden borte fra 

barnegruppene, derfor har vi ingen faste planlagte møter i åpningstiden. Avdelingen og ledergruppen 

melder i stedet behov for møte, og så settes det av en dag der møter kan gjennomføres. 

Planen for møtet skal settes opp på forhånd, og det skal også estimeres hvor lang tid man trenger på 

møte. 

 

Barnehagen bruker et kommunikasjonsverktøy som heter Truegroups. Her legges det daglig ut bilder 

og en kort oppsummering av dagen, som foreldrene kan gå inn å se på. Dette er vår informasjon om 

hva vi gjør i hverdagen. 

I tillegg sendes det ut periodeplaner til foreldrene, med informasjon om mål for de neste tre 

månedene. 

Periodeplanene våre lages på en mal som også inneholder et punkt for vurdering. Pedagogiske 

aktiviteter og opplegg skal vurderes etter endt periode. 

 

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) 

«Ingen barn er vanskelig, noen barn har det vanskelig.» Barn kan ha det vanskelig av ulike grunner. Vi 

etterstreber at vi først og fremst ser på miljøet rundt barnet i barnehagen når vi tenker at barn ikke 

har det bra. Er det noe vi gjør som ikke fungerer optimalt? Er avdelingen tilrettelagt på en måte som 

ikke er tilpasset barnets behov. Kan det være noe med måten vi jobber på? 

Innad i barnehagen har vi kompetanse blant personalet som vi ønsker å bruke til det beste for hele 

barnegruppen. Vi jobber med å få til en ordning der vi større grad får til å observere hverandres 

arbeidsmetoder, for å eventuelt endre praksis. Vi ønsker i større grad å se på de voksnes handlinger 

og arbeidsmetoder før vi konkluderer med at barn har utfordringer. 
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Det er alltid de voksne som har ansvar for relasjonen og miljøet, og vi prøver ut tiltak som vi tenker 

kan hjelpe barna til å få en bedre hverdag. Tiltakene evalueres og justeres etter behov. 

Noen ganger er ikke kompetanse vår tilstrekkelig for å gi den hjelpen som trengs. Vi har gode 

samarbeidspartnere i Vestby kommune som vi kan søke råd og støtte fra. Før vi søker råd utenfra, 

innhenter vi samtykke fra foresatte. 

Barnehagens arbeidsmåter – progresjon 

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

(Rammeplan 2017:44) 

Progresjon er en prosess der en ikke måler resultatet. Gjennom barnehageårene vil barnet få utvidet 

sin kunnskap og mestring. 

Vi voksne skal bidra til å utvide, fylle på og følge barnets interesse på en slik måte at barna har noe å 

strekke seg etter, at barna oppleve nye perspektiver, de undrer seg og finner ut av ting slik at de 

opplever mestring i eget liv. 

Vi har aldershomogene grupper, og etterstreber at faste voksne følger barnegruppen hele løpet ut. 

Gjennom denne stabiliteten kan en arbeide med ett tema flere perioder, gjentagende.  

Å ha noen ansatte som kjenner barnet tenker vi er viktig i forhold til en tett oppfølging av barnets 

utvikling. 

Hver måned har vi ett eller to fagområder som vi har ekstra fokus på. Hver avdeling har en 

periodeplan. Dette er ett dokument der vi planlegger aktiviteter som er tilpasset barnas alder. 

Underveis har vi vurdering og justeringer der det trengs. 

Barnehagens fysiske miljø er utarbeidet etter barnas utviklingsnivå og alder.  Dette er en prosess som 

vi fortsatt arbeider med etter at vi i 2019 begynte med aldersinndelte avdelinger. 

Hvordan forholder voksne seg til barnas ulike alder, jo vi husker på at det spesielle for: 

 1-åringen er: se meg trøst meg. 
Trenger uendelig mye trøst, at de voksne er nede på gulvnivå hele tiden, barna har stort 
behov for kontakt, nevrologisk behov for hudkontakt, stort behov for hjelp og nærhet. 

 2-åringen er: alltid våken. 
Store forventninger til verden, og hvis noe går galt kan fortvilelsen bli stor, stort behov for 
søvn, behov for å roe ned, behov for ritualer, like dager. 

 3-åringen er: prøve og feile. 
Viktig at de oppmuntres til akkurat dette, å få prøve i trygghet er 3-åringens bensin. 

 4-åringen er: kan alt, og får nye følelser. 
Det skjer en synlig utvikling i hjernen omtrent ved fire år, et nytt område i frontallappen hvor 
den mer avanserte følelsestenkningen sitter blir skrudd på. Kan derfor se ting fra andres 
perspektiv. Mye mer komplekse følelser, skjønner konseptet med å dele, du og jeg tanker, 
misunnelse, sjalusi. Mange følelser, sterke følelser som skal håndteres. Følelser skal kjennes 
på, øves på.  

 5-åringen er: den lille filosofen 
Verden er uendelig, alt er mulig og fantasileken blomstrer. 
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Slik arbeider vi med progresjon for de yngste barna 
Dette er barnas første møte med utdanningsløpet og vi ønsker å gi de gode leke og læringsarenaer. 

Dette er med på å gi barna grunnsteinen og tryggheten de trenger. 

De yngste barna i Østbydammen barnehage har progresjon gjennom hele barnehageløpet. Vi legger 

til rette for gode leke og læringsarenaer slik at barna opplever et godt sted å være.  

Vi arbeider blant annet med å dele opp barnegruppen i smågrupper, da er vi tettere på barna og 

dette kan være med på å skape trygge barn.  

Som voksene er vi tett på barna der barna er, vi sitter på gulvet sammen med barna. Vi benevner 

med ord tingene rundt oss, gjentar og viser barna.  

Vi synger og leser/introduserer bøker tilpasset de yngste barna. 

Vi jobber i prosjekter i lengre perioder, som kan være med på å gi barna trygghet og forutsigbarhet i 

hverdagen. Vi gjentar og repeterer. 

Slik arbeider vi med progresjon når barna blir litt større 
Vi har fokus på at barna skal bli mer selvstendige, klare å kle seg, smøre maten selv og generelt få 

mer kontroll over seg selv og egne følelser. Det handler mye om å prøve og feile.  

De vokse skal støtte barna slik at de får tilstrekkelig muligheter til å prøve selv, og legge til rette for at 

barna også vil oppnå mestring i sin streben.  Barna er i en fase hvor de har mye følelser, som ikke 

alltid er like enkle å håndtere eller å forstå selv. Det er derfor viktig at de voksne er gode 

støttespillere og til stede for barna, slik at de kan hjelpe dem med å få kontroll over egne følelser og 

behov.  

Turene våre blir lengere, vi går mer i dybden på de prosjektene vi har. Vi introduserer nye elementer 

i hverdagen/leken som får barna til å komme videre i leken/oppgaven. Vi undrer oss sammen og 

hjelper barna å finne svar. 

Når barna har fylt fire år, skal de gjennomgå en fireårskontroll på helsestasjonen. Dette gir oss et 

godt samarbeid med helsestasjonen og oppfølgning av barna.  

Slik arbeider vi med progresjon for de eldste barna 
Barna begynner å bli selvstendige og skal klare mye selv men trenger fortsatt hjelp og støtte til å 

mestre utfordringer i hverdagen.  

Vi skal styrke barna i å kle på seg selv, hente og henge opp klær, og holde garderobeplassen sin i 

orden.  

Vi skal la barna finne sin egen identitet og se seg selv som egenindivid og som en del av et større 

samfunn.  

Vi skal være nysgjerrige på det som er rundt oss og undersøke sammen. Finne prosjekter sammen 

med barna som vi kan utforske og lære. Vi skal leke sammen og bruke kreativ tenkning og 

skaperglede.  

Vi skal fortsette å arbeide sammen om å være gode lekevenner, hva betyr det og hvordan kan vi 

gjennomføre det. Barna skal få reflektere og filosofere over hvordan man snakker til hverandre og 

hvordan man kan selv løse en konflikt med vennene sine.  

Tilslutt finne en måte å gjennomføre de tanker og ideer som de selv er med å bestemme. 
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Barnas medbestemmelse skal fremmes ved at de deltar i planlegning av arrangement som 

gjennomføres i barnehagen. Alle skal gjennom året ha gjennomført barnesamtaler og vi skal 

gjennomføre fotoprosjekt. 

Barnehagens digitale praksis 
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.» (Rammeplan 2017:44) 

Vi har mange digitale verktøy som brukes i mer eller mindre grad. Vi har blant annet iPader, digitale 

fotoapparater, og-pro-kamera, prosjektor, bærbare datamaskiner. 

Det er et mål å gjøre barnehagens digitale verktøy mer tilgjengelig for barna, men dette er et område 

som vi så vidt har startet på. 

I den raske utviklingen som finnes på området er det ikke bare barna som skal lære på dette feltet. Vi 

voksne må vite hva vi holder på med. Vi ønsker å bygge opp en kunnskapsbase i personalgruppa som 

sikrer at når vi tar i bruk digitale verktøy, så bruker vi det til å utforske, lære og undre oss sammen 

med barna. Det skal brukes som et verktøy, på samme måte som en snekker bruker hammer og 

spiker for å bygge noe. 

iPaden er for eksempel ikke et verktøy til å se film når man trenger en pause. 

Førskolegruppa skal for eksempel i gang med et fotoprosjekt, der barna bruker digitale fotoapparater 

som uttrykksmåte til å si noe om sin hverdag. 

Barnehagens fagområder 

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) 

Dette barnehageåret skal vi ha fokus på de fire elementene: jord, ild, luft og vann. 

De forskjellige fagområdene er: 

 Antall, rom og form. 

 Natur, miljø og teknologi. 

 Etikk, religion og filosofi. 

 Kunst, kultur og kreativitet. 

 Kommunikasjon, språk og tekst. 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Etikk, religion og filosofi 
 

Slik skal vi jobbe med tema (elementene) og fagområdene i år 
Vi har delt inn elementene i hvert sitt kvartal. Vi begynner med luft, deretter vann, jord og ild. Alle 

avdelingene har laget en egen plan for dette arbeidet. Her er innholdet tilpasset barnas alder, og det 

er samlet sammen ideer til sanger, formingsaktiviteter, fortellinger, bevegelsesaktiviteter og annet 

som personalet skal bruke. Planen er det lagt opp slik at alle fagområdene er representert gjennom 

året. Personalet skal dokumentere at alle fagområdene er jobbet med i perioden, og vise til hvordan. 
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Slik blir alle som jobber hos oss mer bevisste på hva vi lærer barna gjennom aktivitetene vi har. Og 

barna får kunnskaper og ferdigheter innenfor fagområdene. 

Gjennom å opparbeide en idébank, i motsatt til en fastsatt plan har vi åpnet opp for større mulighet 

til kunne følge barnas initiativ, jamfør barns medvirkning. 

Periodeplanen til hver avdeling blir lagt ut på Truegroups slik at foreldrene lett kan følge med på hva 

barnehagen har tenkt?  
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Møtekalender – personal 

Dato Møte m/overskrift til saker Klokkeslett 

02.01.2020 Planleggingsdag:  

13.01.2018 Personalmøte: 
- Vi setter ukeplanen, og tilrettelegger for mer utetid 

17:15 – 19:45  

 Foreldremøte: 
- Foreldreundersøkelsen, avdelingsvis 

(1,5 t) 

17.02.2018 Personalmøte: 
- Grønt flagg 
- Informasjon fra kurs 
- Barns språkutvikling (48 min) 

17:15 – 19:45  

16.03.2018 Personalmøte: 
- Evaluering av periodeplaner og kjøkkenplan 
- Inkluderende/spennende/tilrettelagte lekemiljøer 
- Hverdagssamtalen (45 min) 

17:15 – 19:45  

14.04.2020 Planleggingsdag: 
- Barnekonvensjonen artikkel 12 
- Språk og deltakelse i lek (57 min) 

 

11.05.2020 Personalmøte: 
- Fotoprosjektet 
- Språklig variasjon i hverdagen (57 min) 

17:15 – 19:45  

 Foreldremøte: 
- Informasjon til nye foreldre 

(1,5 t) 

 Sommerfest med fotoutstilling (1,5 t) 

 Sommerbarnehage: 
- Planleggingsmøte 

 

24.06.2020 Planleggingsdag: 
- Høsten 2020 
- Gjennomgang av kurs vår 2020 
- Evaluering periodeplaner 
- Ansvar og roller 
- Mangfold 
- Språklig variasjon og språklig identitet (52 min) 

 

13.08.2020 Planleggingsdag: 
- Etisk reglement 
- HMS og miljørettet helsevern 
- Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 
- Språkmøter (54 min) 

 

14.08.2020 Planleggingsdag: 
- Handlingsplan for et godt psykososialt miljø 
- Digital praksis, progresjon 
- Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 
- Å oppdage skriften (48 min) 

 

31.08.2020 Personalmøte: 
- Lek 
- Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle (52 min) 

17:15 – 19:45  

28.09.2020 Personalmøte: 
- Mangfold 
- Språkarbeid i overgangssituasjoner (57 min) 

17:15 – 19:45  

 Foreldremøte: 
- Informasjon til nye foreldre 

 

 Foreldremøte: (1,5 t) 
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- Alle foreldre 

 Høstmarked: 
- For barn og foreldre 

(1,5 t) 

30.10.2020 Planleggingsdag: 
- Evaluering av Årsplanen - hvor er vi? 
- Årsplanen – hvor skal vi? 
- Barnehagen skal fremme danning. 
- Neste år 

 

26.10.2020 Personalmøte: 
- Evaluering av periodeplaner 
- Videreføring av språkløyper (60 min) 

17:15 – 19:45  

23.11.2020 Personalmøte: 17:15 – 19:45  

 
 

 

 

 


