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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.  

 

Støttumveien barnehage  
Støttumveien barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i 2003. Vi har Vestby sentrum og 

«friluftsområder» i gangavstand til barnehagen, og som vi benytter oss av ukentlig. Barnehagen 

ligger ved et stort jorde, og nærhet til skog. Her har vi tre referanseområder og turmål som benyttes 

jevnlig. Vi er glade i å gå turer og ha opplevelser i naturen, gjerne med bål og bål-mat som pinnebrød, 

stekt ris varmet på bål, bakt potet, fløtegratinerte poteter med mere. Det finnes få begrensninger for 

hva som kan lages ute.  

Vi har et uteområde med gode muligheter for fysisk aktivitet, i tillegg til husker, sandkasse, sklie og et 

lite klatrestativ har vi fine områder med gress og noen bakker hvor vi kan rulle, løpe og skli. Vi har et 

oversiktlig uteområde, selv om det er flere steder hvor barna kan leke skjermet. Rett utenfor 

barnehagen er det en stor asfaltplass som vi ofte benytter til lek og moro. Der er også en gresslette 

som er super som fotballbane.  

Bibliotek og brannstasjon besøker vi jevnlig, på veien til sentrum passerer vi togstasjonen som ligger 

5 min gange fra vår barnehage.  

Støttumveien er en barnehage med mange minoriteter, både i personalgruppen og barnegruppene. 

Mangfoldet gjenspeiles i det daglige arbeidet, og for 2020 har vi valgt oss fokusområdet mangfold og 

gjensidig respekt fra rammeplanens verdigrunnlag som satsningsområde. Vi ønsker å synliggjøre 

mangfold i hverdagen i enda større grad.  

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.  

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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- 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) 

 

Barnehagens kompetansetiltak for året 2020 er; 

- ICDP- veiledning (hele personalgruppen) 

- IKT, bruk av digitale verktøy i hverdagen 

- Videreføre IBS (inkluderende barnehagemiljø).  

- Rettet mot satsningsområdet vårt, vil vi ha følgende tiltak; bevisstgjøring og refleksjon for 

felles fokus og felles forståelse for mangfold og gjensidig respekt.  

 

Barnehagens verdigrunnlag  

Støttumveien barnehages verdigrunnlag bygger på verdigrunnlaget i rammeplan for barnehagens 
oppgaver og innhold (2017). Vi jobber aktivt med at det skal være synlig i praksisen vår, gjennom 
refleksjon rundt praksis og bevisst jobbing med å øke bevissthet. Først presenterer vi verdigrunnlaget 
samlet, og senere under dette punktet vil dere kunne lese om hvordan vi arbeider for å oppnå det.  

Det som er viktig for oss er at alle, både foreldre og barn, opplever å bli møtt på en god måte og føler 
seg velkomne i barnehagen. Vi voksne skal være tilstede og oppriktig nysgjerrig på barnas 
opplevelsesverden, i tillegg til å ha en anerkjennende tilnærming til barn, foreldre og kollegaer. Det å 
tilrettelegge for dialog med familiene er av betydning for å ivareta barns behov utfra sine 
forutsetninger. Det settes pris på tilbakemeldinger fra foreldrene, der vi ikke klarer å oppnå dette.  

Barna skal ha tilgang til voksne de har en trygg relasjon til gjennom hele barnehagehverdagen, og 
som er bevisst seg selv som rollemodell. Gjennom aktiviteter og organiseringen av dagen legger vi til 
rette for felles og gode opplevelser, som gir erfaringer som bidrar til vennskap og lek. Personalet skal 
tilby barn et inkluderende miljø, samt veilede barna i å inkludere hverandre i lek og samhandling.  
I barnehagens fellesrom er det tilrettelagt tydelige lekesoner hvor de ansatte skal bidra til å fremme 
barnas interesse for lek og læring. Her kan barna møtes på tvers av avdelinger for å bli kjent, dette 
bidrar også til en felles trivsel og trygghet ved å møte barn og voksne fra andre avdelinger.  

Barn og foreldre skal oppleve at barnehagen har fokus på å forebygge, stoppe og følge opp 
diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Det svært viktig at 
personalet har kunnskap om mobbeadferd og sosialt samspill, samt bruke observasjon som verktøy 
for å avdekke og ta tak i begynnende mobbeadferd. Observasjon er et viktig verktøy for å få oversikt 
over sosialt samspill og mønstre i barnehagen, samt fange opp sårbare barn og legge til rette for lek 
og vennskap. Som voksen i barnehagen må vi kjenne til forskjellene på mobbing, erting, konflikt og 
aggresjon. Dette for å kunne identifisere mobbeadferd, og bruke rett tiltak utfra hva som er behovet. 
(se tabell s 19, Idsø &Roland, 2017).  

Konflikt og konflikthåndtering er en viktig del av sosialiseringsprosessen, og må for all del skilles fra 
håndtering av mobbeadferd. Erfaring med konflikt bidrar til sosial utvikling. Å bli utsatt for 
mobbeadferd bidrar imidlertid ikke til positiv sosial utvikling. Det er ødeleggende for både den som 
utøver adferden, de som observerer det og den som utsettes for det. Om vi som voksne ikke evner å 
se forskjellen, kan vi bidra til ødeleggende prosesser istedenfor å legge til rette for gode 
utviklingsmiljøer for barna. En viktig rolle barnehagen har er å støtte opp om barnas psykososiale 
utvikling, det vil si at vi skal følge opp både de som utfører mobbeadferd og de som utsettes for det. 
Barnehagen må unngå å reagere på konflikter som de reagere mot mobbeadferd.  

Alle barn skal ha muligheten til å ytre seg, bli hørt og delta – uavhengig av kommunikasjonsevner og 

språklige ferdigheter. Alle barn skal føle seg betydningsfulle og som en del av felleskapet. Barna skal 

og har rett til å være med å forme hvordan barnehagehverdagen skal være. Alle barn skal ha 
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mulighet for lek og aktiviteter med utgangspunkt i deres egne interesser og bli møtt på sine verbale 

og nonverbale initiativ.  

Alle barn og foreldrene skal opplever seg sett og anerkjent for den de er, og hva de bringer inn til 

barnehagen. Vi ønsker å synliggjøre den enkeltes plass og verdi i felleskapet. Mangfoldet brukes som 

ressurs i det pedagogiske arbeidet. Barn skal oppleve at de støttes, styrkes og følges opp, utfra deres 

egen kulturelle og individuelle forutsetninger. Det er av betydning å formidle at det finnes mange 

forskjellige måter å tenke, handle og leve på. Vi ønsker å legge til rette for at barna får speilet innhold 

fra sin kultur i samarbeid med familiene.  

Barna skal oppleve og erfare at vi vokse undrer oss med dem, skaper en forståelse for deres ulike 

væremåter, interesser og perspektiver. Barna skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og bli 

oppmuntret til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Det er viktig at vi aktivt jobber for å 

motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.  

Barnehagen skal være helsefremmende og ha en forebyggende funksjon, som blant annet bidrar til å 

utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal være et sted som bidrar til barns trivsel, livsglede, 

mestring og følelse av egenverdi. Samtidig skal barnehagen være en arena der vi gir rom for hvile, 

fysisk aktivitet og bidra til gode og sunne matvaner. 

Barnehagens verdigrunnlag skal være synlig i barnehagens praksis, det som står over er hva vi mener 

skal beskrive barnehagen i møte med barn, foreldre og medarbeidere. For å oppnå det har vi satt opp 

noen punkter under hvert område under, som sier noe om hvordan vi skal arbeide for å oppnå 

ønsket praksis.  

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) 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

• Arbeide aktivt med å være en trygg havn for barna, og kunnskap om og tolke barns 
signaler. 
 

• Aktivt bruke kunnskap om barnas interesser, behov og forutsetninger inn i 
planlegging av aktiviteter og organisering av dagen. 

 
• Aktivt bruke kunnskap om lek og lekens betydning, være bevisst egen rolle som 

voksen i lek spesielt når det gjelder igangsetting, støtte og berike leken.  
 

• Være bevisst på betydningen av å berike vennskap og legge til rette for nye 
vennskap. Legge til rette for felles lekegrunnlag, gjennom å forberede og berike lek 
og aktiviteter. 

 
• Tilrettelegge for at barna tilbys et inkluderende barnehagemiljø, som gir erfaringer 

som kan bidra til at barna utvikler et positivt forhold til seg selv, og tro på egne evner 
(IBS). 

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

konfliktsituasjoner. Handlingsplan for godt psykososialt miljø benyttes jevnlig og ved 
behov.  
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• Skille mellom erting, konflikt og mobbeadferd 
• Observere for å forstå om negativ interaksjon er umoden negativ handling 

eller om det er begynt å bli en del av gjentatte handlingsmønster mot ett 
eller flere barn.  

• Vi betrakter de negative handlingene som barn gjør, i lys av 
mobbedefinisjonen, men tolker handlingene i forhold til barnets alder (Idsøe 
& Roland, 2017) 

 
 

 

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).  

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Være kjent med uttrykkene til barna 

 Bidra til at alle barn blir inkludert og kan medvirke i planlegging og evaluering av 
barnehagens innhold og aktiviteter. Samt aktivt bruke kunnskap om barnas interesser, behov 
og forutsetninger inn i planlegging av aktiviteter og organisering av dagen. 

 Ta i bruk dagtavle på alle avdelinger, for å gi barn oversikt over dagen sin.  

 Forsterke verbalspråk med tegn, bilder og kroppsspråk – slik at alle barna får mulighet å 
uttrykke behov og ønsker 

 

 

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).  

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Gjennom dialog med foreldrene få kjennskap til kulturelle og individuelle merkedager, sang, 
musikk, språk og mat eller andre tradisjoner som foreldrene ønsker at skal få en plass i 
barnehagen 

 Legge til rette for kulturmøter (barn, foreldre og personal) 

 Dialog med foreldrene, tilrettelegge for god kommunikasjon 

 Bøker, lekemateriell, eventyr, musikk og historier som representerer barnegruppen  

 Legge til rette for et inkluderende barnehagemiljø, og være bevisst sine egne holdninger.  
 

 

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) 
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Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Være bevisst egne holdninger i møte med alle barn og familier 

 Synliggjøre og fremheve ulike personligheter og egenskaper hos hvert enkelt barn 

 Sørge for at barna opplever trygghet, trivsel og tilhørighet 

 

Bærekraftig utvikling 

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

De andre områdene i verdigrunnlaget sier mye om hvordan vi jobber med å ta vare på seg selv og 

andre. Her presenterer vi i hovedsak grønt flagg og hvordan vi skal ta var på naturen. Barna skal få 

naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold.  

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Legge til rette for naturopplevelser som gir positive erfaringer og mestring for barna 

 Være bevisst egne holdninger til naturopplevelser og naturen 

 Være gode forbilder for barna når vi er utenfor barnehagen, eks plukke søppel langs veien 

 Undre oss sammen med barna om naturen 

 

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.  Støttumveien barnehage har egen plan for Grønt flagg, 

revidering av denne skjer våren 2020.  

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Være bevisst bruken av engangs forbruksutstyr 

 Tar med barna på prosessen fra frø til ferdig produkt. (så frø, stelle spirer, luke bed, høste 

inn, benytte råvarene til en matrett, servere og nyte) 

 Kildesortere med barna, og tenke gjenbruk 

 Lage miljøregler sammen med 5 åringene 

 

 

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) 
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«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) 

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Videreføre arbeidet med kommunens overordnede satsning på inkluderende barnehage- og 

skolemiljø. 

 Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 
konfliktsituasjoner. Handlingsplan for godt psykososialt miljø benyttes jevnlig og ved behov.  

o Skille mellom erting, konflikt og mobbeadferd 
o Observere for å forstå om negativ interaksjon er umoden negativ handling eller om 

det er begynt å bli en del av gjentatte handlingsmønster mot ett eller flere barn.  
o Vi betrakter de negative handlingene som barn gjør, i lys av mobbedefinisjonen, men 

tolker handlingene i forhold til barnets alder (Idsøe & Roland, 2017) 
 Tilrettelegger for hvile, ro og avslapping i løpet av barnehagedagen ved å dele 

barnegruppene i mindre grupper, musikkopplevelser som fremmer ro og hvile og soving for 

de barna som har behov for det.  

 Følger «Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen» gitt av 

Helsedirektoratet. 

 

Barnehagens formål og innhold 
Målet vårt er at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 

barnegruppen. Arbeidet med omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og 

språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Samspill og kommunikasjon 

er av betydning for kvaliteten på miljøet vi tilbyr barna. Hvordan vi møter barna behov utfra deres 

forutsetninger, og hvordan vi aktivt tilrettelegger for barnas lek og skapertrang, hvordan vi undrer 

oss og utforsker sammen med barna har direkte innvirkning på barnas muligheter. Barnehagen skal 

være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og 

glede. Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige 

bevegelseserfaringer, både inne og ute.  

 

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). 

Å vise omsorg er det samme som å bry seg om noen.  

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 

behov for. Det skal legges til rette for omsorgsfulle relasjoner, dette er grunnlag for trivsel, glede og 

mestring.  

Barn trenger tilgang til voksne de har en nær relasjon til gjennom hele barnehagedagen. Det skal 

legges til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre. 
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        Circle of security (cos)  

Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for støtte både når de utforsker verden 

og når de opplever vanskelige følelser. 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Skape et miljø hvor barn føler trygghet og tilhørighet og være bevisst egen rolle som 

trygg base og omsorgsperson 

 Bidra til at barna gjennom erfaringer og opplevelser får muligheten til å utvikler empati 

og nestekjærlighet, gjennom en anerkjennende væremåte og godt samspill. 

 Bidra til at barna gjennom erfaringer og opplevelser får muligheten til å utvikle tillit til 
seg selv og andre, gjennom å støtte og oppmuntre barna til å gi og motta omsorg 
sammen med barn og voksne. 

 Ivaretar barnets behov for fysisk omsorg, også behovet for ro og hvile 
 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek  
«Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplan 2017:20). 
 
Leken er nødvendig for at barn skal vokse og utvikle seg. Det er en frivillig aktivitet som barnet selv 

kan velge å delta i. Leken er lystbetont og gir barnet glede, samtidig som den er barnets viktigste 

læringsarena. Gjennom leken utvikler barnet motoriske, kognitive og sosiale ferdigheter. Leken er 

identitetsskapende og bidrar til at barnet får en forståelse av seg selv og andre på en rekke ulike 

områder. Gjennom erfaringer og opplevelser får leken næring. Vi må gi barnet tid, plass og noen å 

leke med. Barnehagens miljø skal gi rom for spenning, utfordring og innby til lek ute og inne. Dersom 

noen barn ikke mestrer leken, må personalet støtte og hjelpe dem inn i lek med andre.  I et leke-

felleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre, noe som er viktig for barnas trivsel.  
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Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Være lydhøre for barnas initiativ og tone oss inn på barnas lek, slik at vi deltar på lekens og 
barnets premisser.  

 Legge til rette for felles opplevelser og erfaringer som danner grunnlag for leken, gjennom 

organisering av rom, tid og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek. Både inne og ute.  

 Benytte barnehagens IBS-plan aktivt for å sørge for at barna opplever et inkluderende miljø 

hvor alle kan delta i leken. 

 Være engasjerte og tilstedeværende i lek og aktiviteter gjennom hele dagen, og introdusere, 
støtte og berike barns grunnlag for lek og utvikling av leketemaer. 

 Legge til rette for at barna opplever glede, spenning og mestring i lek og veilede barna hvis 
leken medfører uheldige samspillsmønstre. 

 
 

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 handler blant annet om å forstå felles verdier og normer som er 

viktige for felleskapet, samt å oppleve tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. Samtidig er ikke 

målet med danning en bekreftelse av likhet og felleskap, det er også evnen til å hanskes med 

motsetninger og forskjeller. Det å takle forskjellighet, både følelsesmessig og intellektuelt. Det å 

forstå seg selv og andre som en del av felleskapet, det å uttrykke synspunkter og skape mening i den 

verden vi er en del av er viktig for menneskets danningsprosess.  

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive 

selvforståelse 

 Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i felleskapet 

 Utfordre barnas tenking og invitere dem inn i utforskende samtaler 

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

læring 

 

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). 

Det er gjennom barns erfaringer med både aktivt og positivt samspill at noe av den viktigste læringen 

skjer. Her får barn erfare hvordan man skal tilpasse seg hverandre, vise hensyn og samarbeide. I 

læringsprosessene må vi la barnet utforske med både kroppen og sansene sine. Barn er nysgjerrige, 

kreative og vitebegjærene, dette må vi anerkjenne, stimulere og legge til grunn i barns 

læringsprosesser.  Det er av betydning at barna får bidra til egen og andres læring gjennom 

læringsfelleskapet.  
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Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Sørger for et inkluderende fellesskap og tilrettelegge for at barn kan bidra i egen og andres 

læring.  

 Tilrettelegger for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige 

utvikling 

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

situasjoner og aktiviteter. 

 Støtter og beriker barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til 

egne evner 

 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 barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

 Deler opp i mindre grupper 

 Lager gode oversiktlige lekesoner og sørger for at alle har tilgang til undring, lek og samspill 

 

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). 

Alle barn skal få muligheten til å føle at de er en del av vennskap og fellesskap i en gruppe. Sosial 

kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. I barnehagen får de daglig 

muligheten til å utvikle sin sosiale kompetanse med andre barn og voksne, det vil si ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Vi voksne støtter opp og veileder 

barna til positive samspill gjennom lek og ulike aktiviteter, hvor de får hjelp til å meste balansen 

mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres.  

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Sørge for at barnehagen har et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, 

trivsel og mestring. 

 Tilrettelegge hverdagen slik at barna får tilgang til godt og inspirerende lekemiljø 

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

vennskap og lære å beholde venner 

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

samhandling i felleskap 

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

uheldige samspillsmønstre  

 Kjenner til og jobber etter «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i 

Vestby kommune» og barnehagens IBS-plan 
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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). 

Tidlig, god og variert språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom våre 
hverdagsaktiviteter som måltid, lek, samlingsstund, stell og av- påkledning vil vi sette ord på og 
benevne det som er rundt oss, handlinger og følelsesuttrykk. I systematiske lese, leke, og spillgrupper 
vil vi ha et spesielt fokus på dette fagområdet. 

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

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

involveres i samspill og i samtaler 

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

alle barn. 

 Skaper et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og 

kommunisere med andre, får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser 

 Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse i hele barnegruppen gjennom å synliggjøre 

språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme 

mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer 

 Inviterer til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og 

stille spørsmål. 

 Oppmuntrer barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme 

 Støtter barnas lek med og utforsking av skriftspråk.  

 Kjennskap og forståelse for bruk av ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon, hjelp til 

å kommunisere på andre måter en tale. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, 

grafiske symboler og fysiske gjenstander). 

 Bruk av konkreter. 

 Introdusere litteratur, støtte og utvide interessen for bøker og litteratur 

 

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).  

Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 
måter som er tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for 
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Det skal tilrettelegges for, og verne om barns 
lek, ved å se hva som er til det beste for barna der og da. 

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 
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 Bidra til at barna møtes med anerkjennelse og respekt for sine behov og tanker. 
 Tolke for å forstå barnets uttrykk og signaler fra barnet 
 Inkludere barna i planlegging og evaluering av barnehagens innhold og aktiviteter. 
 Sørge for at barna har mulighet for lek og aktiviteter med utgangspunkt i deres egne 

interesser og møter barnas verbale og nonverbale initiativ. 
 Legger til rette for at medvirkning er tilpasset barnas alder, erfaring og individuelle 

forutsetninger og behov. 

 

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.  
 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Foreldremøte for nye foreldre holdes i juni 

 Besøksdager for nye barn 

 Informasjon om dato for oppstart, avdeling og kontaktperson sendes ut i forkant av oppstart 

 Vi bruker tolk ved behov 

 Oppstartsamtale med foreldrene i løpet av første uken i tilvenningen 

 Tett foreldrekontakt videre, både formelt og uformelt 
 
 

Overgang mellom avdelinger 
Vi har som mål at barna skal være trygge på personalet i barnehagen, og oppleve at de er en del av et 

stort felleskap. Dette for å ha gode muligheter for å legge til rette for godt helhetlig miljø for alle 

barn – også ved fravær av faste voksne. Denne arbeidsformen gir også gode vilkår for trygg overgang 

mellom avdelinger, når det er naturlig for barn å bytte avdelinger. Dette gjelder spesielt for barna 

som skifter avdeling fra høsten det året de fyller tre år. Vi utvider barnas miljø i takt med barnas 

økede trygghet, slik at de med tiden opplever seg trygge på alle avdelingene i barnehagen. Om 

ettermiddagen er det felle lek på fellesrommet, hvor barn i alle aldre er sammen. Vi går på turer på 

tvers av avdelingene, og barn besøker andre avdelinger for å lek og samspill.  

 

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette: 
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 Personalet har fokus på trygghet for barna, noe som betyr at barna skal være trygge på egen 

avdeling før vi utvider miljøet 

 De avdelingene med de yngste barna, har felles tid om ettermiddagen når barna er klare for 

det– dette for å skape trygghet for barna overfor personalet på flere avdelinger 

 Personalet blir med barna på besøk på andre avdelinger. De barna som vil besøker andre 

avdelinger alene, får mulighet for dette 

 Vi har aktiviteter hvor barn på tvers av avdelingene er sammen, både formelle og uformelle 

 Øker hyppigheten på besøk på den nye avdelingen, når overgangen nærmer seg 

 Felles arrangementer for hele barnehagen flere ganger gjennom året 

 

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.   

I Vestby kommune skal alle barnehager og skoler la barna og elevene bli kjent med noen felles 

grenseobjekter. Det er i felleskap med barnehager og skoler/SFO valgt ut en felles bok, ett spill og en 

lek og en sang. Bruk av felles grenseobjekter i kommunen skal styrke barnas opplevelse av 

sammenheng og trygghet mellom barnehage og skolen/SFO.  

I tillegg til dette er det flere aktiviteter gjennom året, hvor barnehagen og skole/SFO samarbeider.  

Vestby kommune har utarbeidet rutiner som barnehagene og skolene følger: 

 August/september: foreldremøte for førskolebarna 

 Januar: Innskrivningsdag på skolene 

 April/mai: I foreldresamtalen utveksles informasjon som skal gå til skolen. (TRAS) 

 Våren 2020: Besøksdager på Skolene 

 Mai/juni: Bli- kjent-dager på skolene: Invitasjon sendes til alle skolestartere fra rektor. 

 

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).  

Årsplanen er vårt arbeidsredskap og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Planleggingen 
synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for 
refleksjon og utvikling av virksomheten. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for 
enkelt barn og barnegruppen.  
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Slik arbeider vi for å oppnå dette: 

 Vi har 6 planleggingsdager og 10 personalmøter i året der hele personalgruppen er 
deltagende. Her legges føringene for vårt pedagogiske arbeid.  

 Styrer og pedagogene har ukentlige møter. hvor det blir diskutert saker som har 
betydning for det pedagogiske tilbudet.  

 Avdelingen har ukentlige møter, hvor det planlegges og evalueres arbeidet på den 
enkelte avdeling.  

 Pedagogene har i 100 % stilling min. 4 t/u de bruker på planlegging, dokumentasjon og 
etterarbeid/vurdering. Fagarbeidere og assistenter får tid til planlegging og forberedelse 
ved behov.  

 Vi er lydhøre for barnas og foresattes innspill, og gir faglig begrunnende 
tilbakemeldinger. 

 

VURDERING  

Målet med vurdering i barnehagen er å skape den gode barnehage for det enkelte barn. Barnehagen 
skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, 
analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet 
med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen.  

Slik arbeider vi for å oppnå dette:  

 I mnd. brevene våre reflekterer vi rundt det som skjer i barnehagen i det daglige 
arbeidet, og vurderer det pedagogiske arbeidet. 

 Vi vurderer i de ulike møtene vi har i barnehagen. Formålet med vurderingen er å se om 
vårt daglige virke samsvarer med rammeplan for barnehagen, barnehageloven, 
barnekonvensjonen og vår egen årsplan.  

 Vårt vurderingsarbeid baseres på tilbakemeldinger fra barn og foreldre, observasjoner, 
barnesamtaler og dokumentasjonsarbeid, samt refleksjoner i personalgruppen.  

 Vi har felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet. Dette gir personalet et 
utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring, samt utvikle barnehagen som 
pedagogisk virksomhet.  
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DOKUMENTASJON 

Dokumentasjon synliggjør personalets arbeid for å oppfylle kravene i barnehageloven og 
rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldrene, lokalmiljøet og 
kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen. 

Slik arbeider vi for å oppnå dette:  

 Vi skal dokumentere barnegruppens og enkelt barns trivsel og allsidig utvikling når det er 
nødvendig med tilrettelagt tilbud.   

 Verne om barnets personlige integritet. Et etisk perspektiv skal ligge til grunn ved 
dokumentasjon av barnegruppen og enkelt barn.  

 Dokumentasjonsarbeidet vi driver skal skape grunnlag for refleksjon og vurdering.  

 Vi skal dokumentere barnas læringsprosesser og det som skjer i barnehagen.  

 

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) 
 

Slik arbeider vi for å oppnå dette; 

 
 Kjenne barnas behov og forutsetninger 

 Tilrettelegge for aktiviteter som ivaretar barnas behov og støtter deres forutsetninger, slik at 
barna opplever mestring og opplever seg sett og hørt.  

 Ha kunnskap om barns utvikling, spesielt utvikling av språk, lek og sosialt.  

 Ha kunnskap om hvordan støtte barn i deres utvikling 

 Tilrettelegge for gode leke-, dannings-, lærings- og omsorgsmiljøer utfra barnas behov og 
som tar hensyn til barnas forutsetninger 
 

 

Barnehagens arbeidsmåter – progresjon 
 «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.» 
(Rammeplan 2017:44) 
 
Vår målsetning er at tilby leke-, lærings-, omsorgs- og danningsmiljø som ivaretar barnas behov og er 
tilrettelagt utfra barnas forutsetninger.  Barn i førskolealder er mangfoldige i sine behov og 
forutsetninger, og det er viktig at personalet planlegger og tilrettelegger hverdagene og aktivitetene 
slik at alle barna har mulighet til å utvikle seg og oppleve fremgang. Barn i alle aldersgrupper skal få 
varierte leke-, aktivitets-, og læringsmuligheter.  
 
 
 
 
 



Årsplan Støttumveien barnehage, Vestby kommune 2020 
 

Slik arbeider vi for å oppnå dette; 

 Tilrettelegge for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, 
materialer og utforming av fysisk miljø.  

 Introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer. Samt 
støtter og utvider barna i deres lek og utvikling, og introduserer nye temaer. 
Eksempelvis 

o Deler inn i mindre grupper 
o Turer med barn på tvers av avdelinger/alder 
o Variere turområder og turmål, både når det gjelder lengde, fysisk miljø og 

varighet på turene 
o Tilgjengelige bøker med stor variasjon når det gjelder innhold og lengde, tekst 

og bilder 

 Støtter og utvider barna i deres lek og utvikling, og introduserer nye temaer.  
 

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

Slik arbeider vi for å oppnå dette; 
 

 Vi er sammen med barna når vi bruker digitale verktøy 

 Vi utforsker sammen med barna, gjennom å benytte digitale verktøy til samarbeid, undring, 
kommunikasjon og formidling 

 Vi deler i små grupper, slik at barna får mulighet å fordype seg og samhandle 
   

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) 

 

Slik arbeider vi for å oppnå dette; 
 Ser fagområdene i sammenheng og som en gjennomgående del av innholdet i barnehagen 

 Vi tar utgangspunkt i barnas engasjement og interesser, utvider og støtter barnas 

engasjement og utvikling 

 Vi benytter ulike materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk 

 Legger til rette for at barna utvikler kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene, 

gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter 

 Har fokus på aktiviteter som kan gi overføringsverdi for hverdagen utenfor barnehagen 

De syv fagområdene er  

- Kommunikasjon, språk og tekst 

- Kropp, bevegelse, mat og helse 

- Kunst, kultur og kreativitet 

- Natur, miljø og teknologi 

- Antall, rom og form 
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- Etikk, religion og filosofi 

- Nærmiljø og samfunn 

Se rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) for hva barnehagen skal bidra til for 

barna og hva personalet skal gjøre. Verdigrunnlaget i barnehagen sier noe om hvordan barn, foreldre 

og medarbeidere skal møtes og hva vi vektlegger i interaksjon og relasjoner.  


