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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 pedagogiske praksis.  

Når årsplanen skrives i januar 2021 er vi inne i en nasjonal og internasjonal pandemi med covid-19 

viruset. Situasjonen har vart siden mars 2020, og vil sannsynligvis komme til å prege deler av året 

2021 også. For barnehagen betyr dette at vi skal rette oss etter nasjonal smittevernveileder fra 

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet, og nasjonale og lokale smitteverntiltak. Så lenge vi 

står i denne situasjonen vil det kunne få konsekvenser for gjennomføring av tiltakene i årsplanen.  

Ny bestemmelse i barnehageloven – Psykososialt barnehagemiljø 
Fra 1.januar 2021 har barnehageloven fått et nytt kapittel 8, Psykososialt barnehagemiljø. Kapittelet 

omhandler § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid, § 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et 

trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt) og § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en 

som arbeider i barnehagen krenker et barn. Barnehagene vil dette året arbeide med å implementere 

det nye lovverket slik at det er kjent for alle ansatte og foresatte. Det nye lovverket sees i 

sammenheng med de kommunale barnehagenes arbeid med psykososialt barnehagemiljø gjennom:  

- Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby. 

- Inkluderende barnehage- og skolemiljø, https://www.vestby.kommune.no/overgang-barnehage-til-

skole.525451.no.html#p63013911 

- Barnehagebasert kompetanseutvikling internt (personalmøter, planleggingsdager, kurs og 

veiledning) 

 

Østbydammen barnehage  
Østbydammen barnehage åpnet i 2006. 

Barnehagen består av fem grupper; Ett-åringene, To-åringene, Tre-åringene, Fire-åringene og 

Skolestarterne.  

Vi har fire avdelinger inne, Sommerfuglen, Marihøna, Øyenstikkeren og Gresshoppa. I starten av 

barnehageåret er ett-åringene og to-åringene sammen på Sommerfuglen, men halvveis i 

barnehageåret gir vi skolestarterne en ekstra utfordring, og da flytter de ut i Grillhytta. Samtidig 

flytter to-åringene ut fra småbarnsavdelingen og overtar Skolestarternes avdeling.  

De andre gruppene har hver sin avdeling. 

Avdelingene består av flere rom, med god plass og mange løsninger for det fysiske miljøet. I 2020 har 

vi jobbet mye med barnehagens fysiske miljø. Som et tiltak både for å fremme språk og lek. Vi 

https://www.vestby.kommune.no/overgang-barnehage-til-skole.525451.no.html#p63013911
https://www.vestby.kommune.no/overgang-barnehage-til-skole.525451.no.html#p63013911
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viderefører og videreutvikler dette arbeidet i 2021. Gode og varierte lekemiljøer tilpasset barnets 

alder fremmer språk, vennskap og lek. Barnas innspill og interesser skal ilegges stor vekt når vi 

tilrettelegger det fysiske rom. 

 

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

naturen på nært hold.  

Til felles bruk har vi snekkerbod, vognskur, sykkelsti, sandkasse og ulike lekeapparater. Det er i år satt 

opp en ny grillhytte, denne benyttes fortrinnsvis av skolestarterne på vårhalvåret, og her kan barna 

med de voksne tilberede mat sammen.  Uteområdet 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 med bibliotek, lekeplasser, butikker og togstasjon.  

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. 

Fordeling av utetid, samt mye utetid er noe vi prioriterer som et smitteverntiltak så lenge vi må ta 

hensyn til pandemien med covid-19. 

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.. 



 

Årsplan for Østbydammen barnehage, Vestby kommune 2021 
6 

Vi er en flerkulturell barnehage og ønsker å fremheve det mangfoldet vi har. For oss er det derfor 

viktig å arbeide aktivt for at barna skal føle stolthet over sin kultur, og bli trygg på egen identitet. Det 

er mange barn som har et annet morsmål enn norsk i vår barnehage, og dermed blir språk et naturlig 

satsingsområdet for oss. Vi anerkjenner at morsmålet er det viktigste språket for barna, og ønsker å 

støtte deres utvikling her så godt vi kan, samtidig som vi kan tilby en trygg og god arena for videre 

språkutvikling.  

Kompetanseutvikling  
Vestby kommune som barnehageeier 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.  

 

Barnehageeier drifter ulike kompetansetiltak knyttet til kompetanseplanen og satsingsområdene: 

- Veiledning for nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra 

utdanningskravet.  

- Kurs- og planleggingsdager for alle barnehageansatte 

 

Med de smitteverntiltakene vi har per i dag er det en utfordring å få samlet hele personalgruppen for 

felles refleksjon og drøfting. På den andre siden har vi den siste tiden blitt mye bedre på digitale 

møter, og vi kan gå på digitale kurs. 

 

Psykososialt barnehagemiljø 
Fra 1.januar fikk vi en ny bestemmelse i barnehageloven, som det innledningsvis står skrevet om. Det 

er en viktig lov som krever at personalet reflekterer sammen for å få en felles forståelse for hvordan 

loven skal følges i praksis. Mye av vår felles møtetid vil brukes til implementering av ny lov, både ved 

å diskutere caser og gjennom veiledning. 

 

Digital kompetanse 
Et av satsningsområdene til Vestby kommune er digital kompetanse. Vi har flere ansatte som følger 

en digital kompetansepakke fra Udir. Målet er en mer reflektert og bevisst holdning til bruk av 

digitale hjelpemidler, samt å få nye ideer til hvordan bruke dette sammen med barna.  

Nye ideer og kunnskap deles med resten av personalet på felles møter. 

 

Språkløyper 
Vi har god erfaring med språkløyper, og fortsetter dette arbeidet i 2021 på personalmøtene våre. 

Lesesenteret skriver følgende om språkløyper: 

«Ressursene, også kalt kompetanseutviklingpakkene, presenterer ulike aktiviteter og temaer som er 

sentrale for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og 

jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål og barn med språkvansker. 

Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i aktivitetene, og alle vil ha 

glede av det». 

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

ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) 

https://sprakloyper.uis.no/maalgrupper-og-oppdrag/gutter-i-barnehagen-article99961-19827.html
https://sprakloyper.uis.no/maalgrupper-og-oppdrag/gutter-i-barnehagen-article99961-19827.html
https://sprakloyper.uis.no/maalgrupper-og-oppdrag/minoritetsspraklige-barn-article99895-19827.html
https://sprakloyper.uis.no/maalgrupper-og-oppdrag/barn-med-sprakvansker-article99896-19827.html
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/
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Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er en felles betegnelse for de tallrike uttrykksmåter 

og kommunikasjonsmåter et individ kan kommunisere på og med, dersom talespråket ikke er 

tilstrekkelig. Det kan være alt fra mimikk, kroppsspråk, lyder, peking med hånd/øyne, håndtegn eller 

bruk av grafiske tegn. Hele barnegruppa kan dra nytte av ASK, både som støtte i språkutviklingen, og 

som hjelp til å skape forutsigbarhet i hverdagen.  

 

ICDP 
ICDP (International Child Development Program) er et forebyggende og helsefremmende program 

som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge mellom 0-18 år. Det ble utviklet 

av Karsten Hundeide og Henning Rye ved Universitetet i Oslo, og administreres i dag av BUF-etat.  

ICDP er et anerkjent og universelt program som benyttes i mange land, og av organisasjoner som 

UNICEF og WHO.  

ICDP tar sikte på å forebygge psykososiale vansker hos barn gjennom å styrke omsorgsgiverens 

sensitivitet, empati, relasjonskompetansen og samspillet med barnet. Barnet skal møtes som et 

medmenneske med de samme grunnleggende behov for anerkjennelse, respekt og kjærlighet som en 

selv. Samspillet med barnet er en gjensidig prosess, og kvaliteten på samspillet og relasjonen mellom 

omsorgsgiveren og barnet danner grunnlaget for barnets utvikling. ICDP legger stor vekt på 

tilknytning som er viktig for barnets trygghet, og dermed utviklingen - både sosialt, emosjonelt og 

kognitivt. 

I barnehagen foregår veiledningen i grupper der målet er å støtte opp om de ansattes ressurser og 

bevisstgjøre hva en god relasjon, og samspill innebærer. Programmet har tre dialoger og åtte temaer 

for godt samspill, og med enkle hjelpemidler bevisstgjøres viktigheten av godt samspill og relasjonen 

barn-barn og barn-voksen. Gjennom utveksling av erfaringer, veiledning, praktisk arbeid og 

egentrening styrker den ansatte sin væremåte overfor barnet. På denne måten økes kompetansen til 

å møte barnet anerkjennende og til å hjelpe barnet med følelsesregulering, utfordringer og støtte i 

lek. I tillegg økes kompetansen for god omsorg også overfor foreldre og andre omsorgsgivere utenfor 

gruppen. 

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). 

I barnehagen ønsker vi å fremheve viktigheten av barnas barndom, hvor vi tenker at en trygg og god 

barndom vil skape et solid grunnlag for det videre livet. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for lek og 

aktiviteter både i store grupper og i mindre grupper. På denne måten skaper vi nære gode vennskap, 

samtidig som vi lager en plass for alle i fellesskapet. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Vi har faste smågrupper med både planlagte og spontane aktiviteter.  

● Vi planlegger for felles opplevelser som legger grunnlaget for å danne vennskap 

● Arbeider aktivt for å skape et trygt barnehagemiljø, der alle barn skal oppleve tilhørighet 

● Personalet har veiledning i ICDP 
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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). 

Med dagens økende mangfold er behovet for å respektere ulikheter viktig. Vi ønsker å gi barna 

muligheten til å utvikle forståelsen av demokrati og å skape positive holdninger for å leve sammen i 

felleskap. Vi legger vekt på at barna får si sin mening, og være med på å utforme sin hverdag, 

uavhengig av voksnes planer.  Alle barn skal få være med på å ta avgjørelser, og slik passer vi på at de 

får et innblikk i det demokratiske samfunnet vi lever i. Sammen med barna kan vi prate med dem om 

valgene de tar, hvordan det kan oppleves for andre og at de må ta konsekvensene av egne 

handlinger. På denne måten respekterer vi barnas individuelle vurderingsevne, samtidig som vi er 

behjelpelige med veiledning hele tiden.  

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Vi lar barna ta egne avgjørelser sett ut fra alder, modenhet og egne forutsetninger. 

● I barnehagehverdagen legger vi til rette for samtaler med barna. 

● Vi skal være gode rollemodeller der vi møter barna med respekt og en positiv holdning. 

● Vi jobber for et inkluderende fellesskap der vi lytter og respekterer hverandres ulikheter. 

● Støtter og veileder forhandlinger i leken. 

 

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 stolte av å ha mange kulturer i vår 

barnehage, og vi ønsker å synliggjøre og verdsette 

det i barnehagehverdagen. Vi ønsker at alle skal 

føle seg sett og anerkjent for den de er, og 

oppleve at de er en betydningsfull person i 

fellesskapet.   

En av våre satsinger 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 

markeringer og feiring. Feiringer innebærer ofte 

religiøs praksis, det hører privat- og 

menighetslivet til. For oss betyr markering å lære 

om andre livssyn og/eller trosretninger. Dette gjør vi for eksempel ved å snakke om hvor det feires, 

se på bilder og i bøker, med tilhørende formingsaktiviteter eller matlaging.  

 

Vår ansattgruppe inneholder er stort språklig og kulturelt mangfold, noe som gir oss et bredere 

perspektiv i det pedagogiske arbeidet. 
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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. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Lage hus med bilder av barnets familie. 

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

● Eventyr og fortellinger fra forskjellige land og kulturer. 

● Lage plakater med flagg, ord på forskjellige språk, tradisjonsdrakter og mat. 

● Markering av ulike høytider og merkedager. 

● Ansatte viser frem sin kultur via mat, språk, musikk 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). 

Alle barn 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 kulturell bakgrunn. De ansatte respekterer barnas valg av 

aktiviteter, uavhengig hva de velger å leke. 

De ansattes holdninger og verdier er med på å skape et godt sted å være for alle barn. Når barn får 

omsorg og kjærlighet opplever de trygghet. Dette gir barna en følelse av anerkjennelse, som er en 

betegnelse på en relasjon basert på likeverd. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Å respektere ulikheter. 

● Vise hensyn til hverandre. 

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

ulikheter. 

● Lytte til hvert enkelt barn. 

● Anerkjenner hvert enkelt barn. 

● Foreldresamtaler.  

 

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

 

Ved å benytte de lokale naturomgivelsene tenker vi at dette vil være et godt utgangspunkt for læring 

sammen med barna. Vi skal lære barna å ta vare på den naturen og verden de lever i, og gi svar til 

hvordan dette kan gjøres. På denne måten kan vi passe på at generasjoner etter oss også får 

muligheten til å oppleve det samme mangfoldet, slik vi har fått lov til. 

 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Barnehagedagen – små steg for kloden (9. mars). 

● Earth Hour (26.mars). 

● Jordens dag (22. april). 

● Gjenbruk i det pedagogiske arbeidet. 
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● Gjenbruksnett. 

● Sorterer søppel. 

● Grønt flagg barnehage. 

Grønt flagg  

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, 

videregående skoler og folkehøgskoler hvor formålet er å sikre bærekraftig utvikling gjennom 

miljøopplæring. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen, og hvert år må det sendes inn søknad om 

fornyet sertifisering. Dette er med på å sikre kontinuitet i miljøarbeidet. Alle Vestby kommunes 

barnehager deltar i denne ordningen.  

 

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

på sunt kosthold og fysisk aktiviteter, vi fortsetter med kjøkkenhage og dyrking. Vestby kommune er 

også en “la Humla suse”-kommune. Vi planter humlevennlige planter i barnehagen, og bygger 

humlekasser sammen med barna. 

Vi ønsker å redusere matsvinnet vårt, og ønsker at barna øver på å forsyne seg med kun den 

mengden mat de skal spise. «Det er bedre å ta to ganger».  

 

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 avslapning 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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Personalet skal støtte barna i å mestre motgang og utfordringer og få hjelp til å regulere følelser. Det 

er viktig at de lærer seg å sette egne grenser, samt respektere andres. De yngste barna får et avbrekk 

med søvn eller hvilestund, mens for de eldre barna legges det til rette for rolige aktiviteter, lytte til 

avslappende musikk, lese en bok eller en avskjermet lek i rolige omgivelser. 

Barnehagene skal videreføre arbeidet med kommunens overordnede satsing på inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Vi jobber også med å implementere den nye bestemmelsen om barns 

psykososiale miljø i barnehageloven som kom 1. januar 2021.  

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Legge til rette for hvile i løpet av barnehagedagen. 

● Barnehagen skal fremme barns psykiske og fysiske helse. 

● Legge til rette for varierte aktiviteter, slik at barna får erfare og kjenne på gleden ved å 

bevege seg.  

● Bruke måltidet som en sosial og pedagogisk arena. 

● Gi barna grunnlag til å utvikle matglede og sunne helsevaner.  

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. 

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

oppleve å få omsorg av andre, og de må se at barn og voksne gir 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. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Barna skal få en trygg og god mottagelse om morgenen. 

● De ansatte skal være tilstede i alle situasjoner i hverdagslivet. 

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

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

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

● De ansatte skal være lydhøre overfor barns uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg 

med sensitivitet. 

 

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.  
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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 

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.  

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● De ansatte skal observere, støtte, delta og berike leken på barnas premisser. 

● De ansatte skal være bevisste på, og vurdere egen rolle og deltakelse i leken. 

● Legge til rette det fysiske rommet slik at det speiler barnets interesser, alder og 

utviklingsnivå, og innbyr til ulike typer lek. 

● Materiell og leker skal være tilgjengelig i barns høyde. 

● Gi barna felles opplevelser gjennom felles prosjekter, fortelling, eventyr m. m som igjen gir 

barna nye impulser til rollelek. 

● De ansatte er tett på leken der vi støtter og veileder barna, og skjerme leken ved behov. 

● De ansatte er gode rollemodeller og lærer dem å lytte, respektere hverandre og løse 

konflikter.  

 

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. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Barna skal erfare at de blir sett, lyttet til, ivaretatt og få trøst og omsorg. 

● Barna skal oppleve at alle følelsene blir anerkjent, også de vanskelige. 

● De ansatte skal hjelpe barna med å lære seg selvregulering. 

● De ansatte hjelper barna til å gjenkjenne sine egne og andres følelser, og å sette ord på dem. 
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● De ansatte er tydelige og gode rollemodeller. 

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

lyst til å leke, utforske og mestre» (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 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.   

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Oppfordre barna til å prøve og feile. 

● Kjenne til det enkeltes barns interesser og utfordringer. 

● Legge til rette og tilpasse opplegg og aktiviteter, slik at hvert barn får oppleve mestring. 

● Sørge for progresjon og utvikling i ulike læringsprosesser. 

● Legge til rette for trygge og gode leke- og læringsmiljø. 

● Den ansatte skal legge til rette for at barn bidrar i egen og andres læring i et inkluderende 

fellesskap. 

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 forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 

utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» (Rammeplan 2017:22-23).   

Sosial kompetanse er en forutsetning for å bygge vennskap og å samhandle godt i et fellesskap. De 

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

kroppslig lek. En felles lekeaktivitet 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 at vennskap innebærer gjensidighet, likeverd og omsorg for hverandre. 

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. 
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Barn skal bli sett og verdsatt 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 som er uakseptabelt når det oppstår krenkende atferd og det 

krever trygge, varme og profesjonelle voksne. Barnet skal være trygg på at det er handlingen vi ikke 

aksepterer, ikke barnet selv.. Vi har en egen handlingsplan for et godt psykososialt miljø i 

barnehagene i Vestby kommune om hvordan vi skal forebygge og håndtere krenkelser og mobbing. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Alle barn skal oppleve å bli verdsatt og inkludert. 

● Ved å være støttende og hjelpe barna til å få kontakt med andre barn bidrar vi til 

språklæring, lek og gode relasjoner. 

● Gi barna felles opplevelser gjennom blant annet samling, prosjekter, fortelle historier, turer 

og felles aktiviteter. 

● Støtte barna i å sette egne grenser, og å forstå andre sine. 

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

samspillsmønstre. 

● Veilede barna og gi de redskaper til konfliktløsning. 

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 

språkstimulerende arbeid i smågrupper, høytlesning, samtaler, sang, rim og regler og tilrettelagte 

lekesoner. 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, 

puslespill, spill og språkposer med eventyr og tilhørende konkreter. Dette bruker vi aktivt i 

språkstimulerende arbeid med 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 har vi samtaler 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. 

I Østbydammen barnehage jobber vi blant annet på denne måten: 

● Vi bruker ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon).  

● Synliggjør språket med hjelp av konkreter. 

● Benevner gjenstander, setter ord på følelser og handlinger sammen med barna. 

● Leker med språket sammen med barna ved bruk av humor, rim, regler og sang. 

● Bevisstgjør barna på ordlyden i språket. 
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● Oppmuntrer barna til å lytte, vente på tur og ytre seg. 

● Vi jobber med kjente eventyr, fortellinger og bøker. 

 

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).  

Skolestarterne 

Dette er de eldste barna i barnehagen, noe som gjør at de får mer ansvar og kan i større grad påvirke 

sin egen hverdag. Vi voksne skal være aktivt lyttende til barnas ideer og forslag, og villige til å kunne 

endre prosjekter og aktiviteter etter barnas ønsker og interesser. 

Skolestarterne ytrer seg godt verbalt, og viser tydelig om det er noe de ikke ønsker å være med på. Vi 

ønsker å gi hvert enkelt barn, sammen med en voksen, muligheten til å være med på å arrangere og 

ha ansvar for samlingsstunden. På denne måten får vi frem hva barnet er interessert i, noe som gjør 

at barna opplever å bli sett og hørt.    

Fire-åringene 
Vi ønsker å gi barna en opplevelse av at 

de har en reell påvirkningskraft, og ved at 

de får meningsfulle valg og at deres 

ytringer blir tatt på alvor av de voksne. 

Dette kan i praksis ses ved at aktivitetene 

tar utgangspunkt i det som opptar barna. 

De får sette preg på fortellinger og 

eventyr og frihet til å velge aktiviteter å 

holde på med.   

Det å legge til rette for barns medvirkning 

er mer enn bare å gi dem valg med 

alternativer. Vi må ta barna på alvor! Vi 

ønsker ikke å sette begrensninger for 

barna, men prøver å ha fokus på det de er 

opptatt av. Ved å kjenne til barnas 

interesser, kan vi lettere imøtekomme 

deres ønsker og skape rom for det i 

hverdagen. Dette kan ses ved at voksne 

tar del i barns lek, samtaler med barna i 

små grupper og på individnivå, samt 

observere barns lek.  

 

Tre-åringene 
Med medvirkning menes det å assistere, bidra, delta, ha en finger med og hjelpe. Det baserer seg på 

barn som deltagende, hvor de blir sett, hørt og lyttet til av de voksne. De voksnes barnesyn spiller en 

viktig rolle i det å forstå barns medvirkning. Det handler om å ta barna på alvor, å følge barnas 

interesser, ønsker og behov. 
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Vi ønsker å la barna medvirke i sin hverdag, som i lek, samling og andre aktiviteter. Vi observerer 

leken og samspillet, og lytter til dem når de kommer med innspill til hva de ønsker å gjøre. Samtidig 

skal de erfare at noen ganger må vi gjøre noe de selv ikke velger for at fellesskapet skal fungere.  

Vi jobber prosessorientert, og velger tema ut fra barnas interesser. Hvordan prosjektet utvikler seg 

og hvor lenge det varer kommer an på barnas engasjement.  

To-åringene 
Alle barn har sine egne uttrykksformer. De er kroppslige, nonverbale og verbale. Det er vår jobb å 

respektere dem alle. 

Det verbale språket til 2-åringen er i utvikling, og de blander gjerne denne uttrykksformen med det 

nonverbale og det kroppslige. Vi voksne må være støttende og lydhøre, og møte hvert enkelt barn 

med respekt. Vi er tilstedeværende, og fanger opp hvert enkelt barns signaler og kroppsspråk.  Da 

kan vi planlegge hverdagen, og legge til rette for aktiviteter og lek med utgangspunkt i barnas 

interesser, undringer og opplevelser og hva de er opptatte av her og nå. 

 Med dette viser vi barna at deres meninger er viktige, og at vi tar dem på alvor. De får muligheten til 

å påvirke og sette preg på egen hverdag, og fellesskapet i gruppa 

Ett-åringene 
Hos de yngste ønsker vi å sette fokus på hvordan vi som voksne skal hjelpe barna til å føle på 

mestring av å klare selv. Som voksen må vi kjenne barna og deres uttrykksmåter slik at vi kan tolke 

dem. Vi veileder og støtter barna når de uttrykker seg gjennom ord, mimikk og bevegelser. Vi skal 

legge til rette for at barna får tid til å prøve selv og ta avgjørelser gjennom oppmuntrende ord, blikk 

og positiv bekreftelse. 

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. En god start på 

barnehagelivet for både foreldre og barn er en viktig forutsetning for å få til et godt samarbeid. Dette 

samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Vi håper at vi på denne måten kan gjøre foreldre 

og barnet trygge på oss, fordi: «trygge foreldre = trygge barn». 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. 

 

To-åringenes overgang til ny avdeling 
I starten av barnehageåret er 1-åringene og 2-åringene sammen på Sommerfuglen. På vårparten 

overtar 2-åringene Skolestarternes avdeling. For å ivareta barnas trygghet følger det kjente voksne 

med. 

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) 
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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.   

Skolestarterne er samlet på en avdeling, og det gjør at vi lettere kan forberede til skolestart. Vi 

jobber ut fra Årsplanen og våre periodeplaner knyttet 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. 

 
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 Drøftingsteam 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).  

 

Planlegging 
I barnehagen har vi ulike møter som for eksempel avdelingsmøte hvor vi planlegger hva som skal skje 

neste måned ut fra vårt tema og barnas interesser. Vi har personalmøter på kveldstid en gang i 

måneden, og pedagogiske ledermøter hvor vi planlegger mye av det som skal være felles i 

barnehagen. Vi reflekterer daglig sammen og planlegger spontant små aktiviteter for å skape en best 

mulig hverdag for barna. 

 

Vurdering 
Ukentlig refleksjon av det pedagogiske arbeidet vårt. Vi vurderer vårt arbeid på avdelingsmøter, og 

personalmøter. Vi får tilbakemeldinger fra barn og foreldre som vi tar med oss i planleggingen. Vi 

bruker foreldreundersøkelsen aktivt, og skriver handlingsplan ut fra foreldreundersøkelsen slik at vi 

hele tiden skal forbedre oss.  

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

aktiviteter og opplegg skal vurderes etter endt periode. 

 

Dokumentasjon 
Vi legger ut planer i kalender på Mykid som alle foreldre har tilgang til. Vi legger også ut periodeplan 

med didaktisk plan som viser vårt pedagogisk innhold. Periodeplanen er en utdypende og mer 

about:blank
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detaljert forlengelse av Årsplanen. Det legges ut bilder med tekst på Mykid for å synliggjøre hva 

barna gjør i hverdagen. Vi henger også opp materialer som barna har laget. 

 

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

gjennomføring av planer foregår i samarbeid med hele personalgruppen. I år har vi “Eventyr, 

fortellinger og bøker” som tema gjennom hele barnehageåret. Hver avdeling planlegger videre mer 

detaljert hvordan dette følges opp på den enkelte avdeling. Avdelingene er delt inn etter alder, og 

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. 

 

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. 

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 
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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 et 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 avdeling har en periodeplan. Dette er et 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 følelsetenkningen sitter blir skrudd på. De 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 og øves på.  

● 5-åringen er: den lille filosofen 
Verden er uendelig, alt er mulig og fantasileken blomstrer. 
 

Slik arbeider vi med progresjon for de yngste barna 
Barnehagen 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. 

Barnegruppen deles opp i smågrupper, der de ansatte er tettere på barna og dette er med på å skape 

trygge barn. Vi sitter på gulvet sammen med barna, og benevner med ord tingene rundt oss, gjentar 

og viser barna. Rim, regler og sang blir aktivt brukt sammen med barna.  Vi gjentar og repeterer for å 

skape felles mening for barna. Samme tema blir brukt over lengre tid: Dette gir barna trygghet og 

forutsigbarhet. 

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 voksne 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.  
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Turene våre blir lengre, 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 oppfølging av barna.  

Slik arbeider vi med progresjon for de eldste barna 
Barna begynner å bli selvstendige og får mer ansvar, men trenger fortsatt hjelp og støtte til å mestre 

utfordringer i hverdagen.  

Barna kler på seg selv, henter og henger opp egne klær, og skal holde garderobeplassen sin i orden.  

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

samfunn.  

De ansatte skal være nysgjerrige, og undre seg sammen med barna over det som er rundt oss. Vi skal 

finne prosjekter som vi kan utforske og lære i fellesskap. Vi skal leke sammen og bruke kritisk 

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.  

Barnas medbestemmelse skal fremmes ved at de deltar i planlegging av arrangement som skal skje i 

barnehagen. De skal få gjennomføre tanker og ideer som de selv er med å bestemme. 

Alle skal gjennom året ha gjennomført barnesamtaler. 

Barnehagens digitale praksis 
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring» (Rammeplan 2017:44). 
 
Vi i Østbydammen barnehage utøver digital dømmekraft som gjør at vi regulerer innhold, mengde og 

praksis. Dette gjør at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier, og 

barna får et innblikk i de forskjellige verktøyene vi bruker.   

Barnehagen har tekniske hjelpemidler i arbeidet med digital praksis som datamaskin, iPad, trådløst 

easi-Scope, filmkamera, overhead, projektor og kopimaskin.  

En del av den digitale læringen er at vi har spill på iPad som et pedagogisk virkemiddel. Nettstedet 

MyKid er en portal for kommunikasjon mellom barnehage, ansatte i barnehagen og 

foreldre/foresatte. Her deles årsplan, periodeplan, dagen i dag, bilder og annen pedagogisk 

dokumentasjon. 

   

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). 

Gjennom temaarbeid, prosjekter og hverdagsaktiviteter vil vi jobbe med de syv fagområdene. 

Årets temaarbeid: fortellinger/eventyr/bøker. Dette står beskrevet i periodeplanene, som blir lagt ut 

på MyKid. 
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Kommunikasjon, språk og tekst  
Fagområdet omhandler språk i vid forstand, verbalt og nonverbalt. Å samtale med barn om 

opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for et rikt språk. Vi forteller og dramatiserer eventyr og 

fortellinger og bruker bøker aktivt. Dette er med på å utvikle barnas ordforråd og begrepsforståelse. 

Vi leker med språket og møter tekst i ulike former for å stimulere til språklig nysgjerrighet og 

bevissthet. Det å eksperimentere med sanger, rim, regler og lyder er en stor del av hverdagen. Barna 

blir oppfordret til å leke med skriftspråket gjennom ulike aktiviteter, slik får de erfaring og motivasjon 

til videre utforskning.  

Antall, rom og form  
Arbeid med dette fagområdet skal stimulere til undring, nysgjerrighet og problemløsning. I de daglige 

rutinene og hverdagsaktiviteter møter vi stadig på matematikk vi kan bruke for å stimulere barna. Vi 

skal utforske verden, resonnere over sammenhenger, oppdage mønstre og løse problemer som 

måtte oppstå i leken og i hverdagen. 

Vi bruker en dagtavle i samlinger som gjør at vi snakker om dager, uker og måneder. Vi sorterer, 

kategoriserer og jobber med grunnleggende begreper sammen med barna.  

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Gleden av bevegelse, lek og aktiviteter er viktig for å ivareta helse og livskvalitet. Vi har flere fine 

områder i skogen som vi benytter oss av. Vi har en flott grillhytte som vi skal øve oss med sunne 

alternativer til matlaging på bål. Vi har en kjøkkenplan hvor to avdelinger samarbeider om å lage 

varmmat en dag i uka. 

Kunst, kultur og kreativitet 
Personalet legger til rette for at barna har tilgang til ting, rom og materialer slik at de får utforsket og 

undret seg over egen kreativitet. Felles opplevelser skaper tilhørighet i barnegruppen. Barnehagen 

har gjenbruks- og naturmaterialer tilgjengelig, slik lærer barna om gjenbruk og at vi på denne måten 

kan spare miljøet.  

Vi bruker sang og musikk aktivt i hverdagen, da kan barna uttrykke seg estetisk og kreativt gjennom 

dans. Når vi arbeider med de ulike kulturene som er representert i barnegruppen, opplever barna 

glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

 

Natur, miljø og teknologi  
Vi bruker nærmiljøet rundt barnehagen og barnehagens uteområde.  
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Ute kan barna bli kjent med vekster, småkryp og endringer i naturen gjennom de ulike årstider. Barna 

kan med støtte fra en voksen gå på oppdagelsesferd, sette ord på det de ser og søke ny kunnskap om 

natur og miljø. Vi vil gi barna gode erfaringer og opplevelser i naturen slik at de selv ønsker å ta vare 

på den. Barna skal bli kjent med ulike redskaper og teknologi. 

Etikk, religion og filosofi  
Vi i barnehagen skal være bevisst sitt yrkesaktive ansvar for å møte barnas tro, spørsmål og undring 

med respekt. 

Østbydammen barnehage har mange barn med tilhørighet i ulike trossamfunn som gjør at vi voksne 

må skape rom for undring, opplevelser og gode samtaler.  

Nærmiljø og samfunn 
Barna skal bli kjent med eget 

lokalområde, hva som er rundt 

dem, veien til og fra 

barnehagen. Vi har ofte 

smågrupper med på daglige 

turer utenfor barnehagen, og 

ukentlige turdager som gjør at 

barna blir kjente med 

nærmiljøet sitt.  Barna skal få 

et innblikk i ulik kultur og 

levesett, og vi har stort fokus 

på morsmålsdagen. 
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Kalender – merkedager 
 

Dager som markeres Når Ansvarlig Annet å huske på 

Samenes nasjonaldag 06.02 Marihøna og Skolestarterne  

Vinteraktivitetsuke Uke 8 Øyenstikkeren og 3 skolestartere Idrett for alle 

Karneval 12.02 Sommerfuglen og 3 skolestartere  

Morsmåldagen 19.02 Gresshoppa og 3 skolestartere  

Barnehagedagen 09.03 Skolestarterne Tema: klima og miljø 

Earth hour 27.03 Gresshoppa og 3 skolestartere  

Påskefrokost  26.03 Marihøna og 3 skolestartere  

Jordens dag 22.04 Øyenstikkeren og 3 skolestartere  

Eid 13.05 Sommerfuglen og 3 skolestartere  

Sommerfest  Juni  Skolestarterne   

Høstaktivitetsuke  Uke 40 Sommerfuglen og 3 skolestartere Idrett for alle 

Verdensdagen for 
psykisk helse 

10.10 Skolestarterne Hele uken 

Høstmarked FN-dag 20.10 Øyenstikkeren og 3 skolestartere Salgsbod/utstilling 

Nissefest 01.12 Marihøna og 3 skolestartere  

Lucia  13.12 Skolestarterne  

 

Stengte dager i 2021. 
4. januar - planleggingsdag 

6. april - planleggingsdag 

14. mai – planleggingsdag 

16. august - planleggingsdag 

17. august - planleggingsdag 

12.- til og med 23.juli – sommerstengt (uke 28 og 29) 

31. mars – påskeferie 

24. desember – julaften. 


