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Innledning 
 
VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR! 
 
Denne årsplanen er skrevet for å være: 
- et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst retning. Vi bruker årsplanen på 
personalmøter og planleggingsdager og de ansatte skal aktivt bruke og følge innholdet i årsplanen.  
- informasjon for foreldre og den skal fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene.  
- dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid til tilsynsmyndigheter. Kommunen har ansvar for å føre 
tilsyn med at alle barnehager i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar 
med lov og forskrifter (§16)  
-informasjon til andre samarbeidspartnere  
 

 
 
 

 
 
 

Vi ser frem til et nytt barnehageår preget av følgende verdier: 
 Respekt, åpenhet, mot, trygghet 
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Lov om barnehager:  
 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som arbeider ut i fra ”Lov om barnehager” (2005). Loven gir 
rammer for barnehagens drift og innhold. I loven står det også at departementet skal fastsette en 
Rammeplan for barnehagene.  
I 2010 fikk barnehageloven en ny formålsparagraf; ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  
Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være er utfordrende og trygt sted for fellesskapet og vennskap. 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”  
(Barnehageloven § 1)   
 
 
Rammeplanen for barnehager:  
Rammeplanen for barnehagene (2010) angir retningslinjer for det pedagogiske innholdet i barnehagen. 
Rammeplanen vektlegger omsorg, lek og læring som barnehagens hovedaktiviteter. Dette er aktiviteter 
som finner sted gjennom hele barnehagedagen. Rammeplanen vektlegger også barnehagen som 
kunnskapsformidler innenfor syv fagområder som blir beskrevet nærmere under avsnittet fagområder. 
Det skal også arbeides med planlegging, dokumentasjon og vurdering, hvor barns medvirkning står 
sentralt. Rammeplanen legger ikke detaljerte føringer for virksomheten, men de overordnede mål og 
rammer er forpliktende. En konkretisering av rammeplanen skal gjøres i den enkelte barnehages 
årsplan. Årsplanen i barnehagen skal fastsettes av SU. 
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Presentasjon av Blåveiskroken barnehage 
 
Blåveiskroken barnehage er en privat stiftelse som ble etablert i 1989, og består i dag av to avdelinger 
og syv faste ansatte med plass til 27 barn. 
Stiftelsen forvaltes av et styres som består av 5 foreldre og daglig leder. 
Daglig leder har det overordnende administrative og pedagogiske ansvaret. Det er en pedagogisk leder 
og to pedagogiske medarbeidere på hver avdeling. Vi har en fast renholder som kommer hver dag. 
Åpningstid: 07.30-16.45. Vi holder stengt jul, påske og 4 uker om sommeren. 
 
Daglig leder:  
Guro Qvist 
Tlf: 67 54 42 95/46 17 05 10 
Mail: styrer@blaveiskroken.no 
	
Styreleder: 
Morten S Henriksen 
Mob: 97 14 76 67 
E-post: morten.henriksen@c-k.no 
 
  

Hvitveisen  
 

 
 
Hvitveisene holder til i første etasje.  
Her er vi tre voksne og ni barn i alderen 1-3 år. 
 
De voksne som jobber her heter: 
Ida Solheim, 100% stilling  
Marte Bekkestad (august-desember), pedagogisk medarbeider 100% stilling 
Emilia Koska, (fra januar 2017), pedagogisk medarbeider i 100 % stilling 
Helene Libekk, pedagogisk medarbeider i 100% stilling 
 
 
Tlf. til avdelingen: 46 17 01 71 
E-post: hvitveisen@blaveiskroken.no	
	
Barnegruppen på Hvitveisen 

Fødselsår: Kjønn: 

8 barn født i 2014 5 jenter og 3 gutter 

1 barn født i 2015  1 gutt 



6 
 

 
 
Ukerytme Hvitveisen: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tema- samling 
 
 
 

Alders- 
Inndelte 
grupper/ 
forming 

      Turdag 
 

Alders-  
Inndelte 
grupper/ 
forming 

Tema-samling 

 
 
Dagsrytmen på Hvitveisen: 

07.30 Barnehagen åpner 
07.30-08.30 Frokost og lek på avdelingen 
08.30-09.00 Lek på avdelingen/samlingsstund 
09.00-11.00 Utelek/aldersdelte grupper/tur/aktiviteter 
11.00 Måltid 
11.30 Bleieskift 
11.30-14 Sovetid 
14.00 Brødmat/matpakke og frukt 
14.30 Bleieskift 
14.30-16.45 Utelek/innelek 
16.45 Barnehagen stenger- alle barna må 

hentes innen 16.45 

 
 
Avdeling Blåveisen 
	

	
	
På Blåveisen går det 18 barn fra 3-5 år 
  
De voksne som jobber her heter: 
Faith Rwighemera, pedagogisk leder i 100 % stilling  
Christian Henriksen, pedagogisk medarbeider i 100% stilling 
Anette Christine Fosmo, pedagogisk medarbeider i 100 % stilling 
 
Vikarer: Halvor Gjesme, pedagogisk medarbeider 
             Cecilie Pehrson, pedagogisk medarbeider  
	
 
Tlf. til avdelingen: 46 17 00 64 
E-post: blaveisen@blaveiskroken.no 
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Barnegruppen, Blåveisen 
 

Fødselsår: Kjønn: 

7 barn født i 2011 4 jenter og 3 gutter 

6 barn født i 2012 3 jenter og 3 gutter 

3 barn født i 2013 2 jenter og 1 gutt 

1 barn født i 2014 1 gutt 

 
 
Ukerytmen Blåveisen: 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Hjertesamling 
 
 
 

Aldersinndelte 
grupper 

Tur  Aldersinndelte 
grupper 

    Frilek 
 
Grilldag 
siste fredag i 
måneden 

 
 
Dagsrytmen på Blåveisen: 
 

07.30 Barnehagen åpner 
07.30-08.30 Frokost og lek på avdelingen 
08.30-09.15 Lek på avdelingen 
09.15 Samlingsstund 
09.30-11.00 Aldersdelte grupper/tur/aktiviteter 
11.00 Måltid 
11.30 Bleieskift 
11.30-14 Utelek 
14.00 Brødmat/matpakke og frukt 
14.30-16.45 Utelek/innelek 
16.45 Barnehagen stenger- alle barna må 

hentes innen 16.45 
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Verdiene våre: 
Vi har kommet frem til at følgende verdier skal prege vårt arbeid:  
Respekt, åpenhet, mot, trygghet 
 
Disse verdiene skal hjelpe oss til å ta beslutninger, de skal gjøre oss tydelige og de skal drive oss 
fremover i vårt pedagogiske arbeid 
 
Hva betyr så disse verdiene for oss: 
Mot: 
Tørre å stå i ubehagelige situasjoner til det beste for barna, fra tørre å si ifra til hverandre; ros og ris, stå 
opp for seg selv og andre, avklare forventinger, vise mot overfor barn, personal og ansatte og tørre å ta 
sjanser.  
Åpenhet:  
Toveiskommunikasjon, lytte, anerkjenne, bruke tid, vise oppriktig interesse, godt samarbeid mellom 
barn, foreldre og ansatte og være tolerant. 
Respekt:  
Aksept for hverandres ulikheter, respekt for barnas ønsker, likeverd, likestilling, mangfold, se hverandre 
for den vi er og verne om hverandres integritet. 
Trygghet:  
Trygghet er selve kjernen i barnehage hverdagen, voksne som ser og hører hva barnet vil kommunisere, 
omsorg, at foreldrene er trygge på at barna har det bra og alle barn har rett til å bli sett, hørt, forstått og 
møtt med åpenhet. 
 
 
Hva kjennetegner vårt barnesyn i Blåveiskroken: 
* det er likeverd mellom barn og voksen 
* de voksne er lyttende og anerkjennende overfor barns ønsker og uttrykk 
* vi er opptatt av individet, vi der hvert enkelt barn som unikt og med sine iboende muligheter 
* vi møter barna på deres nivå, ut i fra deres forutsetninger 
* voksenrollen skal preges av å gi barna trygghet, omsorg, respekt, forutsigbarhet og rammer 
* barna opplever medbestemmelse og at de blir tatt på alvor. På denne måten bidrar vi i utviklingen av 
god selvfølelse 
* vi skal se etter barnets intensjon i ulike situasjoner 
* vi skal gi barna rom og tid i trygge omgivelser 
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Bærumsbarnehagen 
 

 
Barnehagemelding 2015-2025  skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud i 
alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre. 
 
Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i 
Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og 
god helse er spesielle faglige satsingsområder. 
 
Det utarbeides sentrale kvalitetsplaner for arbeidet i barnehagene.  
I den første tre-årsperioden, 2015 – 2018, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå 
hovedsakelig innenfor områdene: 

• Lekens betydning for barns utvikling  
• Arbeid mot mobbing 
• Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 

 
I tillegg vil andre områder, som barn fra språklige minoriteter, foreldresamarbeid, barn med 
særlige behov, kosthold og fysisk aktivitet ha fokus. Overgangen mellom barnehage og skole  er 
også et område det skal arbeides med. 
 
 

  
 
Strategiplan for Blåveiskroken barnehage 2015-2017: 
Styret har i samarbeid med daglig leder utarbeidet denne prosjektplanen for Blåveiskroken barnehage. 
Ut i fra satsningsområdene i denne strategiplanen (A-F) har vi dette barnehageåret valgt å satse spesielt 
på lek, språk, sosial kompetanse og realfag. Bærum kommunes Barnehagemelding for 2015-2025, har 
de samme satsningsområdene som vår strategiplan. Slik ivaretar vi kommunens føringer til arbeidet i 
Bærums barnehager. 
De grønne boblene i strategiplanen er områder vi har satt i gang arbeidet med, jobber med eller som er 
implementert. De blå boblene er nye prosjekter for dette barnehageåret. 
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Mål i strategiperioden: 
• alle barna skal trives og ha minst en venn i Blåveiskroken. Ingen mobbing skal 

forekomme 
• en pedagogisk rød tråd 
• definert og implementert et felles ”barnesyn” 
• formelt kvalifisert og motivert personalet 
• medarbeidersamtaler og kompetanseheving for den enkelte 
• halvere sykefraværet og redusere bruk av vikarer med 30% 
• score på 5,2 ved høstens brukerundersøkelse, og 5,5 høsten 2016. Være over 

gjennomsnittet sammenlignet med Bærum Kommune på alle fire målepunktene fra 
utdanningsdirektoratet på barnehagefakta.no (januar 2017) 

• IKT løsning som samhandler godt mellom foreldre og ansatte, herunder etablert gode 
rutiner for muntlige personlige tilbakemeldinger om barnets hverdag til foreldrene. 

• minst 20 familier skal ha Blåveiskroken som førstevalg ved opptaket 2017 
• lønnsom drift med positivt resultat 
•  

 
I barnehagens Årsberetning er oppnådde resultater for 2015-2016 beskrevet. Denne finnes på 
barnehagens hjemmeside www.blaveiskroken.no. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 
 

Lekens betydning for barns utvikling: 
Leken har en veldig viktig funksjon i barns liv, derfor setter vi av mye tid og rom for lek i Blåveiskroken; 
Som Margareta Øhman sier det; «Det viktigste er å få leke». Den er viktig for at barna skal utvikle en 
god selvfølelse og en følelse av kompetanse. En viktig forutsetning for å kunne leke er at barna føler 
trygghet, så dette legger vi mye vekt på i hverdagen. Å leke er en lyst som kommer innenfra hos 
barnet. Leken er frivillig, spontan, den er ”på liksom”, den gir mulighet for å prøve og feile, den 
innebærer spenning og den er en typisk aktivitet hos barn. Forskning viser at barns lek og vennskap 
ikke bare blir satt pris på av barna selv, men at det også gir dem sosiale erfaringer som ingen andre 
relasjoner kan gi. 
 
 

 
Lek 0-3 år 

 

 
Lek 3-6 år 

 
Kroppslig lek: 
Det som kjennetegner leken mellom 0-3 
år er imitasjon og kroppslig lek. Fysisk lek 
(tumlelek) er kanskje den viktigste leken i 
løpet av dagen. Små barn er kroppslige i 
alt de gjør, og de har liten evne til abstrakt 
tenkning. De opplever verden gjennom 
kroppen i bevegelse og lek. De sanser og 
utforsker verden rundt. Når barna 
beveger seg allsidig i varierende 
omgivelser, utvikler de både selvfølelse, 
utforskertrang, motorikk og evnen til å 
konsentrere seg om ting (Karin 
Kippe,2007). De minste barna leker mye 
hver for seg (parallell-lek) og etter hvert 
som de blir kjent med omverden vender 
de fokus mot andre (samlek).  
 

 
Bevegelseslek:   
3 åringene eksperimenterer i all slags bevegelseslek; de 
løper, hopper og klatrer. Bevegelseslek er bra for barnet 
fordi det gir en automatisk sikkerhet når det skal forflytte 
seg i rommet, inne, i skogen og i trafikken. Gjennom leken 
øver og øver barnet på sine bevegelser slik at de blir 
automatiserte. Barnets ønske om å være i aktivitet, mestre 
og oppleve spenning, styrer den motoriske utviklingen 
videre.                                            

 
Parallell-lek 
Denne leken kjennetegnes ved at to barn 
sitter i nærheten av hverandre og gjør det 
samme tingene. De gjør dette uten å 
være oppmerksomme på den andre part.  
 
Oppmerksom parallell -lek:  
Dette er en videreføring av parallell- lek. 
Her gjør barna det samme, samtidig som 
de viser hverandre at de er 
oppmerksomme på den andres 
tilstedeværelse.  
 

Rolleleken/late-som- leken  
Rolleleken utvikler seg til å bli avansert i alderen mellom 
3-6 år. Gjennom rollelek etterlikner barnet de voksnes 
verden og prøver ut forskjellige roller i tur og orden. De 
etablerer lekekoder og avtaler tema og andre 
rammebetingelser rundt rolleken.  Den typiske rolleleken 
er mor-far-barn-leken. Andre typiske rolleleker er tannlege, 
lege, bussjåfør og frisør. I rolleleken kan barn bearbeide 
ting de opplever som vondt, f.eks. turen hos tannlegen. 
Barn i 4-6 års alderen kan lage problemer og utfordringer 
når de spiller ulike roller, for å lage litt dramatikk i leken.   
I rolleleken lærer barn å gå inn i den fiktive verden der de 
later som. Det er lov å prøve å feile siden det ikke er på 
ordentlig. En kan gå ut av rollen og si «men det var bare 
på lek», og bli møtt med forståelse fra andre barn. På 
denne måten blir barnet både bedre kjent med seg selv og 
med barna som er rundt. Rolleleken handler mye om 
relasjonen til hverandre og samhandling. Gjennom rollelek 
bygger de opp vennskap og lærer om å ivareta vennskap.   
Barn utvikler sosial kompetanse gjennom å ta initiativ selv, 
finne på historier og aktiviteter, følge andres initiativ og 
ideer, forhandle om hvilke regler leken skal ha, hvem som 
skal gjøre hva og å dele på leker osv.  I rolleken kan barna 
utvikle språk gjennom møtet med ulike roller 
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Samlek 
 
Denne leken er karakterisert ved at barna 
utfyller hverandre i et gjensidig samspill. 
Barna bytter gjerne på å ta tur i denne 
formen for lek. Denne formen for lek 
anses som en av de viktigste 
grunnlagene til late- som- lek. 

Konstruksjonsleken  
 
Konstruksjonslek er eksperimentering med gjenstander og 
bygging med ulike konstruksjonsmaterialer. For barn 
mellom 4 - 6 år, er rundt 50 % av leken konstruksjonslek. 
Barn liker å bygge og konstruere ting. I konstruksjonsleken 
kan mange ulike materialer brukes. Lego, byggeklosser, 
klyper, pledd og planker er fine og utfordrende materialer. 
Jo eldre barna blir, jo flinkere er de til å kunne håndtere 
mindre og mer avanserte deler som for eksempel 
legoklosser. Konstruksjonsleken utfordrer både barns 
finmotorikk og grovmotorikk. Å bygge og konstruere 
handler mye om teknikk og materialkunnskap. I 
konstruksjonslek kan barna utvikle sin romforståelse og 
sine konstruksjonsmessige og kreative ferdigheter, samt 
ulike begreper som størrelse, mål, farger, form etc.  
 

 
Late-som-lek  
Ved to-årsalderen utvikles leken fra 
førsymbolsk til symbolsk lek. Late-som-
leken starter og barn kan late-som-om de 
spiser, drikker, sover osv. 
Mellom 2-3 årsalderen begynner barnet å 
involvere andre inn i late-som-leken. De 
kan late-som-om de lager mat til andre, 
som å mate dukken og lage mat til andre 
barn og voksne. Dette er tidlig start på 
rollelek der flere barn kan være med i 
leken. Språkutvikling og sosial 
kompetanse utvikles gjennom late-som-
leken. Det er mange nye ting som barnet 
kan lære av å late-som-om ved hjelp av 
en voksen eller et annet eldre barn.  

 
Regellek  
Regellek kommer naturlig for barn etter hvert som de er 
klar for lek med mer avansert form for samhandling og 
regler, som vises som normer og hva som er tillatt og ikke 
i samfunnet. (Lillemyr, 2001).  I regelleken er det etablerte 
regler for hvordan leken skal gjennomføres. En viktig del 
av barnekulturen er nettopp regler og definisjoner for hva 
som er lov. I regelleker blir barn kjent med egne, andres 
og fellesskapets muligheter og begrensninger. Regelleker 
er f.eks. Hauk og due, Stiv heks, Politi og røver og 
bordspill. 

 
Konstruksjonslek  
Konstruksjonslek for barn under 3 år er 
ofte preget av store gjenstander som 
klosser og puter, utforskning med 
modelleire, plastilina og sand. Denne 
leken blir stadig mer avansert fra 2 års 
alderen, ettersom barnet utvikler seg 
motorisk og kognitivt.   
 

 
Boltrelek  
Herjing og lekeslåssing er en type lek der barna prøver ut 
grensene sine. Store, åpne rom appellerer ofte til fysisk 
lek. Leken oppstår i vennskapelige relasjoner mellom 
barna, der de kan prøve ut visse roller fra f.eks. 
superhelter. Leken kan gå inn i late-som-leken, der barna 
later-som-om de slåss. I denne leken kan barna lære 
egne og andre grenser. Barna trenger gode voksne som 
kan veilede de igjennom boltrelek slik at det blir en god lek 
for alle.   
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Arbeid mot mobbing 
Barnehagen har en egen handlingsplan mot mobbing. Planen er et verktøy for barnehagen i arbeidet 
med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot våre barnehagebarn.  
Planen viser hvordan vi arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte 
styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i arbeidet med forebygging av 
mobbing. Planen finnes i sin helhet på vår hjemmeside www.blaveiskroken.no 
 
Forebygging:  
Den tydelige og omsorgsfulle voksne er modell for barns møte med andre. Når barn ikke får til lek og 
samspill med andre barn, trenger de hjelp av voksne. Noen barn strever mer enn andre. Relasjonen 
mellom barn og voksne er sentral i arbeidet mot mobbing i barnehagen. De voksnes forståelse av barn 
og barns atferd er grunnlaget for om voksne ser, reflekterer, handler og evaluerer egen praksis, og det 
er de voksnes holdninger som ligger til grunn for de handlinger som utføres. 
 
For å skape en barnehage fri for mobbing skal vi ha:  

• tydelige verdier og felles holdninger som praktiseres av voksne 
• voksne som legger til rette for en god start for det enkelte barn (gode strategier for tilvenning, 

forutsigbar dagsrytme og gode rutiner for overganger mellom aktiviteter) 
• voksne som systematisk observerer enkeltbarn og barnegrupper, og tilrettelegger for 

etablering av gode relasjoner og vennskap  
• kompetente voksne som jobber systematisk med å styrke barnas sosiale kompetanse og 

skaper et inkluderende og vennlig barnehagemiljø 
• voksne som kjenner alle barna godt og tilrettelegger aktiviteter slik at alle opplever mestring 

på sitt nivå 
• tilstedeværende og varme voksne som viser alle barna tillit og formidler forventninger til dem 

på en tydelig måte, slik at barna lett kan forstå hva som er akseptabelt og hva som ikke er lov 
• voksne som kan være barnas veileder i utfordrende relasjoner og situasjoner – noen ganger 

gå foran som et godt eksempel, andre ganger korrigere, vise, lede og veilede 
• voksne som legger det fysiske miljø til rette slik at det stimulerer til god lek 
• engasjerte voksne som fokuserer på leken som en viktig arena for utvikling av sosiale 

ferdigheter 
• voksne som har kompetanse og håndterer uønsket atferd og fremmer en positiv væremåte 
• voksne som vektlegger et godt samarbeid med foreldre 

 
 
Samarbeid mellom barnehage og hjem 
Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg i barnehagen. Det er 
viktig å samarbeide med foreldre i arbeidet med holdninger og verdier. Det forventes at foreldre vil 
samarbeide med barnehagen om forebygging av mobbing og krenkende atferd. Foreldre må derfor 
involveres i hvordan barnehagen jobber med barn og relasjoner og snakke om tema mobbing, 
krenkende atferd og forebygging av dette i foreldresamtaler og foreldremøter. Dette innebærer også at 
foreldre blir informert om barnehagens handlingsplan mot mobbing. Det å bli sett, møtt, anerkjent og 
respektert, innebærer gjensidig forpliktelse mellom barnehage og hjem. Alle barn og foreldre skal 
oppleve å bli tatt på alvor av personalet. Hvis de kommer med en bekymring om at et barn blir utsatt 
for krenkende ord eller handlinger, skal de bli tatt på alvor. Foreldre er barnas viktigste rollemodeller 
og må være gjennomtenkte med hva de sier og uttrykker, når barn er til stede. 
 
Foreldre bidrar til forebyggende arbeid ved å: 

• hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye vennskap 
• snakke positivt om andre barn, foreldre, personalet og barnehagen  
• melde fra til barnehagen, dersom det oppdages erting/mobbing blant barna 
• gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser 
• følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen 
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Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 

Realfag er en naturlig del av barnehagehverdagen og barnas lek. Barna undrer seg ofte over 
ting de ser og opplever, de stiller spørsmål, de prøver ut hypoteser og de ønsker å vite mer 
om ting de oppdager. Dette kan være spørsmål om oppdagelser i naturen, som hvorfor det er 
så mange meitemark på bakken når det regner eller de undersøker hvor mange barn det er 
plass til under et bord. Ved å være tilstede i barnas lek kan vi hjelpe dem med å sette ord på 
det de opplever. Dette kan bidra til at de bedre forstår oppdagelsen, og til at de tilegner seg 
nye begreper. Personalet kan også inspirere barna til videre forskning ved å stille åpne 
spørsmål og komme med forslag til videre utforskning. Hvis barna viser interesse for insekter, 
kan vi for eksempel lage insekts-feller i barnehager for å finne ut hvilke insekter som er i 
barnehagen sammen med oss. Realfag må også ses i sammenheng med barns 
språkutvikling. Utforskning sammen med andre barn og/eller voksne gjør at barna må sette 
ord på det de ser, stille spørsmål og samtale om opplevelsen. Slike samtaler kan være med 
på å utvikle barnas ordforråd og begrepsforståelse. 

For de yngste barna kommer mye av realfagserfaringene gjennom lek på gulvet. De opplever 
og erfarer verden med kroppen og det er viktig at de får god tumleplass og mulighet til å være 
aktive. I tumlelek får de erfaring med avstand, romforståelse og det oppstår fort et 
utforskningsbehov. Det er viktig at personalet verner om denne leken og utforskertrangen. På 
Hvitveisen har vi tilrettelagt avdelingen med god gulvplass for fysisk tumlelek.   
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Barnehagens pedagogiske innhold 
Her kommer en beskrivelse av hvilke satsingsområder og temaer som vil prege vårt pedagogiske 
arbeid dette barnehageåret, men først en vurdering av siste barnehageår: 
 

Personalets vurdering av siste barnehageår: 
 
Leken:  
Hvordan har vi jobbet med leken dette barnehageåret? 
Vi har satt av masse tid til lek i dagsrytmen vår, da vi er veldig opptatt av og bevisste på lekens 
betydning for barn. Personalet har jobbet med å være mer tilstedeværende i barnas lek både ute og 
inne. Dette har resultert i mer veiledning og hjelp til barna i konfliktsituasjoner.  På Blåveisen har det 
også vært fokus på hvem som leker med hvem, inkludering og hensiktsmessig oppdeling av gruppen 
ved lekegrupper. Barna har fått mye veiledning i «her og nå situasjoner», men vi har også brukt 
Hjertesamlingene til å snakke om hvordan vi skal ha det sammen i leken. 
Blåveisen har innredet et rolleleksrom og det har utviklet leken. På Hvitveisen har innkjøp av et 
lekekjøkken gitt utviklende og konstruktiv lek og språkstimulering. 
Barna opplever å ha venner i barnehagen, det har vi fått tilbakemeldinger på i barneintervjuene vi 
gjennomførte i vinter. I barneintervjuene får barna også spørsmål om hva de liker best å gjøre i 
barnehagen. «Å leke» kommer veldig spontant.  
Dette sier oss noe om hva som er viktig i barnas verden.  
 
 
Sosial kompetanse: 
Hvordan har vi jobbet med sosial kompetanse dette barnehage året? 
Blåveisen har brukt Hjerteprogrammet i sitt arbeid med sosial kompetanse, og det opplever vi at barna 
har hatt god nytte av. Dette merker vi blant annet på måten de snakker på og til hverandre på. 
I de uformelle sitasjonene ser vi om barna trenger hjelp i konfliktsituasjoner, og på Blåveisen lar vi 
barna øve å løse konflikter selv og går inn som veiledere hvis de ikke klarer å håndtere situasjonen. Vi 
har snakket om ulike regler som gjelder ulike situasjoner. 
Personalet opplever seg selv som er gode rollemodeller for barna og møter de på en god måte. 
Tema følelser har vært mye i fokus oppe og nede. Vi har vært opptatt av å gi barna følelsesspråk og 
gjenkjenne egne og andres følelser. Bøker har blitt lest, bilder med følelsesuttrykk har blitt hengt opp 
og vi har anerkjent og satt ord på barnas følelser. 
På Hvitveisen har vi har jobbet mye med utvikling av sosial kompetanse gjennom veiledning i frilek, 
slik at den sosiale læringen blir knyttet til konkrete hendelser. Vi erfarte at hjerteprogrammets opplegg 
ble vanskelig å tilpasse gruppen, og valgte derfor å tilpasse hjerteprogrammets tematikk i 
veiledningen. Et eksempel på dette er at vi fokuserte på å fremheve enkeltbarns styrke i lek og 
samhandling med andre barn. Vi har lært barna å si «stopp» når de er i sitasjoner de ikke liker, og 
mange av barna bruker dette i hverdagssituasjoner. 
 

Språk: 
Hvordan har vi jobbet med språk dette barnehage året? 
Bøker har vært tilgjengelige på begge avdelinger og vi opplever mange leseglade barn både oppe og 
nede. Mange barn tar selv initiativ til å bli lest for, voksne tar også ofte initiativ. Bøker har blitt benyttet 
både i gruppe og i en-til-en kommunikasjon. Vi har lest ulike sjangre for barna. På Blåveisen har de 
begynt å jobbe med en metode som heter «Grep om begreper». Denne metoden har de brukt i 
forbindelse med å lære om dyrene i Hakkebakkeskogen. Dette har vært en fin erfaring og vi har merket 
at barna har fått mer kunnskap om dyr og utvidet begrepsforståelsen sin.  
Sanger, rim og regler har blitt brukt flittig i hverdagen. Barna på Hvitveisen er veldig glade i å synge, og 
sangene fra Hakkebakkeskogen har falt i smak.  
Barna på Blåveisen laget sine egne fortellinger i forbindelse med barnehagen- dagens tema «Les for 
meg». For de største barna ble det laget en bok som de har fått låne med seg hjem etter tur. Dette har 
vært veldig populært. På småbarnsavdelingen laget personalet en bok med bilder fra hverdagen til 
barna. Denne har også vært med hjem etter tur. 
Personalet opplever selv å være lyttende overfor barna, noe som er viktig i arbeid med språk og 
kommunikasjon. Vi er også anerkjennende i kommunikasjonen, noe som inviterer til mer dialog og bruk 
av språket.  
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Tema Klatremus og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen: 
Hvordan har vi jobbet med årets tema? 
På Blåveisen har vi lest og fortalt mye fra boken. På elg- gruppen har vi lest et kapittel for så å gjenfortelle 
det. De har også hørt på lydbok.  
Både oppe og nede har dyrene blitt utforsket grundig; vi har brukt metoden «Grep om begreper», fått 
faktakunnskap, sett på bilder, hatt formingsaktiviteter, sett etter dyrespor eller andre tegn på at det har 
vært dyr i skogen. Barna har fått utvidet ordforrådet sitt, samtidig som det har fenget veldig. 
En annen ting vi har gjort mye av er å synge sangene fra Hakkebakkeskogen. Mange av sangene er nå 
veldig kjente for barna og mange kan teksten i sangene. 
Enkelt dramatisering har også blitt brukt i forbindelse med temaet. Vi har hatt besøk av Klatremus og av 
Bakermester Harepus, noe som var veldig spennende for barna. Dette så vi resultater av både i lek og 
språket til barna. 
I vårt arbeid med dette temaet har barns medvirkning vært i fokus og noe av arbeidet har utviklet seg 
etter barnas interesser. Ett eksempel er at når vi jobbet med uglen, så ble meitemarken plutselig veldig 
interessant når vi fortalte at uglen spiser mark. Da tok vi dette videre og lærte oss litt om marken også.  
I bhg har vi hengt opp bilder av de ulike figurene i Hakkebakkeskogen. Dette har særlig på Hvitveisen 
invitert til språkstimulering og gode samtaler. 
 
Det har vært fint å ha et tema og en rød tråd gjennom et helt barnehage-år, men etter en vurdering i 
personalgruppen har vi kommet frem til å ikke jobbe med ett tema neste barnehage- år. Vi ønsker å 
jobbe med ulike temaer igjennom året, slik at vi får mer variasjon, mer fleksibilitet og for at vi skal få 
brukt fagområdene på ulike måter. Disse temaene beskrives senere i denne årsplanen. 
 
 
Kompetanseheving i personalgruppen barnehageåret 2015-2016: 
 

Kurs Innhold plandag og personalmøter 

Grep om begreper 
Hva er viktig for de minste barna i bhg? 
Relasjoner med barn 
Nasjonal barnehagekonferanse om tidlig innsats 
Språklydsutvikling 
Språk og språkmiljø i bhg 
Matte- kurs 
Tegn til tale 
Språkutvikling 
Barn med samspills og kommunikasjonsvansker 
Overgang barnehage- skole 
Førstehjelpskurs 
Lek og lær med skogen igjennom 4 årstider 
Barn med særlige behov 
Barnehagen som forebyggende arena 
Ledelse og endringsarbeid 

Lek 
Forskningsresultater fra to store 
forskningsprosjekter i barnehagesektoren 
HMS og beredskapsarbeid 
Språk 
Personalsamarbeid 
Ståstedsanalyse 
Handlingsplan mot mobbing 
Sosial kompetanse 
Strategiplan 
Barns medvirkning 
Evaluering av barnehageåret året 
Fagområdene i Rammeplanen 
Risikoanalyse 
Circle of security 
Barnehagens verdier 
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Foreldrenes vurdering av siste barnehageår: 
 
Hvordan har det blitt jobbet med satsingsområder og tema: 
Hva har foreldrene vært fornøyd med: 
- foreldrene merker språkutvikling blant barna 
- barna er opptatt av dyr 
- barna lærer mye og mange gode aktiviteter 
- Hjerteprogrammet gir en fin ramme, og fint å si positive ting om hverandre 
- barna får god veiledning i lek 
- barnehagen har implementert læring igjennom lek 
- at vi har dratt inn realfag/matte i hverdagen 
- helthetlig læring; lære om dyr inne- leter etter tegn ute 
 
Hva kan vi bli bedre til: 
- være enda mer ute og ha faste turmål 
- liste over sanger for perioden vi er inne i 
- tilby kurs til barna,  
- ta tak i negativt språk blant barna 
 
Hvordan vurderer foreldrene informasjonen de får fra barnehagen: 
Hva har foreldrene vært fornøyde med: 
- veldig bra nettside 
- fornøyd med månedsplan, påminnelser om ting 
- god, fin og relevant informasjon 
 
Hva kan vi bli bedre til:  
- bruke litt tid på å gå igjennom nettsiden på foreldremøte 
- litt mer jevnlig informasjon, påminnelser og oppsummeringer 
- ønsker automatiske påminnelser om viktige hendelser som turer og ting utenom planen  
- plakater i gangen ved spesielle hendelser 
 
 
Hvordan vurderer foreldrene dokumentasjonsarbeidet i barnehagen: 
Hva er vi gode på: 
- bra med referat i periodeplan 
- bilde-plakatene er veldig bra 
- nettsiden er veldig bra 
- veldig bra med «lånebok» 
- bra med bilder på nettsiden fra hverdagen 
 
Hva kan vi bli bedre til: 
- mer spesifikke periodeplaner 
- oppsummering av dagen i garderoben 
 
 
Foreldrenes forslag til ideer når det gjelder innholdet i barnehagehverdagen 
neste barnehageår: 
Form, farge, bokstaver, tall, tilby kurs/aktiviteter (svømmekurs, klatrekurs), fortsette med aldersinndelte 
grupper, flere førskolemøter med barnehager i nærmiljø og flere turalternativer. 
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Satsningsområder: 
Med bakgrunn i personalets og foreldrenes vurderinger, samt føringene fra Bærum kommune har vi 
dette barnehageåret valgt å ha følgende satsingsområder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Leken: 
Tidligere i denne planen har vi skrevet om hvor viktig leken er for barns utvikling. Under beskriver vi 
hvordan vi skal jobbe med lek i hverdagen og om de voksnes rolle: 
 
Hvordan skal vi jobbe med lek: 
* Barna skal få tid og rom til lek 
* Legge til rette for variert og utfordrende lek 
* Ha lekemateriell lett tilgjengelig  
* Være bevisste i vårt valg av lekemateriell, mengde leker og det fysiske miljøet 
* Bruke lekegrupper 
* Leken vil prege vårt arbeid med satsningsområdene og temaene igjennom hele året  
* Utvide personalets kompetanse om lek 
* Bruke lek som pedagogisk virkemiddel 

 
Vi voksne er ikke passive når barna leker, vi observerer og holder oss i nærheten eller vi er deltakende 
der det er ønsket eller nødvendig. Det er viktig å ha åpne øyne når barna leker. En lek som ser ut til å 
fungere godt, gjør kanskje ikke det om man kikker nærmere etter; kanskje et barn bestemmer hele tiden 
eller et barn blir ekskludert fra leken f.eks.   
Hele personalgruppen skal kurses i «Systematisk observasjon». Dette vil være en viktig brikke for oss i 
vårt fokus på lek i barnehagen. 
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Læring i Blåveiskroken barnehagen: 
 
Mål for barna:                                                                   

1) Vi ønsker at barna utvikler sosial kompetanse  

Sosial kompetanse defineres som ”kunsten å omgås hverandre”.  
Å dele, hjelpe, ta kontakt med andre, be om hjelp, bli med i lek, løse konflikter, trøste, utsette egne 
behov, vise medfølelse og oppmuntre andre er noen eksempler på sosiale ferdigheter. 
 
 
Hvordan skal vi jobbe med dette? 
I vårt arbeid med satsningsområdet sosial kompetanse, skal vi jobbe med utgangspunkt i 
Hjerteprogrammet. Dette er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, samlet i en koffert, 
som inneholder fortellinger og materiell som skal brukes som et verktøy for å lære barna sosiale 
ferdigheter. Vi skal en dag i uka ha ekstra fokus på sosial kompetanse og ha hjertesamlinger tilpasset 
alder. Vi skal også ha fokus på å legge merke til positive sosiale handlinger barna gjør mot hverandre 
og dokumentere dette i form av hjerter som henges opp på avdelingen. 
 
                                  
 

                                            
 
 
 
Andre måter vi skal jobbe med sosial kompetanse på: 

� sette av mye tid til lek, da det er der mye av den sosiale læringen foregår 
� vi voksne skal være gode rollemodeller og ha et bevisst blikk  
�  ved uenigheter barn i mellom skal vi hjelpe barna til å sette ord på hva som har skjedd, 

hvordan de opplever uenigheten, følelser og hvordan vi kan løse uenigheten 
� dele barna i grupper 
� bruke observasjon 
� anerkjenne og gi positiv oppmerksomhet på de gode sosiale handlingene barna gjør mot 

hverandre 
� tilbringe tid sammen med hvert enkelt barn gjennom nærhet og omsorg 
� gi barna følelsesspråk 
� ha fokus på sosiale ferdigheter i ”her og nå situasjonene” i barnehagen; dvs. de 

hverdagslige situasjonene som dukker opp i løpet av dagen. 
 
 

Mye av det som foregår i barnehagen i løpet av en dag gir gode muligheter for læring av sosiale 
ferdigheter. Vi i Blåveiskroken jobber derfor bevisst med å være til stede og støtte barna i de ulike 
situasjonene de opplever igjennom dagen. Vi roser og oppmuntrer når barna handler ut i fra et ønske 
om å være til hjelp, nytte eller støtte for andre, eller vi går inn i konflikter og hjelper barna til å løse 
konflikten. Når det er følelser med i bildet trenger barna hjelp fra oss voksne til å sortere sine egne 
følelser og opplevelser. 
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2) Vi vil legge til rette for et godt språkstimulerende miljø i bhg. 
Ett av satsningsområdene i Bærum kommunes Barnehagemelding for 2015-2025 er språk. Dette er et 
område vi Blåveiskroken også synes det er veldig viktig å sette fokus på. Småbarnsalderen er den 
grunnleggende perioden for utvikling av språk. Norske og internasjonale studier viser at det språklige 
fundamentet som legges i småbarnsalderen, er av vesentlig betydning både for barns sosiale mestring 
og for deres senere læring. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er av sentral betydning 
for senere læring, leseforståelse og kommunikasjonsferdigheter. Systematisk arbeid med språk og 
støtte barns språktilegnelse må derfor være en viktig del av barnehagehverdagen. Vi ønsker at barna 
skal kunne gjøre seg forstått, fremme egne interesser og behov verbalt og sette ord på egne opplevelser. 
Det er viktig at barna får bekreftelse på egen kommunikasjon slik at de føler glede ved å kommunisere 
med andre, og det er viktig at voksne setter ord på ting og bruker begreper i hverdagen. 
Vi skal jobbe med utgangspunkt i en metode som kalles «Grep om begreper». Dette er en metodikk for 
strukturert begrepslæring som legger vekt på helhetlig begrepskompetanse. Ved å gå i dybden på ett 
begrep om gangen lærer barna en tilnærmingsmåte som overføres også til andre begreper, samtidig 
som barn og voksnes språknysgjerrighet vekkes. Målet med «Grep om begreper» er derfor at barna 
skal lærer å lære begreper. Metodikken bygger på 3 sentrale elementer: 
 

• helhetlig arbeid med ett begrep om gangen: Barn og voksne samtaler og reflekterer rundt 
begrepets innholdsside, formside og bruksside 

• aktivere og bygge videre på forkunnskapen barna allerede har om det enkelte begrepet 
• bruke tankekart som læringsverktøy for å strukturere og gi visuell støtte til refleksjonen                                                                                                       

 
 
Andre måter vi skal jobbe med språk på: 

� ha bøker tilgjengelig for barna til enhver tid 
� lese bøker 
� fortelle for barna 
� utvide barnas ordforråd 
� gi barna førstehåndserfaringer 
� bruke rammeplanens fagområder  
� sang, rim og regler 
� sette av mye tid til lek 
� være tydelige og bruke enkle ord  
� mye samtale med barna 
� være lyttende, interesserte og bekreftende voksne 
� bruke anerkjennende kommunikasjon 
� spille spill 
� språk- lek 
� bruke mye konkreter og bilder 
� de voksne skal være bevisste på sitt språk seg imellom og gå på kurs knyttet til språk 
� språkkartlegging der det er nødvendig 
� bruke Lekoteket 
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Realfag: 
Tidligere i denne planen har vi skrevet om våre tanker rundt arbeidet med realfag i barnehagen. 
Nedenfor skriver vi litt mer konkrete eksempler på hvordan vi skal jobbe med realfag i hverdagen. 
 
Hvordan skal vi jobbe med realfag:  
* utvide personalets kompetanse om realfag i barnehagen gjennom ulike kurs  
* vi går på turer i skogen hvor «veien er målet». Barna får tid og mulighet til å stoppe og undre seg og  
til å leke på tur  
* vi sorterer og kategoriserer i hverdagen, på tur og i lek. Vi rydder leker og vi sorterer søppel.  
* vi har brettspill lett tilgjengelig på avdelingen og oppmuntrer barna til å spille disse  
* gjennom lek, regel-leker og tilrettelagte aktiviteter får barna erfaring med matematiske begreper som 
først og sist, størst og minst, tall, telling, avstand og mål.  
* gjennom matlaging får barna erfaring med mengde, fremgangsmåte, smaker, vekt, kjemiske prosesser 
og måleenheter 
* personalet skal være lydhøre for barnas egen forskning og hjelpe barna til å sette ord på det de 
oppdager og oppmuntre dem til å utforske mer.  
* vi stiller åpne spørsmål som innbyr til dialog og undring  

I månedsplaner og periodeplaner vil vi utdype hvordan vi tilnærmer oss realfag gjennom de ulike 
temaene vi skal ha igjennom året. Temaene beskrives nedenfor. 

 
 
Temaer for neste barnehageår: 
Satsningsområdene våre vil prege vårt arbeid med ulike temaer igjennom barnehageåret. 
 
Vi har valgt følgende temaer neste barnehageår: 
 

Måned: Tema: 
September og 
oktober 

Gårdsliv/innhøsting 

November 
 

Eksperimenter 

Desember 
 

Jul 

Januar og 
Februar 

Universet 

Mars og April 
 

Kroppen vår 

Mai og Juni Forming; teknikk og mønster 
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Omsorg  
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet 
i Blåveiskroken. Dette krever av oss at vi er et ansvarsbevisst personale som er nærværende og 
engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. Omsorg er en viktig forutsetning for barns lek og 
utvikling. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og til andre, gode 
relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.  
 
Hva preger en omsorgsfull relasjon i Blåveiskroken: 

• lydhørhet og innlevelse 
• barna møtes med respekt og likeverd 
• trøst 
• anerkjennende kommunikasjon  
• se hvert enkelt barn og dets behov  
• forutsigbarhet  
• gi barna varierte utfordringer og erfaringer 
• legge til rette for et godt læringsmiljø 
• voksne som viser evne og vilje til samspill 
• voksne som forteller barna hva vi vil at de skal gjøre, fremfor hva de ikke skal gjøre i 

grensesettende situasjoner. 
• sette fokus på positiv oppmerksomhet; ”så fint at du delte fargeblyanter med..» . Vi er 

bevisst på mengden bruk av ordet flink (et prestasjonsbetinget ord). 
• voksne som gå bort og snakker med barnet i grensesettende situasjoner; vi roper ikke ut 

så barnet får et publikum for noe som er utfordrende for barnet. 
• personlige grenser; barna er mer tilbøyelig til å respektere dine grenser hvis du gjør de 

personlige. De respekterer i større grad deg som person enn generelle regler. Si «jeg vil 
ikke at du gjør det» i stedet for «det er ikke lov å gjøre sånn». 
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Barns medvirkning: 
Vi i Blåveiskroken ønsker å fokusere på barns medvirkning for at barna skal 
oppleve å ha innflytelse på egen hverdag og føle seg betydningsfulle. Vi er 
opptatt av å se intensjonen som ligger bak barna sin adferd, barna sitt 
kroppsspråk og barna sine verbale uttrykk. Gjennom medvirkning vil barna få 
utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter, utvikle god selvfølelse og lære at 
deres mening også er av betydning. 
  
Hva betyr medvirkning for oss i Blåveiskroken: 

• Bruke anerkjennende kommunikasjon 
• At barnet er synlig for deg 
• At vi ser og hører barnet. Barnet får komme med sine synspunkt 

og få tilbakemeldinger på dem. 
• At vi tar oss tid til å lytte til barna, og forsøker å forstå deres måte 

å tenke på og ikke minst har respekt for barnas innspill. 
• At vi tar oss til gode samtaler med barna, enkeltvis (forskning viser 

at barnehagepersonell i for liten grad samtaler med barna i 
hverdagen). 

• Ha voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og dets behov 
• Være vare for barnas følelsesliv 
• Kunne forandre planer i forhold til barns spontanitet 
• Gi mye tid og rom for barns lek 
• Selvstendighetstrening 
• Observere og være lydhøre for barnas non- verbale kommunikasjon. 
• Være lydhøre for barnas ideer, forslag og løsninger, selv om det innebærer at vi må vike fra 

«vårt opplegg» Se muligheter og ikke begrensninger 
• Være bevisste på å avbryte barnas lek 
• Forberede barna på ting som skal skje 

Personalet skal behandle hvert barn som subjekt i eget liv med rett til sin egen opplevelsesverden, 
og med mulighet til å påvirke egen hverdag (Bae, 2009). 

 

 

Det psykososiale miljøet: 
Det å bygge gode relasjoner til hvert barn, er kjempeviktig for å skape et godt psykososialt miljø. 
Vårt møte med barna skal preges av respekt, anerkjennelse, forutsigbarhet, beskyttelse, trygghet, 
tid og lydhørhet. Gode relasjoner mellom barn og voksne vil igjen fremme positivt selvbilde, trivsel 
og læring. For å skape gode relasjoner er det viktig å legge merke til barnas følelsesmessige uttrykk. 
Disse bør styre samspillets retning (M. Drugli). Fokus på barnas følelsesmessige uttrykk preger 
derfor arbeidet vårt i barnehagen.  
Som et ledd i arbeidet med barnehagens psykososiale miljø, gjennomføres det barneintervjuer hvert 
år. Hensikten med disse er å sette fokus på barnas trivsel, medvirkning, psykiske helse, drive 
mobbeforebygging, gi barna opplevelse av anerkjennelse og det å bli sett og hørt, og bli enda bedre 
kjent med barna. En liten oppsummering av denne vårens intervjuer viser at barna trives veldig godt 
i barnehagen, de gleder seg til å komme, de opplever å ha venner og de får trøst og blir lyttet til av 
de voksne. 
Det som tidligere er skrevet om sosial kompetanse og det som er skrevet under punktet barnesyn 
og barns medvirkning i denne planen, beskriver også vårt arbeid med det psykososiale miljøet. 
Barnehagen har også som nevnt en egen Handlingsplan mot mobbing. 
 
 

 
«Møter jeg et barn, møter jeg et menneske» A.C. Vestly 

”Barn i barnehagen 
har rett til å gi 
uttrykk for sitt syn 
på barnehagens 
virksomhet. Barna 
skal jevnlig få 
mulighet til aktiv 
deltakelse i 
planlegging og 
vurdering av 
barnehagen 
virksomhet. 
Barnets 
synspunkter skal 
tillegges vekt i 
samsvar med dets 
alder og 
modenhet”. 
Barnehagelovens 
paragraf  3.    
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Likestilling og likeverd 
Likestilling og likeverd er et fokusområde i både i stat og kommune. I Blåveiskroken blir hvert barn 
møtt for det barnet det er og vi jobber mot at barna skal få like mye oppmerksomhet uavhengig av 
alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Vi holder fokus på ”hva kan vi hjelpe dette 
barnet med” i utfordrende perioder for enkeltbarn. Vi er opptatt av vår kommunikasjonsform med 
barna. Vårt barnesyn er beskrivende for vårt arbeid med likestilling og likeverd. 
 

Fagområdene 
I Rammeplanen for barnehager er det angitt 7 fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring 
med i løpet av et barnehage- år. Disse er: 
 

 
Språk, tekst og kommunikasjon 
 
Kropp, helse og bevegelse 
 
Kunst, kultur og kreativitet 
 
Natur, miljø og teknikk 
 
Etikk, religion og filosofi 
 
Nærmiljø og samfunn 
 
Antall, rom og form 

  
 
 
I årsplanen skal vi beskrive hvordan vi jobber med fagområdene og det skal lages en progresjonsplan. 
Vi ønsker at det skal være en rød tråd igjennom alle årene barna går i barnehagen og at alle skal få 
samme tilbud hvert år. Derfor har vi valgt å utarbeide progresjonsplan for 5 år om gangen. Slik kan vi 
sikre god kvalitet, sikre progresjon og at alle barna får erfaring med alle fagområdene igjennom hvert 
år. Vi tilpasser aktiviteter etter barnas ferdighetsnivå og alder, og etter faglige vurderinger i forhold til 
de ulike aldersgruppene. Utfordring, mestring og medvirkning preger dette arbeidet. 
 
For å lese vår progresjonsplan, se vår hjemmeside: www.blaveiskroken.no  
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Barnehagen som kulturarena: 
Formidling av kultur og verdier en viktig del av vårt arbeid i Blåveiskroken. Barna skal få rom til egen 
kulturskaping og vi skal formidle kulturarv og tradisjoner. Gjennom årstidene vil barna få kjennskap til 
og erfaringer med markering av høytider og faste tradisjoner i bhg, og gjennom vårt arbeid med 
fagområdene vil barnehagen være en arena for å formidle kultur. Eksempler på dette vil være formidling 
av tekst/eventyr/fortellinger, sang og musikk, etikk og gi barna kjennskap til nærmiljø og samfunnet rundt 
oss.  
 
Måned   Tradisjoner/ Merkedager 
August   
September  Besøk av «gamle barn» 

Foreldremøte 13.09 
Fotografering 23.09 

Oktober  Dugnad 23 og 24.10 
Foreldrekaffe/FN dagen 24.10  

November  Jul med Prøysen og Snekker Andersen  
Desember  Julemoro på Sæteren gård 

Nissefest 08.12 
Luciafeiring 13.12  
Kirkebesøk Helgerud kirke 

Januar  Barnehagens bursdag 02.01 
Skiskole for skolestartere 

Februar  Skiskole for skolestartere 
Markering av samenes nasjonaldag 06.02 
Karneval/fastelavn 
Foreldrekaffe 
Blåveislekene (arrangeres av foreldrene) 

Mars  Påskefrokost med foreldre 
April  Årsmøte 

Foreldremøte 
Foreldrekaffe 

Mai  17.mai markering 
Dugnad 
Felles sommertur for barn og personal 

Juni  Foreldremøte for nye foreldre  
Sommerfest (arrangeres av foreldrene)  
Overnatting på Sæteren gård 
Besøksdag for nye barn 

Juli  Sommerferie  
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Overgang fra barnehage til skole  
Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole. 
Vi i Blåveiskroken følger disse. 
 
Det siste året i bhg skal Elgene, som de største barna våre heter, 2 dager i 
uken være sammen i en gruppe å ha skoleforberedende aktiviteter.  
 
I Elg- gruppen ønsker vi at barna skal: 
-øve på å ta imot og forstå beskjeder og instruksjoner 
- få styrket den sosiale kompetansen 
- ha trafikkopplæring 
- øve på å ta å ordet i en gruppen og lytte til andre 
- gjenkjenne og skrive navnet sitt 
- bruke og leke med bokstavene og lydene, og kjenne igjen noen av disse 
- løse enkle oppgaver knyttet matematikk 
-bruke ulike tegne og skriveredskaper 
- utvikle blyantgrep og klippe med saks 
- delta i spill 
- lytte til høytlesning 
- selvstendighetstrening som f.eks. rydde etter seg, spise, kle på seg og gå på toalettet 
- få høre og lære seg noen rim og regler 
- lære seg noen enkle regelleker 
- utvikle grunnleggende fysiske ferdigheter som løpe, balansere, hoppe, klatre 
 
I Elg-gruppen er det rom for store individuelle forskjeller. Prestasjon er ikke det viktigste, - vi øver oss! 
Alle kan vi forskjellige ting og vi jobber i ulikt tempo. Barnehagen ønsker å legge til rette for at alle som 
skal begynne på skolen neste år har fått gode muligheter til å øve på disse områdene og dermed skape 
et best mulig utgangspunkt for videre trygghet, trivsel og læring på skolen. 
Det vil legges ut egne planer for denne gruppen på barnehagens nettsider. 
 
 
Våre overgangsrutiner: 

• barnehagen har gode samarbeidsrutiner med skolene i distriktet. Vi overfører barn til Levre, 
Løkkeberg og Evje skole. Faglig samarbeidsmøte mellom skole og barnehage avvikles på 
skolene i februar-mars. Der tar vi opp gjensidig informasjon, forventinger og rutiner. Barna 
våre inviteres på skolebesøk for sommeren. Fadderbarn kommer på besøk fra Levre skole. 

• vi har/er i gang med å etablere et samarbeid med barnehagene i nærmiljøet, slik at våre 
barn kan treffe andre barn i samme skolekrets og skape nye bekjentskaper og knytte 
vennskapsbånd.  

• på høsten avholdes et eget foreldremøte for de som har barn som begynner på skolen 
• på våren holdes det foreldresamtaler der det fylles ut overgangsskjemaer som sendes til 

skolen i samarbeid og etter godkjenning fra foreldrene.  
• barna som slutter får invitasjon til å komme på besøk til barnehagen høsten etter skolestart. 
 

 

 
 
 

”Barnehagen skal, i 
samarbeid med 
skolen legge til rette 
for barns overgang 
fra barnehage til 
førsteklasse og 
eventuell 
skolefritidsordning” 
”Barnehage og skole 
er begge institusjoner 
for omsorg, 
oppdragelse, lek og 
læring. Barn vil møte 
både likhetstrekk og 
ulikheter mellom 
institusjonene.  
 (utdrag fra 
Rammeplanen § 5.1) 
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Samarbeid med barnas hjem: 
 
Mål for foreldresamarbeidet: 
Vi ønsker å skape en barnehage hvor kommunikasjonen mellom foreldrene og 
personalet preges av åpenhet og respekt 
Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. Det er de som kjenner barnet 
sitt best, og som kan gi oss den informasjonen vi i barnehagen trenger for å 
kunne skape en best mulig hverdag for barnet deres. 
I løpet av barnehageåret vil foreldrene få tilbud om to foreldresamtaler. De vil 
også bli innkalt til et foreldremøte på høsten og et foreldremøte og et årsmøte 
på våren. I tillegg vil foreldrene få en brukerundersøkelse på høsten. Nye 
foreldre blir kalt inn til et foreldremøte på våren og de har også en 
introduksjonssamtale når barna begynner i barnehagen, slik at personalet kan 
bli bedre kjent med barnet deres og kan bringe faste trygge rutiner videre til 
barnehagen. 
 
Blåveiskroken barnehage sine forventninger til foreldre/foresatte: 

• jobbe for et godt og åpent samarbeid mellom barnehagens ansatte og foreldre/foresatte. 
• si ifra når barna har fri/er syke innen kl.09.00.          
• si ifra dersom det er andre som skal hente barna. Vi har ikke lov til å sende barna hjem med 

andre dersom vi ikke har fått beskjed om det. 
• lese informasjon som blir lagt ut på hjemmesiden eller sendt ut på mail 
• at klærne til barna er merket. 
• påse at barna har nok skift og klær til ulike værforhold. 
• at dere informerer personalet om hendelser som kan ha konsekvenser for barnets dag 

(dårlig søvn, sykdom i familien etc.). 
• at foreldre/foresatte deltar og viser engasjement på foreldremøter, årsmøter, 

vaktmesteruken og dugnader 

Dokumentasjon og vurdering 
Rammeplan for barnehagen og Bærum Kommune legger stor vekt på dokumentasjon og vurdering av 
det pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehagene. Målet med dette arbeidet er å kvalitetssikre vårt 
pedagogiske arbeid. 

Dokumentasjon 
Dokumentasjonsarbeidet skal både inneholde informasjon til foreldrene og være et verktøy for oss 
ansatte i det daglige arbeidet i barnehagen. Vi dokumenterer vårt arbeid gjennom årsplanen, 
periodeplanene, månedsplanene, bruk av ulike kartleggingsverktøy, “dagen i dag”- tavlen, gjennom 
vår hjemmeside og Facebook. Vi har også foreldremøter, foreldresamtaler, foreldre-kaffer og ikke 
minst den daglige kontakten med foreldrene.  
 

Vurdering 
Vurdering av arbeidet i barnehagen er en forutsetning for videreutvikling. Vurderingsarbeidet skal 
støtte personalet i planlegging, det skal bidra til at utviklingen skjer på en bevisst måte, og det skal 
være styrende i forhold til hva vi velger å følge opp og hva som er viktig. 
 
Forhold som vil være gjenstand for vurdering er: 
� pedagogisk innhold 
� det enkelte barns utvikling og individuelle behov 
� barnegruppen som helhet 
� den enkelte voksne 
� personalgruppen som team 
� foreldresamarbeidet 
� HMS arbeid  

 
”Barnehagen skal 
i samarbeid og 
forståelse med 
hjemmet ivareta 
barnas behov for 
omsorg og lek, og 
fremme læring og 
danning som 
grunnlag for 
allsidig utvikling.” 
Utdrag fra 
barnehagelovens 
paragraf 1. 
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Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid: 

     MÅNED       BARN    FORELDRE    PERSONALET 
August  Tema: 

Tilvenning 
 
 

Bli vist rundt i barnehagen 
og ønsket velkommen til 
oss. 
Introduksjonsamtaler for 
nye foreldre. 

Planleggingsdag 18 og 19 
august 
Personalmøte  
Opplæring og veiledning med 
nyansatte 

September  Tema: 
Gårdsliv/innhøsting 
 
Brannøvelse 

Foreldremøte 13.09  
 
 

Styremøte 
1 hjelpskurs 05.09 
Vurdering av 
tilvenningsperioden 
Relasjonsskjema 

Oktober Tema: 
Gårdsliv/innhøsting 

Dugnad 23 og 24.10  
Foreldresamtaler 
Foreldrekaffe/Markering av 
FN dagen 24.10 
 

Personalmøte  
Gjennomgang av enkeltbarn til 
foreldresamtaler 
Trivselssamtaler 

November    Tema: 
Eksperimenter 
 
Jul med Prøysen og 
snekker Andersen 

Brukerundersøkelse 
 

Personalmøte 
Medarbeidersamtaler 

Desember   Tema: Jul 
 
Julemoro på Seteren 
gård  
Nissefest 08.12 
Lucia-feiring 13.12 
Kirkebesøk Helgerud 
kirke 

 Luciafeiring 13.12 
 

Personalmøte 
 

Januar  Tema:  
Universet 
 
Skiskole for elgene  

 Planleggingsdag 02.01 
Vurdering av første halvår 
Personalmøte 

Februar  Tema: 
Universet 
 
Karneval/fastelavn 

Foreldrekaffe 
SU møte om opptak 

Personalmøte 
Relasjonsskjema 
 

Mars  
 
 

Tema: 
Kroppen min 
Påske 
 
Brannøvelse, uanmeldt 

Påskefrokost  
 
 

Gjennomgang av enkeltbarn til 
foreldresamtaler 
Personalmøte  
Planleggingsdag 17.03 

April  Tema: 
Kroppen min 
 
 

Foreldresamtaler 
Årsmøte 
Foreldremøte 

Personalmøte 
Foreldresamtaler 

Mai  Tema: 
Forming; teknikk og 
mønster 

17.markering 16.05 
Dugnad 

Medarbeidersamtaler 
Personalmøte 

Juni  Tema: 
Forming; teknikk og 
mønster 
 
 

Foreldremøte for nye 
foreldre 06.06 
Sommerfest 13.06  

Planleggingsdag 06.06 
Sommerfest 
Personalmøte 
Vurdering av barnehageåret 
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Plan for kompetanseutvikling: 
 
Mål for personalsamarbeidet: 
1) Personalet skal ha en bevisst tilstedeværelse overfor barna.  
2) Personalet jobber for å se hverandres sterke sider og utnytte disse. 
3) Personalet skal få økt sin kompetanse gjennom faglig opplæring, veiledning og kurs. 
 
  
 
Kurs vi skal delta på: Innhold på 

personalmøte/plandag: 
Annen 
kompetanseheving: 

Systematisk observasjon 
 

Sosial kompetanse Opplæring nyansatte 

Sam-taler med barn-ikke bare snakk Lek Veiledning for 
nyutdannede bhg lærere 

Realfag i bhg; små forskere stort 
arbeid 

Språk; Grep om begreper Individuell veiledning i 
personalgruppen 

Hva trenger de yngste barna i bhg? Realfag; finne ideer på 
Nasjonalt senter for 
matematikk og Forskerfrø sine 
nettsider som vi skal ta ut i 
hverdagen. 

Besøk på Lekoteket 

De avgjørende relasjonene Observasjon Faglig innhold på 
avdelingsmøter og 
ledermøter. 

Kurs på Østlandske lærerstevnet; 
Utforskende naturfag i bhg 
Mattelek i bhg 

HMS og beredskapsarbeid  

Ulike kurs som tilbys i 2017 
 

1. hjelpskurs 

 Personalsamarbeid 
Relasjoner med barn, ICDP 
internt kurs over flere ganger 
med Ida og Faith  
 
Seksuelle overgrep mot barn; 
leie inn foredragsholder om 
det temaet 
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Tverrfaglig samarbeid 
Det er viktig med et godt samarbeid med instanser som PPT, barneverntjenesten og helsetjenester for 
barn og unge slik at barnet mottar et treffsikkert og helhetlig tilbud, og for å få til så gode tiltak som 
mulig i barnehagen. Alle samarbeidende parter har et selvstendig ansvar for at de ulike tiltakene som 
barnet mottar er godt koordinert. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning er derfor svært sentralt for de 
som arbeider i barnehagen (barnehagemeldingen, s. 24). «Tidlig innsatsteam» er et ambulerende 
team i Bærum, som består av barnehagen, PP-tjenesten, barnevern og helsetjenester, hvor foreldre 
kan få drøftet sin sak tverrfaglig. 
 

Samarbeidspartnere utenfor bhg: 
• Helsestasjonen 
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
• Språksenteret i Bærum 
• Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 
• Barnevernstjenesten 
• Barnehagekontoret 
• Tidlig innsatsteam 
• Barnehager i nærmiljøet  
• Skoler i nærmiljøet; overgang bhg-skole 
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Avslutning: 
Vi håper at denne årsplanen har gitt dere et godt innblikk i Blåveiskroken barnehage og hva vi jobber 
mot og står for.  Vi ser fram til mange flotte måneder med mye kreativitet, gode opplevelser, lek og 
læring for barna i Blåveiskroken. Vi ønsker at hverdagen skal bli en positiv opplevelse for hver enkelt 
her i barnehagen, og at den skal bidra til å utvikle både små og store. Vi ser frem til et år med mye 
godt samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere. 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


