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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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
progresjonsplan. 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 barnehager 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 et 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: 

Lydia Ingeborg Sønsteby, pedagogisk leder, 100% stilling  
Marte Bekkestad, pedagogisk medarbeider 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: 

2 barn født i 2013 1 gutt og 1 jente 

7 barn født i 2014  3 gutter og 4 jenter 

mailto:styrer@blaveiskroken.no
mailto:morten.henriksen@c-k.no


Ukerytme Hvitveisen: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lek ute 

Tema- samling     

Varm mat 

Sangsamling 

Aldersdelte 

grupper 

    Varm mat 

      Turdag 

   Hjertefokus 

    Matpakke 

Sangsamling 

Aldersdelte   

grupper 

   Varm mat 

    Lek ute 

Tema-samling 

  Matpakke 

 

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 60% stilling  
Pedagogisk leder 40% stilling; i prosess 
Christian Henriksen, pedagogisk medarbeider i 100% stilling 
Anette Fosmo, pedagogisk medarbeider i 100 % stilling 
 
Vikarer: Katinka Vossgård Mathisrud, teater og drama-pedagog 40% og 
Halvor Gjesme, pedagogisk medarbeider 40%  

 
Tlf. til avdelingen: 46 17 00 64 
E-post: blaveisen@blaveiskroken.no 
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Barnegruppen, Blåveisen 

Fødselsår: Kjønn: 

6 barn født i 2010 5 gutter og 1 jente 

6 barn født i 2011 3 gutter og 3 jenter 

6 barn født i 2012 3 gutter og 3 jenter 

 

Ukerytmen Blåveisen: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Sosial 

kompetanse: 

Hjerte 

programmet. 

 

Varm mat 

Aldersinndelte 

grupper 

Varm mat 

Lek  

ute/inne 

Aldersinndelte 

Grupper 
 

Varm mat 

 

    Turdag 

 

 

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 

 

 

  
 

  

 
  

 

 

 

 



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 bhg 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 

 

 

 

 



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.  

Hvordan jobbe med barns medvirkning i Blåveiskroken: 

 Bruke anerkjennende kommunikasjon 

 Snakke med barna  

 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. 

 

 

Likestilling og likeverd: 

Likestilling og likeverd er et stort satsningsområde 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. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

”Barn i bhg har rett 
til å gi uttrykk for 
sitt syn på bhg 
virksomhet. Barna 
skal jevnlig få 
mulighet til aktiv 
deltakelse i 
planlegging og 
vurdering av bhg 
virksomhet. 
Barnets 
synspunkter skal 
tillegges vekt i 
samsvar med dets 
alder og 
modenhet”. 

Barnehagelovens 
paragraf  3.    



Strategiplan 2015-2017

 
Komplett strategiplan kan lastes ned fra vår hjemmeside. 

 

Mål i strategiperioden: 

 Alle barna skal trives og ha minst en venn i Blåveiskroken 

 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 4,7 ved høstens brukerundersøkelse, og 5,3 høsten 2016. Være over 
gjennomsnittet sammenlignet med Bærum Kommune på alle fire målepunktene fra 
utdanningsdirektoratet på barnehagefakta.no 

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

 Minst 10 familier skal ha Blåveiskroken som førstevalg ved opptaket 2016 

 Lønnsom drift med positivt resultat 

 

Styret har i samarbeid med daglig leder laget denne prosjektplanen for Blåveiskroken barnehage. Ut i 

fra satsningsområdene i denne strategiplanen (A-F) har vi dette barnehageåret valg i satse spesielt på 

lek, språk og sosial kompetanse. De grønne boblene er små prosjekter som er knyttet til 

satsningsområdene. Bærum kommunes Barnehagemelding for 2015-2025, har de samme 

satsningsområdene som vår strategiplan. Slik ivaretar vi kommunens føringer til arbeidet i Bærums 

barnehager. 

 



Satsingsområder og tema: 

 
 

Våre satsingsområder dette barnehageåret er sosial kompetanse, lek og språk.  

Satsningsområdene skal sees i sammenheng med rammeplanens 7 fagområder og disse 

fagområdene skal så trekkes inn i dette barnehageårets tema; nemlig Klatremus og alle de andre 

dyrene i Hakkebakkeskogen. 

 

                                        



Læring i Blåveiskroken bhg: 

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. 

 

                                        

Ellers skal vi: 

 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 bhg; 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. 

                                                                                                         

Hvordan vi vil jobbe med dette: 

 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 

 

 

 

 

                                 

 



Leken: 

Leken har en veldig viktig funksjon i barns liv, derfor setter vi av mye tid til lek i dagsrytmen vår. En viktig 
forutsetning for å kunne leke er at barna føler trygghet, så dette jobber vi mye med. 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. 

 

I leken lærer barna blant annet: 

* Å ta ulike roller 

*Å forhandle og kompromisse  

*Å bearbeide opplevelser og følelser  

*Å utvikle tanker og fantasier 

*Å løse konflikter                  

*At alle kan bestemme litt etter tur 

*Å bygge opp og ivareta vennskap 

*Mestring: mestre det de ikke mestrer i det daglige liv- leken ufarliggjør det fordi leken er ”på liksom”

  

 

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 og det fysiske miljøet 

* Bruke lekegrupper 

* Hakkebakkeskogen vil være et felles leketema  

* Utvide personalets kompetanse om lek 

 

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.   

 

                             

 



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». 

 

Danning 

Med danning menes det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Barna skal gjøres klare for 

hva de vil møte senere i livet. I Blåveiskroken skal barna få oppleve det å få venner, hvordan vi møter 

andre og hvordan vi kan løse konflikter. De skal lære å være sammen og hva som må til for å kunne 

være en del av ett felleskap. Barna skal lære å bli selvstendige, de skal ved hjelp av voksne nå nye 

mål og de voksne skal være der for å støtte og oppmuntre.  Vi jobber mot at barna skal utvikle god 

selvfølelse gjennom medbestemmelse og anerkjennelse, og fremme det gode ved barnet. 

Oppdragelse og danning må skje i nær forståelse med barnas hjem (Utdanningsdirektoratet). 

 

 

 

 

 

 

 



Tema for barnehageåret 2015-2016: 

«Klatremus og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» 

Vi har i år valgt å jobbe med temaet Hakkebakkeskogen. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å skape 

samhold ved å jobbe mot noe felles. Verdiene våre og våre satsningsområder vil på en veldig fin måte 

flettes inn i denne fortellingen. Fortellingen kan man i tillegg lett tilpasse til store og små barn, og man 

kan flette inn alle rammeplanens fagområder.  

 

Mål med arbeide: 

* Gi barna kjennskap om dyr og livet i skogen 

* Barna skal utvikle sin språklige kompetanse 

* Legge til rette for å utvikle barnas fantasi og evnen til å danne indre bilder 

* Barna skal lære viktigheten av å ta vare på hverandre og lære om samhold og vennskap 

 

Hver måned vil det legges ut en månedsplan på nettsiden vår til foreldrene. Månedsplanen er en 

kalender. Annen hver måned vil det legges ut periodeplaner som sier noe om hva vi skal legge vekt på 

i perioden som kommer, aktiviteter vi skal ha og viktig informasjon til foreldrene. I tillegg vil det være et 

referat fra måneden som har gått. I disse planene vil dere kunne lese mer om hvordan vi skal jobbe 

med årets satsningsområder og tema. 

 

 

 

                            

 

 

 



Progresjonsplan for Klatremus og alle de andre dyrene i 

Hakkebakkeskogen 

I Rammeplanen for barnehager er det angitt 7 fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring 

med i løpet av et barnehage- år. Gjennom denne tabellen viser vi hvordan vi Blåveiskroken barnehage 

ivaretar fagområdene i hverdagen vår og hvordan vi jobber med progresjonen i fagområdene. 

De syv 

fagområdene: 

      1-3 år          3-6 år 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Voksne viser bilder fra boka og 

viser små utdrag av boka om 

gangen 

Finne figurer som kan brukes til å 

formidle deler av historien 

Bruke god tid på elementer i 

historien, f.eks. hva er en mus? 

Studere bildene sammen med 

barna; hva vekker deres interesse, 

hva viser kroppsspråket deres? 

Legge til rette for barns 

gjenfortelling ved å henge opp 

bilder fra boka. Hvilke ord/lyder 

knytter barna til bildene? 

Dokumentasjon av barna i lek med 

elementer fra boka 

Lære noen nøkkelord, og etter 

hvert utvide med flere ord fra 

fortellingen. Eks; Bjørn- danse,  

Høytlesing og lytte til lydbok (husk 

konkreter/bilder for de eldste barna) 

Samtaler om fortellingen, hvilke dyr 

finnes i skogen, hva spiser de, hvor bor 

de 

Gjenfortelling 

Pedagogiske dokumentasjoner som 

grunnlag for samtale og 

kommunikasjon 

Rollelek med inspirasjon fra fortellingen 

og dramatisering 

Lære sanger og nye ord vi finner i 

fortellingen. Eks; Når vi spiser synger 

vi «Grønnsaksspisevise» 

Bruke et av rommene til tema-rom der 

det henge opp bilder og begreper fra 

fortellingen. 

Kropp, 

bevegelse og 

helse 

Danseleken for Brumlemann 

Turer i skogen. Se etter dyr, ta med 

figurer og bilder ut 

Lære om sunn mat og hjelpe til å 

lage grønnsaksretter 

Turer i skogen med 

Hakkebakkeskogen som tema; leke, 

lage natursti, klatre i trær slik som 

Klatremus gjør osv. 

Sunn og usunn mat 

Retter med grønnsaker 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Tegne og male sine uttrykk fra 

fortellingen 

 Leke sekvenser fra eventyret 

Voksne kler seg ut i kostymer 

knyttet til fortellingen og lar barna 

bruke/prøve kostymene til lek og 

utforskning 

Formingsaktiviteter fra eventyret 

Lage Hakkebakkeskogen i miniatyr 

Dramatisering og teater 

 

 

Natur, miljø og 

teknikk 

Lære om noen av dyrene; hvordan 

de ser ut i virkeligheten.  

Lære om dyrene som finnes i skogen 

og hvordan de lever i virkeligheten 



Vise sammenheng mellom virkelige 

bilder av dyr og bildene i 

fortellingen 

 

Undre oss over hvordan mennesker og 

dyr kan leve sammen, og hvorfor det er 

så viktig å ta vare på naturen vår. 

Bruke ulike teknikker i 

formingsaktiviteter 

Se etter dyrespor i naturen 

Etikk, religion og 

filosofi 

Lære om å dele med hverandre og 

være gode mot hverandre 

Stille barna spm. som f.eks.:  

Hva synes du om at reven skal ta 

Klatremus? 

Snakke med barna om temaene 

eventyrene tar opp. F.eks. hvordan vi 

kan ta vare på hverandre, dele med 

hverandre og være venner selv om vi 

er forskjellige 

Hvordan hver og en er unik men 

allikevel er en del av et fellesskap 

Hva vil det si å bli utelatt av gruppa, 

slik som Mikkel Rev blir og hva han 

gjør for å bli inkludert? 

Hva vil det si å stjele fra andre? Hva vil 

det si å gjøre noe for andre selv om 

man egentlig ikke tør (Mikkel redder 

Brumlemann selv om han risikerer sitt 

eget liv) 

At gutter og jenter kan gjøre de samme 

tingene. Jenter kan også være sjefen i 

skogen eller være den som går på jakt. 

Gutter kan også vaske klær og stelle 

hjemme 

Nærmiljø og 

samfunn 

Utforske nærmiljøet med fokus på 

eventyret om Hakkebakkeskogen 

 

 Hakkebakkeskogen er et samfunn i 

miniatyr, og vi kan lære mye om ulike 

roller/yrker man kan ha og hvordan i 

utfyller hverandre. F.eks. Klatremus er 

den sosiale som binder folk sammen, 

mens Morten skogmus er den arbeids -

somme som sørger for mat på bordet 

Lære om naturens kretsløp. Rovdyr 

som spiser plantedyr og hvorfor det er 

slik i naturen 

Antall, rom og 

form 

 

Telle til tre når vi synger og vise 

med fingrene når vi teller 

Telle dyrene i skogen 

Begynne å kategorisere 

Leke Kims lek med figurer fra 

historien 

Se på ulike geometriske figurer 

med barna og se om vi kan i 

gjenkjenne de andre steder. 

Telle til 3 før vi synger  

Kategorisere dyrene i 

Hakkebakkeskogen (hvor mange mus, 

hvor mange bjørner) 

Særtrekk ved dyrene og studere f.eks. 

formen på ørene. Noen har ører som 

se 3 kantede ut som revens, og noen 

har runde ører slik som musa.  

Baking og matlaging er en fin 

innfallsvinkel til å lære om volum, 

mengde, beregning og tall 



Foreldresamarbeidet: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”Bhg 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 bhg-

lovens paragraf 1. 



Personalsamarbeidet: 

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. 

 

Kompetanseplan for personalet, bhg-året 2015-2016: 

 

Kurs vi skal delta på: Innhold på 
personalmøte/plandag: 

Annen 
kompetanseheving: 

Vil du ikke være med å leke? 
 

Sosial kompetanse Opplæring nyansatte 

Relasjoner med barn Hva lærer barna lek Veiledning for 
nyutdannede bhg lærere 

Leken, barns læremåte og væremåte Barnas lekemiljø Individuell veiledning i 
personalgruppen 

Språk og språkarbeid i bhg 
 

Voksenrollen i lek Besøk på Lekoteket 

Lek og lær med skogen igjennom 4 
årstider 

Invitere språksenteret til å 
snakke om språktilegnelse 0-6 
år 

 Faglig innhold på 
avdelingsmøter og 
ledermøter. 

Grep om begreper 
 

HMS og beredskapsarbeid  

Språklydutvikling 1 hjelpskurs  

Tegn til tale 
 

Personalsamarbeid  

Barn med samspills og 
kommunikasjonsvansker 

Foreldresamarbeid 
 

 

Tidlig innsats i bhg 
 

  

Ulike kurs som tilbys i  2016 
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Dokumentasjon og vurderingsarbeid 

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, digital fotoramme, “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 

  

Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid: 

     MÅNED       BARN    FORELDRE    PERSONALET 

August  Tilvenning av nye barn 

 

 

Bli vist rundt i barnehagen 

og ønsket velkommen til 

oss. 

Introduksjonsamtaler for 

nye foreldre. 

Planleggingsdag 14.08 

Personalmøte  

Opplæring og veiledning 

med nyansatte 

September  Tilvenning av nye barn   

Oppstart av tema: 

Klatremus og alle da 

andre dyrene i 

Hakkebakkeskogen 

Brannøvelse 

Foreldremøte 24.09 

SU møte 28.09 

 

Styremøte 01.09 

1 hjelpskurs 28.09 

Vurdering av 

tilvenningsperioden 

Oktober Tema: 

Hakkebakkeskogen 

 

Dugnad 25- 26.10   

Foreldresamtaler 

Foreldrekaffe 

Personalmøte  

Relasjonsskjema 

Gjennomgang av enkeltbarn 

til foreldresamtaler 

Planleggingsdag 30.10 



November    Tema: 

Hakkebakkeskogen 
 

Jul med Prøysen og 

snekker Andersen 

27.11 

Brukerundersøkelse 

 

Personalmøte 

Medarbeidersamtaler 

Desember   Tema: 

Hakkebakkeskogen og 

jul 

 

Julemoro på Seteren 

gård 09.12 

Lucia-feiring 11.12 

Nissefest 17.12 

 Luciafeiring 11.12 

 

Personalmøte 

Medarbeidersamtaler 

Januar  Tema:  

Hakkebakkeskogen 

 

Skiskole for elgene uke 

3-7 

 Planleggingsdag 04.01 

Vurdering av første halvår 

Personalmøte 

Februar  Tema: 

Hakkebakkeskogen 

 

Karneval/fastelavn 

Foreldrekaffe 

SU møte om opptak 

Personalmøte 

Relasjonsskjema 

 

Mars  

 

 

Tema: 

Hakkebakkeskogen 

Påske 

Brannøvelse, uanmeldt 

Påskefrokost 18.03 

 

 

Gjennomgang av enkeltbarn 

til foreldresamtaler 

Personalmøte  

Planleggingsdag 17.03 

April  

 

Tema: 

Hakkebakkeskogen 

 

 

Foreldresamtaler 

Årsmøte 

Foreldremøte 

Personalmøte 

Foreldresamtaler 

 

Mai  Tema: 

Hakkebakkeskogen 

17.maifeiring 16.05 

Dugnad 

 

Medarbeidersamtaler 

Personalmøte 

Planleggingsdag 06.05 

Juni  Tema: 

Hakkebakkeskogen 

 

Foreldremøte for nye 

foreldre 07.06 

Sommerfest 14.06 

Sommerfest 

Personalmøte 

Vurdering av barnehageåret 

 

 

 



De største barna i  bhg: 

”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. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig 
informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan 
møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan 
ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og at det er en 
sammenheng mellom barnehage og skole” (Rammeplanen § 5.1)  
 
Det siste året i bhg skal elgene, som de største barna våre heter, 1 dag i uken være sammen i en 
gruppe å ha skoleforberedende aktiviteter. I denne 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 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 og 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 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 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. 

 



Samarbeidspartnerer utenfor bhg: 

 Helsestasjonen 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 

 Barnevernstjenesten 

 Barnehagekontoret 

 Tverrfaglig utvalg 

 Barnehager i nærmiljøet  

 Skoler i nærmiljøet; overgang bhg-skole 

 

 

Blåveiskroken organer 

Styret  

Styret er ansvarlig for at barnehagen drives etter gjeldende lover, forskrifter, Rammeplan for 

barnehagen og vedtekter. Styrer skal til enhver tid gi styret informasjon om driften av barnehagen. 

Styret har 5 medlemmer og er sammensatt av styreleder, nestformann, HMS ansvarlig og økonomi- 

ansvarlig. Styrer er tilstede på styremøtene, men har ikke stemmerett. 

Styret har følgende medlemmer barnehageåret 2015-2016: 
Styreformann: Morten Henriksen 

Nestformann: Elisabeth Holba 

Økonomiansvarlig: Anne Sofie Hatmyr 

Teknisk ansvarlig: Are Myklebost 

Sekretær: Anne Marie Lunaas Sørensen 
 

Foreldrerådet 
Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. 

Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet 

består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foreldrerådets leder innkaller foreldrerådet til møte ved 

behov. 

 

Foreldrerådets leder 2014-2016:  

Glenn Øystein Wehus 

 

Samarbeidsutvalget (SU)  
Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen. SU skal 

godkjenne årsplanen og skal bli forelagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og 

forhold til foreldrene. Utvalget har 4 medlemmer med representanter fra styret, foreldre og personalet. 

Styrer har møte og uttalerett. 

 

SU har følgende medlemmer barnehageåret 2015-2016: 
Glenn Øystein Wehus, leder og representant fra foreldrene 

Elisabeth Holba, representant fra styret 

Helene Libekk, representant fra Hvitveisen 

Faith Rwighemera, representant fra Blåveisen  

 

 



Blåveiskrokens tradisjoner og merkedager 

 

Måned   Tradisjoner/ Merkedager 

August   
 

September  Besøk av «gamle barn» 15.09 
Fotografering 16.09 
Foreldremøte 24.09 
SU møte 28.09 
 

Oktober  Dugnad 25-26.08 
Foreldrekaffe  

November  Jul med Prøysen og Snekker Andersen 27.11 

Desember  Julemoro på Sæteren gård 09.12 for 4 og 5 åringene 
Luciafeiring 11.12 
Nissefest 17.12 
 

Januar  Barnehagens bursdag 02.01 
Skiskole for elgene uke 3-7 
 

Februar  Skiskole for elgene 
Karneval/fastelavn 
Foreldrekaffe 
Blåveislekene 28.02 
 

Mars  Påskefrokost 18.03 
Påskeferie fom.21.03-tom.28.03 

April  Årsmøte 
Foreldremøte 
Foreldrekaffe 
 

Mai  17.mai feiring 16.05 
Dugnad 

Juni  Foreldremøte for nye foreldre 07.06 
Sommerfest 14.06 
Overnattingstur for elgene 
 

Juli  Sommerferie  
 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

                                     


