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Innledning 

 
Velkommen til et nytt barnehageår! 

 
Endelig kan vi planlegge og forberede oss til ett år uten korona restriksjoner. Vi ser frem til et nytt, 

spennende og utviklende år med sammen med barn og foreldre i Blåveiskroken barnehage.  Vi er 

opptatt av at kvaliteten på personalets «møte» med hvert enkelt barn skal preges av trygghet, omsorg, 

relasjonsbygging, anerkjennelse, utvikling, mestringsopplevelser og læring. 

 

 

 

Årsplan:  
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Rammeplan for barnehager, barnehageloven og 

barnekonvensjonen er retningsgivende for det pedagogiske innholdet. Årsplanen er bygd opp på den 

nye rammeplanen (01.08.2017) og våre tiltak for å nå disse.  Årsplanen inneholder informasjon om 

hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige 

utvikling samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens 

bestemmelser om innhold følges opp, dokumenteres og vurderes.  

 

Vår årsplan skal være:  

  

o 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.  

o informasjon for foreldre og den skal fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og 

foreldrene.  

o dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid til tilsynsmyndigheter. 

o informasjon til andre samarbeidspartnere  

 
Barnehagen drives etter:  
 

o Lov om barnehager med forskrifter http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64  
o Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/ 

 

 
Bærumsbarnehagen 

I Bærum er det utarbeidet en barnehagemelding for Bærumsbarnehagen, Barnehagemelding 2015-

2025. Arbeidet med barnehagemeldingen skal bidra til at det blir et likeverdig og enhetlig 

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 satsningsområder. Som oppfølging av barnehagemeldingen utarbeides det kvalitetsplaner. 

Hovedutvalget for barn og unge har vedtatt en ny kvalitetsplan for Bærumsbarnehagen; Lek og læring 

– rammeverk for kvalitet i bærumsbarnehagen. Denne planen som skal bidra til å sikre tidlig innsats og 

bedre læring for barna i Bærumsbarnehagen. Kvalitetsplanen gjelder fra 2019 og de prioriterte 

satsingsområdene er kommunikasjon og språk, livsmestring og digital barnehage. 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf


4 

 

Presentasjon av Blåveiskroken barnehage 
 

Blåveiskroken barnehage er en privat stiftelse som ble etablert i 1989, og består i dag av to avdelinger 

med plass til 28 barn. Stiftelsen forvaltes av et styre som består av 5 foreldre og daglig leder. 

Barnehagens åpningstid er fra 07.30-16.45. Vi holder stengt påskeuken, romjulen og 4 uker i juli. 

 

Bemanningen fastsettes ut ifra antall barn, barnas alder og behov, barnas oppholdstid, og evt. andre 

forhold. Følgende bemanning er den mest vanlige: 1 daglig leder som har det overordnende 

administrative og pedagogiske ansvaret, 2 pedagogiske ledere som har ansvar for hver sin avdeling, 1 

barnehagelærer som er ekstra pedagog på huset, en barne- og ungdomsarbeider, 3 pedagogiske 

medarbeidere og eventuell ekstra bemanning som arbeider med barn med spesielle behov.  

Vi har en fast renholder som kommer hver dag.  

 

 

 
Barnehagens visjon: 

 

Hver blomst skal få tro på seg selv og andre 

Hver blomst skal få verktøy til å utvikle og forandre  

Denne visjonen skal sette retning og drive arbeidet vårt fremover. Barnehagen er opptatt av at hvert 

enkelt barn skal bli møtt for den de er. Inkludering, bygge opp selvfølelse, samarbeid med andre, 

anerkjennelse, få hjelp med selvregulering, omsorg, tid, hjertevarme, læring og bli sett og hørt er 

viktige stikkord i dette arbeidet.  

 

Barnehagens verdier:   

 

Trygghet:  

Trygghet er selve kjernen i barnehage hverdagen, de voksne skal se og høre 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. 

 

Respekt:  

Aksept for hverandres ulikheter, respekt for barnas ønsker, likeverd, likestilling, mangfold, se 

hverandre for den vi er og verne om hverandres integritet. 

 

Åpenhet:  

Toveiskommunikasjon, lytte, anerkjenne, bruke tid, vise oppriktig interesse, godt samarbeid mellom 

barn, foreldre og ansatte og være tolerant. 

 
Disse verdiene skal hjelpe oss til å ta beslutninger, de skal gjøre oss tydelige og de skal drive oss 

fremover i vårt pedagogiske arbeid 
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Hva kjennetegner vårt barne-syn i Blåveiskroken 

 

o det er likeverd mellom barn og voksen 

o de voksne er lyttende og anerkjennende overfor barns ønsker og uttrykk 

o vi er opptatt av individet, vi der hvert enkelt barn som unikt og med sine iboende 

muligheter 

o vi møter barna på deres nivå, ut ifra deres forutsetninger 

o voksenrollen skal preges av å gi barna trygghet, omsorg, respekt, forutsigbarhet og 

rammer 

o barna opplever medbestemmelse og at de blir tatt på alvor. På denne måten bidrar vi i 

utviklingen av god selvfølelse 

o vi skal se etter barnets intensjon i ulike situasjoner 
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Avdelingene våre og kontaktinformasjon:  
 
 

 
Daglig leder 

o Under ansettelse 
o styrer@blaveiskroken.no 

 
Adresse: 

o Hvitveisstien 15, 1346 Gjettum 
 
Tlf: 67 54 42 95 / 461 70 510 
 
Barnehagens hjemmeside: www.blaveiskroken.no 
 
 

 
 
 

 
Avdeling Blåveisen: På Blåveisen går det 18 barn fra 3-6 år.  
  
Ansatte: 

o Philip J. Skiöld- Evensen, pedagogisk leder  

o Ottilia Felicia Bjelland, pedagogisk medarbeider 

o Christian Henriksen, pedagogisk medarbeider  

o Halvor Gjesme, pedagogisk medarbeider, deltid 

o Line H. Skotte , høst 2022, arbeidstrening 

      

Tlf. til avdelingen: 46 17 00 64 

E-post: blaveisen@blaveiskroken.no 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
Avdeling Hvitveisen: På Hvitveisen går det 10 barn fra 1-3 år.   
Ansatte: 

o Einy Hjorthaug, pedagogisk leder  

o Eline M. Blomstervik, barnehagelærer 

o Anette K. Fosmo, barne- og ungdomsarbeider 

o Bente Fjeld, pedagogisk medarbeider, deltid 

o Halvor Gjesme, pedagogisk medarbeider, deltid 

 

Tlf. til avdelingen: 46 17 01 71 

E-post: hvitveisen@blaveiskroken.no 
 
 

http://www.blaveiskroken.no/
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Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis 
 

Arbeidet med våre satsningsområder:  
 

Relasjoner  

Dette er det satsningsområdet vi har jobbet mest med, med søkelys på relasjon mellom barn- barn og 

barn- voksen. Trygge og gode relasjoner er avgjørende for trivsel og utvikling. Vi har gjort 

observasjoner av barnas lek og de voksnes relasjons-kompetanse og hatt barneintervjuer. Personalet 

har fått økt kompetanse om dette satsningsområdet på personalmøter og plandager. På avdelingene 

har vi jobbet med relasjoner i lekegrupper og en- til- en situasjoner mellom barn-barn og barn-voksne. 

Blåveisen bruker faste plasser for barna under måltid, og gjør endringer iblant for å imøtekomme 

dynamikken og stemningen under måltidet. Måltidsituasjonene skaper rom for å danne gode rasjoner 

mellom barna og gir også mulighet til de gode samtalene. På Hvitveisen sitter vi fordelt på to rom 

under måltid. Barna har byttet mellom å sitte aldersdelt og sitte aldersblandet på bordene, slik at barna 

får god mulighet til å både bygge gode relasjoner til de på samme alder, men også de som er yngre 

eller eldre enn seg. Vi har fokusert på å nyte de små øyeblikkene med positivt samvær sammen med 

barna. Det siste halve året har vi startet opp med Class, noe som har styrket vårt arbeid med 

relasjoner.  

 

 

Emosjonell kompetanse:  

Dette har vi arbeidet med i barnehagen hver dag. Vi har lært barna om de ulike følelsene, hjulpet barna 

med å gjenkjenne egne og andres følelser, satt ord på dem og hjulpet barna å regulere følelsene. Alle 

følelser er like naturlige, viktige og riktige. Blåveisen har blant annet jobbet med psykologisk førstehjelp/ 

grønne og røde tanker der de har snakket om alle de ulike følelsene. Barna har lært at de grønne 

tankene kan hjelpe dem til å få færre av de røde. De har hatt 2 bamser tilgjengelig (rød og grønn), så 

barna har hatt mulighet til å ta de frem når de kjent på røde eller grønne tanker. Andre verktøy Blåveisen 

også har brukt er blant annet Vennebøkene, som i hovedsak omhandler to venner, Pinnsvin og Kanin, 

og hvordan de løser sin svært relaterbare hverdag hjemme og i barnehagen. I tillegg har vi brukt  

rollespill for å illustrere ulike hverdagslige situasjoner. På Hvitveisen har vi hatt bilder av personer som 

viser ulike følelser hengende på en vegg på avdelingen – dette har ført til mange gode samtaler om de 

ulike følelsene. Vi har brukt hånd-dukker som viser følelsene glad og lei seg i samlingsstund.  

 

 

Sosial kompetanse:  

Den sosiale kompetansen er en stor og viktig del av hverdagen og har blitt jobbet med hver dag i lek, 

grupper, samlinger og hverdagssituasjoner. Gjennom at vi har vært til stede og vært nær barna i 

hverdagen har vi hatt mulighet til å veiledning og støtte barna i konflikter, misforståelser og andre 

hverdagssituasjoner. Tilstedeværelsen og overblikket over barnas lek har latt og lar oss fange opp 

gode/negative samspill mellom barna.  På Blåveisen har barna lært ulike sang- og regelleker, både  

kjente og andre oppfunnet i samråd med barna. De har også jobbet med at spill skal være gøy, 

inkluderende og sosialt. Barna får også lære at i visse leker og spill er det noen ganger vinnere, og 

andre ganger er alle eller ingen vinnere. Vi passer alltid på å takke for spillet/leken og si at denne gangen 

vant hen/de. Vi har lært barna hvordan man skal snakke til og med hverandre og hvordan man kan 

inkludere hverandre inn i leken. 

På Hvitveisen har vi aldersdelte grupper og i disse gruppene har vi ulike aktiviteter tilpasset barnas 

alder. Vi jobber mye med turtaking hver dag, både i praktiske gjøremål, som når vi vasker hender, og i 

lek hvor man ikke bare kan ta en leke fra et annet barn, men man må vente til den blir ledig. Vi har hatt 
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språkgruppe med de eldste barna hvor vi har spilt spill som i tillegg til å være bra for språkutviklingen 

også er god trening på sosial kompetanse (vente på tur, følge spill regler, osv).  

 

 

Lek:  

Leken er en viktig del av barnas hverdag og hvordan barn tilegner seg ny kunnskap, samspill, 

teknikkforståelse og læring. Vi ønsker derfor at det skal være et konstruktivt lekemiljø på avdelingene. 

Inkludering og deltakelse har stått i fokus. Vi har utført observasjoner jevnlig og satt inn tiltak når det det 

har vært nødvendig. Blåveisen har prøvd å variere hvilke typer lek som er i fokus gjennom ulike metoder. 

Blant annet har de bygget mye opp under hva barna har vist interesse for gjennom aktivitetene og lekene 

som blir lagt opp til i hverdagen. De har for eksempel innredet rollelek-rommet ut ifra ulike temaer som 

har vært jobbet med. De har hatt fokus på tilstedeværelse, aktive voksne i barnas lek og brukt 

lekegrupper. På Hvitveisen er de gode på å leke med barna og følge barnas initiativ til lek. Det er mye 

god lek der og sjelden barna ikke er i lek. De har jobbet med barnas lekemiljø og laget lekesoner som 

skaper mye fin lek. 
 

 

Språk og kommunikasjon: 

Vi har jobbet med språk i hverdagen gjennom å sette ord på det vi gjør, ser og erfarer sammen, og 

gjennom de ulike temaene vi hatt på avdelingene. Temaarbeidene har bidratt til å øke barnas ordforråd 

og ved å jobbe med et tema over tid har vi hatt tid til å fordype og undre seg sammen med barna.  Med 

hele barnegruppen er det mye språklek på Blåveisen, i form av sang, rim og regler, samt lek og 

improvisering med ordspill, intonasjon og ulike språk. Vi gjør også bruk av høytlesing for hele eller deler 

av barnegruppen, samt hører på ulike lydbøker. Vi bruker mye konkreter i arbeidet vårt, noe særlig de 

yngste barna trenger for å danne nye begreper og ord. De voksne har vært bevisste sitt språk for å være 

gode språkmodeller og for å utvide barnas ordforråd. Barnas språklige utvikling påvirkes i stor grad 

hvordan barna blir snakket til og med voksne, da de bringer disse erfaringene og ferdighetene videre 

inn i sitt samspill med andre barn og voksne. Med utgangspunkt i at vi er språkmodeller for barna i 

barnehagen, passer vi alltid på å være korrekte i grammatikk, uttale og setningsstruktur. 

På Hvitveisen er vi voksne bevisste på hvordan vi ordlegger oss, vi sier for eksempel ikke «kan du sende 

den?», men vi sier «kan du sende meg leverposteien?» Vi har samlingsstund hver dag mellom utetid 

og lunsj. I samlingsstunden synger vi sanger, snakker om ting som skal skje eller har skjedd, vi forteller 

eventyr med konkreter, leser bøker og lignende. Barna lærer seg dermed nye ord og begreper. Sofaen 

på avdelingen blir flittig brukt til å lese bøker for barna i. Den siste tiden har de eldste på avdelingen hatt 

språkgruppe på tirsdager. I språkgruppe spiller vi for eksempel spill for å øve på nye begreper og få i 

gang felles samtaler rundt en aktivitet.  

 

 

Kompetanseutvikling i personalgruppen:  

Til tross for en koronapreget hverdag, har vi klart å bruke personalmøter og plandager til en del faglighet. 

Satsningsområdene våre har vært i fokus i hverdagen, selv om vi ikke har fått jobbet så systematisk 

med dem som vi hadde håpet. I januar 2022 startet vi opp med Tett på, og vi har klart å holde en god 

rytme og struktur på dette arbeidet.  

 

På personalmøter og plandager har vi hatt fokus på:   

o Hvorfor et det viktig at akkurat DU jobber i Blåveiskroken? 

o Visjon, satsningsområder og mål 

o Inspirerende samlingsstunder 

o Endringer i barnehageloven 

o HMS/smittevern 
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o Mobbing/psykososialt miljø 

o Personalsamarbeid 

o Foreldreundersøkelse 

o Makt og tvang 

o Språk 

o Relasjoner 

o Tett på 

o Kommunikasjon med barn 

o Barns gråt 

 

 

Ulike kurs vi har deltatt på:  

o Omsorgssvikt/Bekymret for et barn? 

o Syngende barnehage 

o Fagdager i Tett på 

o Ergonomikurs 

o Førstehjelpskurs 

o Å oppdage, utforske og erfare 

 

Utdanning: 

o Barne- og ungdomsarbeider 

 

 

Foreldrenes vurdering av vår pedagogiske praksis:  

Foreldreundersøkelsen for 2020 viser at foreldrene er veldig fornøye med barnehagen med et snitt på 

4,8 (av totalt 5). Vi utførte også en ekstra foreldreundersøkelse knyttet til håndtering av 

koronasituasjonen.  Her fikk nesten vi utelukkende positive tilbakemeldinger, med en total tilfredshet på 

5,9. Dette er vi også svært fornøyde med. 

Når det gjelder foreldreundersøkelsen for 2021, gikk vi i snitt noe ned fra foregående undersøkelser. Vi 

fikk 4,4 i total tilfredshet. Dette gjorde at vi sendte ut en oppfølgende undersøkelse for å se litt mer hva 

som lå bak svarene. Foreldrene fikk spørsmål knyttet til informasjon, planarbeid og medvirkning. Ut ifra 

svarene her gikk vi inn og gjorde noen grep for å forbedre oss. Dette skal evalueres sommer 2022.  
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Barnehagens pedagogiske arbeid 
 

 
Barnehagens verdigrunnlag: 
 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 

pedagogiske arbeid. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Vennskap, 

trivsel og lek er fundamentalt. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og respekt, likestilling 

og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse (jf. barnehagens formålsparagraf)  

 

 

I Blåveiskroken har vi «definert» hva dette verdigrunnlaget betyr for oss. Dette blir beskrevet under:  
 

 

Barn og barndom: 
 
Vi er til stede for barna i alt vi gjør, ser barna og barna opplever medvirkning. Vi har gode rutiner og 

forutsigbare hverdager. Vi bygger gode relasjoner, gi barna trygghet og er tilstedeværende voksne som 

er gode rollemodeller.  Videre jobber vi for godt personalsamarbeid og trivsel på jobb, og tett og åpent 

foreldresamarbeid. Vi setter av mye tid til lek, har variert lekemateriell, tilrettelegger lekemiljøet og bruker 

lekegrupper. Dette for å skjerme barn og gi mulighet for å utvikle lekekompetanse og skape samhold.   
 

 

Demokrati: 
 
Vi skal alltid anerkjenne barnas følelser og tanker, da disse alltid er valide, og ikke skal avfeies. Vi skal 

ha være bevisst på vårt innhold i samlingsstund og måten vi møter barna på i hverdagssituasjoner. 

Medvirkning i hverdagen står sentralt og vi skal bruke ulike observasjonsmetoder for å sikre at alle barn 

blir sett og hørt. Barna skal føle seg inkludert i hva de gjør og hva som skjer i hverdagen deres, samt at 

de skal føle seg hørt i barn-barn og barn-voksen relasjoner. 
 

 
 

Mangfold og gjensidig respekt: 
 
Barna skal få erfaring med ulike følelsesuttrykk og oppleve anerkjennelse for sine følelser. Vi skal se 

barna og være til stede for dem, og ta imot alle barna når de kommer til oss og søker hjelp. Barna skal 

få og føle støtte og veiledning på hvordan de agerer og handler ut i fra sine tanker og følelser, slik at de 

får gode verdier og verktøy i møte med andre. Barna får være seg selv i den alderen de er i. Alle skal 

inkluderes i samling. Vi skal se alle foreldrene og ha et tett samarbeid og respektere hverandres 

ulikheter.    

 

Likestilling og likeverd: 
 

I Blåveiskroken skal hvert barn ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap 

i alle aktiviteter i barnehagen. Vi skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 

seksuell orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Det er likeverd mellom barn 

og voksen i Blåveiskroken. Vi er opptatt av vår kommunikasjonsform med barna. Vi reflekterer over 

hvordan lekematerielle preger vår likestilling; tilbyr vi ulike leker/aktiviteter til gutter og jenter avhengig 

av kjønn ubevisst? Vårt barnesyn er beskrivende for vårt arbeid med likestilling og likeverd. 
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Bærekraftig utvikling: 

 
Vi ønsker å lære barna hvordan vi kan ta vare på hverandre, samfunnet og naturen rundt oss. Dette 

skal vi gjøre igjennom å være miljøbevisste og snakke om hva som skjer om vi ikke er det. Snakke om 

hvordan andre barn har det og hvordan de lever i Norge og resten av verden. Samtale med barna om 

«Barns rettigheter», jf. Barnekonvensjonen. Snakke om hva våre grunnleggende behov er og snakke 

om hva vi mennesker trenger for å leve. Alt dette kan vi gjøre igjennom våre ulike temaer og samlinger. 

Vi tar barna med på tur i nærområdet uansett vær. Vi utforsker og undrer oss over fenomener i naturen, 

vi formidler samtidig viktigheten av naturvernet og bærekraft i hverdagen, vi sorterer søppel, er opptatt 

av gjenbruk, bruk av konkreter/materialer i skapende arbeid.  

 

Livsmestring og helse: 

Barna skal oppleve trygghet, trivsel, nære relasjoner og omsorg. Vi skal hjelpe barna å sette ord på 

følelser/følelsesregulering. Barna skal oppleve vennskap, inkludering, «jeg er god nok som jeg er»- 

fokus og mestringsfølelse. Vi vil gi barna fysiske utfordringer og vektlegge god helse: ut på tur, allsidige 

motoriske utfordringer, bruke hinderløype, ballspill og være bevisste på å gi barna et sunt og variert 

kosthold. 
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Barnehagens formål og innhold 
 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med 

omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal sees i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor 

barn er med på å skape barnehagens kultur i en atmosfære preget av humor og glede. Barnehagens 

fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet 

skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og aktiviteter, og slik 

at leker og materiell er tilgjengelig for barna (jf. rammeplan) 

 
Hvordan vi jobber med barnehagens formål og innhold med blir beskrevet på de 7 neste sidene. 

 

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: 
 

o lydhørhet og innlevelse 

o barna møtes med respekt og likeverd 

o gi trøst 

o anerkjennende kommunikasjon  

o se hvert enkelt barn og dets behov  

o forutsigbarhet  

o gi barna varierte utfordringer og erfaringer 

o legge til rette for et godt læringsmiljø 

o voksne som viser evne og vilje til samspill 

o voksne som forteller barna hva vi vil at de skal gjøre, fremfor hva de ikke skal gjøre i 

grensesettende situasjoner. 

o sette søkelys på positiv oppmerksomhet; «så fint at du delte fargeblyanter med». 

o 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. 

o 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 at du stopper» i stedet for «det er ikke lov å slå» 
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Lek 
Leken har en veldig viktig funksjon i barns liv, derfor setter vi av mye tid og rom for lek i Blåveiskroken. 

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 i relasjoner, 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. Leken er selve grunnlaget for barnets 

emosjonelle og sosiale utvikling.  

 

 

 

Hvordan skal vi stimulere til gode lekeerfaringer: 

o barna skal få tid og rom til lek 

o legge til rette for variert og utfordrende lek 

o ha lekemateriell lett tilgjengelig  

o være bevisste i vårt valg av lekemateriell, mengde leker og det fysiske miljøet 

o bruke lekegrupper 

o leken vil prege vårt arbeid med satsningsområdene og temaene igjennom hele året  

o utvide personalets kompetanse om lek 

 

 
         
De 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. Vi utfører observasjoner av barnas lek jevnlig i barnehagen 

for å følge med på lekekompetanse og det psykososiale miljøet i barnegruppen.  

 

 

Danning 

Danning handler om det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. For å ha gode 

danningsprosesser i barnehager er det viktig at voksne viser respekt for den kommunikasjonen som 

barna har, viser interesse for det de sier, respekterer deres meninger og at barna får ta del i avgjørelser 

og vurderinger. Å gi barna god selvfølelse i danningsprosessen er veldig viktig og at de igjennom det 

kan forstå både seg selv og andre. Av oss som personal krever det høy grad av tilstedeværelse og 

kompetanse for å møte barna på deres følelser og uttrykk. Gode relasjoner mellom barn og voksne er 

helt avgjørende i danningsprosessen. Relasjoner er derfor noe som har høyt fokus hos oss.    
 

Vennskap og fellesskap: 

I barnehagens skal alle barna kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. Dette er avgjørende for barns trivsel. Å høre til i en gruppe gir barn 

trygghet og sosial tilknytning. Emosjonell og sosial kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes i et 

sosialt samspill med andre, derfor dette er 2 av våre satsningsområder. Personalet utfører jevnlige 

observasjoner av barns lek for å følge med på at alle har noen og leke med og hjelpe de barna som 

trenger det å utvikle vennskap.  
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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. 

 

 

Kommunikasjon og språk: 

Barnehagen alderen er en grunnleggende og avgjørende periode for utvikling av barn språk, derfor er 

dette er viktig fokus område for oss. Det er utarbeidet en språkstandard for barnehager i Bærum. Det 

innebærer å heve kvaliteten på språkarbeidet, jobbe systematisk med språkarbeid og sikre et likeverdig 

tilbud til alle barn. 

   

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. 

 

 

                   
 
                              Språkstandard utarbeidet av språksenteret i Bærum kommune.  
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Hvordan skal vi jobbe med språk og kommunikasjon i bhg: 
 

o Støtte barns bruk av språket 

             - har frem- og tilbake utvekslinger med barna  

                - ansatte tilpasser svaret sitt til det barna sier eller gjør  

   - styrke barns ord- og begrepslæring 

   - personalet leser bøker for barna hver dag 

 

o Hyppige samtaler 

- finne spennende samtaletemaer som engasjerer barna  

- lytte aktivt og gir barna tid til å svare  

- stille oppfølgingsspørsmål til barna for å forlenge samtalen  

- ber barna spørre hverandre om ting slik at de får en dialog seg imellom 

- voksne tilpasser sitt svar til det barna forteller 

-  

o Åpne spørsmål 

- stiller åpne spørsmål som krever mer enn ett ords svar fra barna  

- stiller spørsmål som oppmuntrer til utvidet respons fra barna 

 

o Repetisjon og utvidelse 

- gjentar ord og setninger som barna sier- og omformuler til hele setninger  

- utvider ved å legge til mer informasjon om det barnet forteller  

- gjentar/svarer med riktig uttale/riktig formulering, uten å påpeke at det barnet sa var feil 

 

o Selv og parallell snakk 

- voksne beskriver egne handlinger mens det skjer 
- voksne beskriver barns handlinger mens det skjer 

 

o Rikt og nyansert språk 

- bruker forskjellige ord på samme ting  

- snakker i fulle setninger  

- bruker nye ord og forklarer disse til barna  

- knytter nye ord til ord som allerede er kjente for barna 

 

 

 

 

Alle disse områdene kommer vil til å være bevisst på i hverdagssituasjonene i barnehagen; under 

måltidene, i garderoben, i samlinger, på turer, i utelek og i planlagte aktiviteter. Vi skal også ha 

språkgrupper på avdelingene. 

 

 

 

 
 
 



16 

 

Barnehagens satsningsområder 2022-2024 
 

Barnehagen er med på en storsatsning i kommunen som kalles: TETT PÅ – kvalitet i 

bærumsbarnehagen  

 
«TETT PÅ- kvalitet i bærumsbarnehagen» er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse 
og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune. Gjennom «TETT PÅ» ønsker vi å etablere et helhetlig 
system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen.  
 
Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling 
i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for alle barn, og vil 
legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.  
 
 
I TETT PÅ skal CLASS (Classroom Assesment Scoring System) brukes som verktøy for å måle og 
forbedre kvaliteten i Bærumsbarnehagen. Følgende områder, og kvaliteten på disse, blir det fokusert 
på:  
 
 

 
 

 
 
 
Aktiviteter i TETT PÅ  
 
I TETT PÅ skal alle ansatte bli godt kjent med de ulike kvalitetsområdene og hva som er god 
barnehagekvalitet.  
 
Dette skal skje gjennom ulike aktiviteter 

o Felles planleggingsdager og personalmøter for alle ansatte  

o Sertifisering av observatører fra hver barnehage  
o Observasjon av avdeling og tilbakemelding  

o Veiledning av ekstern mentor 

o Systematisk arbeid med hvert enkelt domene og dimensjon 
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Emosjonell støtte: 
 

Positivt klima Relasjoner 
Positive følelser 
Positiv kommunikasjon 
Respekt 

Negativt klima Negative følelser 
Negativ kontroll 
Sarkasme/mangel på respekt 
Alvorlig negativitet 

Ansattes sensitivitet Oppmerksomme voksne 
Gi barna gode svar og reaksjoner 
Adresser problemet 
Barnas trygghet og trivsel 

Ta barnas perspektiv Fleksibilitet og barnets fokus 
Støtte til selvstendighet og ledelse 
Barn får uttrykke seg 
Bevegelsesfrihet 

 

Organisering av avdeling: 
 

Veiledning og reguleringsstøtte Tydelige forventninger 
Proaktive voksne 
Støtte til positiv adferd 
Barnas adferd 

Produktivitet Maksimer læringstid 
Rutiner 
Overganger 
Forberedelser 

Tilrettelegge for læring og 
utvikling 

Effektiv tilrettelegging 
Variasjon i metoder og materiell 
Barns engasjement 
Tydelige læringsmål/læringsfokus 

 

  
Støtte til læring og utvikling: 
 

Utvikling av tenkning og 
forståelse 

Analyse og resonnering 
Skape/være kreativ 
Integrere ny kunnskap på tvers av 
aktiviteter 
Relatere informasjon til dagliglivet 

Kvalitet på tilbakemelding Stillasbygging 
Frem og tilbake utvekslinger 
Spørre om barnets tankegang 
Gi informasjon som fremmer 
dybdelæring 
Oppmuntring og bekreftelse 

Språkstøtte Hyppige samtaler 
Åpne spørsmål 
Repetisjon og utvidelse 
Selv- og parallellsnakk 
Nyansert/rikt språk 
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Relasjoner:  
Relasjoner er sentralt i Tett på, og det å bygge tette og nære relasjoner er det som betyr aller mest 

for barns utvikling og helse. Skal vi skape trygghet, vekst og utvikling må trygge relasjoner være å 

plass først. Gode relasjoner har positiv effekt på hjernens utvikling og tidlig i livet vil disse gi livslang 

effekt. Det å bygge gode relasjoner til hvert barn, er kjempeviktig for å skape et godt psykososialt 

miljø i barnehagen. Gode relasjoner mellom barn og voksne vil fremme positivt selvbilde, trivsel og 

læring.  

 
Barnehagen har laget seg noen relasjonsverdier for 3 utvalgte hverdagssituasjoner. Disse er:  
 

- Lek: Glede, trygghet, mestring, tilstedeværelse, deltakelse og engasjement  

- Påkledning: Støtte, tålmodighet, mestringsfølelse, veiledning og oppmuntring   

- Måltid: Gode samtaler, matglede, tålmodighet, lytte og «nok tid». 

 

 

 

 

 
 

Mål, barnehageåret 2022-2023 
 

 

Mål for barna:  
 

- Alle barn skal oppleve et trygt og inkluderende barnehagemiljø 
 

- Alle barn skal oppleve vennskap og gode relasjoner 
 

 
 

Mål for personalet: 
 

- Vi vil øke kvaliteten på vår praksis igjennom satsningen «Tett på» 
 

- Vi jobber for et tett og nært samarbeid preget av tillitt og åpen kommunikasjon 
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Overordnede temaer 2022-2023: 
 

 

 
 

 

 

 
 
Hele barnehagen kommer til å jobbe med ett tema i 3 måneder av gangen. Innholdet vil tilpasses hver 

avdeling.  Mer utfyllende informasjon kommer i periodeplanene. 

 
 

 
 
 
 
 
 

KOMMUNIKASJON 
OG 

SPRÅK
(Nov-januar)

TRYGGHET 
OG 

RELASJONER
(Aug-okt)

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING
(Feb-april)

VENNSKAP OG 
FELLESSKAP
(Mai-juni)
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Barns medvirkning 
 

Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 

kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til 

aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen (jf. rammeplanen). 

 

Barnehagen er opptatt av 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 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 
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Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene og ivareta 

foreldrenes rett til medvirkning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 

barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål (jf. 

rammeplanen) 

 

Mål for foreldresamarbeidet: 
 
Vi jobber for et tett og nært samarbeid med alle foreldre preget av gjensidig åpen kommunikasjon 

 

 

 

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, og ellers be om samtaler ved 

behov. 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 så tidlig som mulig eller innen kl.09.00 i MyKid.          

• 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 i MyKid eller sendt ut på e-post 

• 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 
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Overganger 
 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start 

på barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

nye relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal 

personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til 

å leke, utforske og lære. Personalet skal sørge for at barn og forelde får tid og rom til å bli kjent med 

barna og personalet når de bytter avdeling. Barnehagen skal i samarbeid med personalet og skolen 

legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt SFO 

(jf. rammeplanen).   

 

 

Når barnet begynner i barnehagen, tilvenning:  

Målet vårt i dette arbeidet er at barn og foreldre skal oppleve tilvenningen som en trygg og god tid. 

Barnehagen har en egen tilvenningsplan. Denne planen sendes til nye foreldre i barnehage ved tildeling 

av plass. For de minste barna drar primærkontakten på hjemmebesøk før oppstart. Alle nye barn og 

foreldre blir invitert til barnehagen på en besøksdag før sommeren. Nye foreldre blir invitert til et 

foreldremøte før oppstart. For mer utfyllende informasjon om tilvenning, henviser jeg til 

tilvenningsplanen som ligger ute på vår hjemmeside.     

 

Overganger innad i barnehagen og mellom barnehager: 

Overganger innad i barnehagen:  
 

Fra april-juni har vi tilvenning for de barna som skal skifte avdeling fra Hvitveisen til Blåveisen.  Vi deler 

inn i grupper på 2-4 barn, og disse barna går sammen med en voksen til Blåveisen 4-5 ganger i løpet 

av tilvenningstiden. De blir også med Blåveisen på 1-2 turer på våren/sommeren. De barna som bytter 

avdeling fra Hvitveisen til Blåveisen, får primærkontakt når de kommer på Blåveisen og foreldrene 

inviteres til oppstartsamtale på ny avdeling.  

 

Mellom barnehager:  

Vi har en avsluttende foreldresamtale med barnets foreldre der vi fyller ut et overgangsskjema som 

sendes til ny barnehage, etter tillatelse fra foreldrene.  
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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. 

 

Våre overgangsrutiner, barnehage- skole 

o Barnehagen har gode samarbeidsrutiner med skolene i distriktet. Vi overfører barn til Levre, 

Løkeberg og Evje skole. Faglig samarbeidsmøte mellom skole og barnehage avvikles på 

Løkeberg skole i februar-mars. Der tar vi opp gjensidig informasjon, forventinger og rutiner. 

Barna våre inviteres på skolebesøk før sommeren og noen ganger får vi besøk fra skolene.  

o På høsten avholdes et eget foreldremøte for de som har barn som begynner på skolen 

o På våren holdes det foreldresamtaler der det fylles ut overgangsskjemaer som sendes til 

skolen i samarbeid og etter godkjenning fra foreldrene.  

o barna som slutter får invitasjon til å komme på besøk til barnehagen høsten etter skolestart. 

o på høsten evalueres overgangen fra barnehage til skole i samarbeidsmøte på Løkeberg 

skole.  
 

 

Det siste året i bhg skal Elgene, som de største barna våre heter, 2 dager i uken være sammen i en 

gruppe å ha ulike aktiviteter.   

 

I Elg- gruppen ønsker vi at barna skal: 

- få styrket den emosjonelle og sosiale kompetansen  

- øve på å ta imot og forstå beskjeder og instruksjoner 

- leke med tall og bokstaver 

- ha trafikkopplæring 

- øve på å ta ordet i en gruppe og lytte til andre 

- 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 

 

I Elg-gruppen er det rom for individuelle forskjeller. 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, mestring og læring på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/info-til-ansatte/overgangsrutiner-april-2015.pdf
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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).  
 

Samarbeidspartnere utenfor barnehagen: 

• Helsestasjonen 

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

• Veiledningssenteret i Bærum 

• Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 

• Barnevernstjenesten 

• Barnehagekontoret 

• Barnehager i nærmiljøet  

• Skoler i nærmiljøet; overgang barnehage-skole 

 
 

 

 

                 
 

 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf
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Planlegging, vurdering og dokumentasjon 
 

Planlegging: 
 

 

Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. 

Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen 

er utgangspunkt for refleksjon og utvikling av barnehagens pedagogiske praksis. Planleggingen er 

med utgangspunkt i kunnskap om barns trivsel og utvikling, og den baseres på observasjon, 

dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. 

 

 

Når vi lager periodeplaner og ukeplaner for avdelingene våre, vil vi ta utgangspunkt i tema- og 

satsningsområdene våre og barna skal medvirke i dette arbeidet. Vi skal jobbe med de samme temaene 

på begge avdelinger, men vil tilpasse innholdet etter barnas alder og interesser 

 
 

Vurdering 
 

 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet 

skal beskrives, analyseres og fortolkes ut ifra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 

 

 

Det pedagogiske arbeidet skal jevnlig vurderes, og bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er 

involvert i. Hovedmålet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med rammeplanen og barnehageloven. 

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 

 den enkelte voksne 

 personalgruppen som team 

 foreldresamarbeidet 

 HMS arbeid 

 

Barnehagen har følgende skriftlige rutiner for vurdering: 

- vurderer uken som kommer og uken som har gått på avdelingsmøter 

- periode-vurdering etter fast skjema 

- årlig gjennomgang av HMS systemet 

- årlig barneintervju/undersøkelse 

- årlig vurdering i foreldregruppen av barnehagens arbeid/foreldreundersøkelse 

- vurdering av barnas psykososiale miljø 

- personalundersøkelse 

- vurdering av felles arrangementer 
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Dokumentasjon 
 

 

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene 

i barnehageloven og rammeplanen. 

 

 
Dokumentasjonsarbeidet skal både inneholde informasjon til foreldrene og være et verktøy for oss 

ansatte i det daglige arbeidet i barnehagen. Dokumentasjonen synliggjør hvordan vi arbeider for å 

oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

Barnehagen har et eget skriv om «Informasjonssikkerhet og etiske retningslinjer i 

dokumentasjonsarbeidet». Dette omfatter blant annet rutiner for bruk av bilder, sosiale medier og pc.  

 Vi dokumenterer vårt arbeid gjennom årsplanen, periodeplanene, ukeplaner, innhold og referater fra 

møter og planleggingsdager, bruk av ulike kartleggingsverktøy (har eget samtykkeskjema til foreldrene), 

MyKid, gjennom vår hjemmeside og Facebook, bilder, barnas permer og barnas egen «dokumentasjon» 

som henges opp, HMS arbeid som dokumenteres i PBLs Mentor (nettbasert system), trivselssamtaler 

og medarbeidersamtaler. Vårt dokumentasjonsarbeid synliggjøres også på/via foreldremøter, 

foreldresamtaler, foreldre-kaffer og ikke minst den daglige kontakten med foreldrene.  

Dersom barnehagen skal utlevere personopplysninger om enkeltbarn til andre instanser, og det ikke 

foreligger lovhjemmel, må foreldrene samtykke til dette. Kravet om samtykke gjelder ikke i tilfeller der 

personalet deler personopplysninger med barnevernet for å oppfylle opplysningsplikten i 

barnehagelovens paragraf 46. 

 

MyKid: 
Vi bruker nettportalen MyKid for å planlegge arbeidet vårt, til å skape oversikt og til å dokumentere 

arbeidet vårt.  MyKid hjelper oss med:   

- å gi de ansatte oversikt over barn, personal, turnuser, rutiner og informasjon  

- planlegging og dokumentasjon samlet på ett sted. Vi legger også inn referater og vurderinger  

- sørger for presentasjon og formidling til de som skal ha tilgang  

- kvalitetssikring gjennom hverdagen: personalet håndterer viktig informasjon og rutiner relatert til det   

enkelte barn  

- dokumenterer tilstedeværelse og fravær, og gjør dette oversiktlig tilgjengelig for de ansatte  

- telling av barn rutinemessig eller i forbindelse med evakuering gjennomføres på avdelingstelefonen, 

og dokumenteres samtidig i systemet  

- kontaktinformasjon til foresatte og andre kontaktpersoner, barnets godkjenninger (samtykke), allergier, 

sykdommer og matreservasjoner og mer samles på ett sted 

- kommunikasjon mellom hjem og barnehage 
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Barnehagens arbeidsmåter 
 

 

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn 

mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til 

enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre 

barnehagens innhold spennende og variert (jf. rammeplanen). 

 

 

Progresjon: 

Vi henviser til barnehagens progresjon plan. Vi tar utgangspunkt i det barna kan og bygger videre på 

dette slik at alle får utfordringer tilpasset alder og modning. 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. 
  

 

Barnehagens digitale praksis: 

Den digitale praksisen i barnehagen skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Det er viktig at den 

støtter opp under læringsprosesser og gir et allsidig læringsmiljø for alle barn.  

Det er viktig at personalet er kritiske til kildekritikk og passer på opphavsrett ved bruk av ulike bilder. Vi 

har også et ansvar når det kommer til å ivareta barns personvern. 

 

Eksempler på hvordan vi skal jobbe med dette: 

o ta i bruk digitale verktøy som pc, mobil, projektor knyttet til ulike temaer, som oppslagsverktøy 

til å utvide barnas læring eller til kreativ skapning 

o la barna ta bilder selv med nettbrett og skrive ut bilder/billedserier eller lage ppt-presentasjoner 

o lage bok der barna er med på prosessen 

o lage film med barna   

 

 

 

 
 

                                           

 
 
 
 
 
 



28 

 

Barnehagens fagområder 

 
 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal 

bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, 

og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barna skal utvikle 

kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende 

aktiviteter (jf. rammeplanen). 

 

 

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

med i løpet av et barnehage- år. Under beskriver vi hvordan vi jobber med de ulike fagområdene: 

 
 

Kommunikasjon, språk og tekst:  
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med dette: 

o språklek og ordspill  

o sang, rim og regler 

o kort- og brettspill 

o lese bøker for og med barna 

o fordype og styrke begrepslæringen 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette: 

o styrke barns begrepslæring 

o sanger med bevegelse og lære rim og regler 

o lese mye bøker  

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med fagområdet: 

o sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser 

o bruke uteområdet – gå i og utforske naturen, klatre, sykle, gå på skøyter og ski 

o turer – varierte turmål og destinasjoner 

o variert og sunt kosthold – lage mat sammen, variere, trygge og utfordre matvaner 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette: 

o sanger med bevegelse 

o alle barn skal oppleve utfordring og mestring på tur. 

o lage mat med en liten gruppe  

o hinderløype ute og på sanserom 

Kunst, kultur og kreativitet 
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med dette: 

o dramatisering, lek og improvisasjon 

o utforske ulike eventyr og historier, 

o lage historier med barna aktivt deltagende i utviklingen 

o gi barna erfaringer med ulikt formingsmateriell og kunnskap om hvordan å bruke det 

o spille variert musikk og bruke instrumenter i lek og til musikk 

 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette: 

o «føle» ulik musikk og få utløp for den via maling og kunst  

o vi skal utforske ulike formingsmateriell 

o vi fordyper oss i ulike bøker og eventyr igjennom året 

o legge mer til rette for lekesoner og rollelek på avdeling 
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Natur, miljø og teknologi 
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med dette: 

o turer ut uansett vær – vise barna hva ulike værforhold gir av muligheter 

o ulike naturprosjekter og eksperimenter 

o lage kompost og dyrke planter 

o lære om hva er som er spiselig i naturen 

o lærdom om miljøvern – plukke søppel, resirkulere, kildesortering 

o vise kunnskapsgivende bruk av digitale verktøy gjennom bruk av PC og mobil 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette: 

o Bli kjent med nærmiljø 

o Aktiviteter på tur- dager: samle, ta med ting, ta bilder for å studere senere, turbingo 

o Formingsaktiviteter med materialer fra naturen 

o Enkle eksperimenter og bruk av digitale verktøy i hverdagen 

Etikk, religion og filosofi 
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med dette: 

o vi markerer, jul, påske, nasjonaldager og andre høytider som er representert i andre 

religioner, kulturer og land 

o jobbe med å vise hensyn og respekt til og for hverandre 

o undre oss sammen rundt begreper og konsepter som religion, tro og u-/rettferdighet 

o vi vil skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette: 

o Vi markerer jul, påske, samisk nasjonaldag og høytider fra andre religioner som er 

representert i barnegruppen. 

o Vi vil jobbe med å vise hensyn til hverandre, vise respekt og toleranse. 

o Vi vil skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler. 

Nærmiljø og samfunn 
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med dette: 

o plukke søppel og lære om vår innvirkning på samfunnet rundt oss 

o lære om hvordan man lever på ulike måter i Norge 

o undre oss sammen med barna om sosiale og kulturelle forskjeller 

o turer i nærmiljøet og destinasjoner lengre vekk 

 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette:  

o vi gå på tur i nærområdet – lære om hendelser og historier derfra 

o vi markerer samenes dag med ulike aktiviteter, forberede i god tid  

o utvidede turer i nærområdet på vår/sommer 

Antall, rom og form 
Eksempler på hvordan Blåveisen vil jobbe med dette:  

o konstruksjonslek i ulike former, med bestemte og ubestemte materialer 

o spille spill, ha gjetteleker og sang- og regellek 

o bruke perler og forme med ulike materialer 

o tegne, skrive og fargelegge 

o telle, sammenligne og sortere det vi ser og har rundt oss 

o eksperimenter ute og inne (vekt, mengde) og se etter årsak og sammenheng for utvikling 

 

Eksempler på hvordan Hvitveisen vil jobbe med dette:  

o Telle, sammenligne og sortere leker som finnes på avdelingen  

o Leke Kims lek med former, antall og farger 

o Male ulike ting med ulik form, lengde og så videre. 

o Eksperimenter ute og inne (vekt, mengde og så videre) 
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Kompetanseplan for personalet: 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal 
være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. 
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Gjennom 
ulike kompetansetiltak kan de ansatte styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med 
rammeplanen. 
 

 
 
INNHOLD PÅ PERSONALMØTER/PLANDAGER: 
 
 

o Tilvenning 
o Personalsamarbeid 
o Fagdager i Tett på 
o Systematisk jobbing med domenene og dimensjonene i Tett på: teori, refleksjonsoppgaver, 

veiledning, «hvordan ser dette ut i Blåveiskroken» mm.  
o Planarbeid/årets temaer 
o Handlingsplan mot mobbing 
o Fagområdene og progresjonsarbeid 
o Foreldreundersøkelsen i Utdanningsdirektoratet 
o Faglig påfyll, refleksjonsoppgaver, webinarer, gruppeoppgaver, diskusjoner og ny forskning 
o HMS 

 

 
KURS: 
 

 
o Vi vil vurdere ulike kurs etter hvert som Bærum kommune sin kompetanseplan oppdateres 

og diverse invitasjoner mottas 
o Styremøter i regi av Bærum kommune 
o Førstehjelpskurs 
o Verneombud 

 

 
ANNEN KOMPETANSEHEVING: 
 

 
o Alle i personalgruppen har en kompetanseplan for utvikling som følges opp årlig 
o Nettverk for språkansvarlig i barnehagen 
o Resertifisering Tett på 
o Observasjoner i andre barnehager knyttet til Tett på 
o Veiledning ut ifra observasjoner av Tett på 
o Nettverk for styrere 
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Slik ser året ut, 2022-2023: 

 
 

     
MÅNED 

      BARN    FORELDRE    PERSONALET 

August  Tilvenning 
 

Bli vist rundt i barnehagen 
og ønsket velkommen til 
oss. 
Introduksjonssamtaler for 
nye foreldre. 
Planleggingsdag 19.08 

Personalmøte 
Planleggingsdag 19.08  
Opplæring og veiledning med 
nyansatte 
 

September  Brannøvelse 
Besøk av «gamle barn» 
16.09 
 

Foreldremøte og 
foreldrerådsmøte 20.09  
Vurdering av 
tilvenningsperioden 
«Bli kjent» fest  

Trivselssamtaler 
Vurdering av 
tilvenningsperioden 
 
 
 

Oktober Verdensdag for psykisk helse 
10.10 
Markering av FN dagen 24.10 
 

SU møte 18.10 
Dugnad  
Foreldresamtaler 
Foreldrekaffe/Markering av 
FN dagen 24.10 
 

Personalmøte  
Gjennomgang av enkeltbarn til 
foreldresamtaler 
Planleggingsdag 28.10 
(Høstferie i skolen 03.10-
07.10) 
Periode- vurdering 

November    Barneintervjuer Foreldreundersøkelse 
 
 

Personalmøte 
Medarbeidersamtaler 
 

Desember   Julemoro på Sæteren gård  
Nissefest 08.12 
Lucia-feiring 13.12 
 

 Luciafeiring 13.12 
 Juleferie 23.12-02.01.23 
 

Personalmøte 
 
 

Januar  Barnehagens bursdag 02.01  
Skiskole for elgene  
 

 Planleggingsdag 02.01 
Personalmøte 
Periode-vurdering 

Februar  Karneval/fastelavn 17.02 
Markering av samenes 
nasjonaldag 06.02 
 

Blåveislekene (foreldrene 
arrangerer, for barn og 
foreldre) 

Personalmøte 
(Vinterferie i skolen 20.02-
24.02) 

Mars  
 
 

Brannøvelse, uanmeldt 
Barnehagedagen 
Påskeaktiviteter 
 

Påskefrokost 31.03 
Påskeferie fra 03.04-10.04 

Plandag 31.03 
Gjennomgang av enkeltbarn til 
foreldresamtaler 
Personalmøte  
 

April   
 
 

Foreldresamtaler 
Årsmøte 
Foreldremøte og 
foreldrerådsmøte 

Personalmøte 
Foreldresamtaler 
Periode- vurdering 

Mai   17.markering 
Dugnad 

Personalmøte 
Planleggingsdag 19.05 

Juni  Overnatting for elgene i bhg 
Besøksdag for nye barn 

Foreldremøte for nye 
foreldre  
Sommerfest for barn, 
foreldre og personal 
(arrangeres av foreldrene) 
SU møte 

Personalmøte 
Periode- vurdering 
 

 


