Å R S P L A N
F O R

Vi ønsker å gi barna en trygg og god start på livet! Barnehagen
skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette,
kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig
dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Denne
årsplanen skal hjelpe oss med dette arbeidet.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNL AG
Barnehageloven
Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven. Lovens formålsparagraf sier dette om hva
barnehagen skal:
§1. Formål
«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 tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide
alleformer for diskriminering.»
Rammeplanen
Rammeplanen er forskrift til §2 i barnehageloven.
Rammeplanen gir daglig leder, pedagogiske ledere og resten av personalet en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
Barnehagens årsplan og periodeplaner skal speile rammeplanen og konkretisere denne.

BARNEHAGENS

INNHOLD

Våre mål for barnehagen

• Barna skal oppleve sosial trygghet; trygge barn lever best!
• Barna skal få stimulere utvikling av sansene; barn lærer gjennom
sansingen – sanseopplevelser blir til lek, som blir til lærdom!
• Barna skal få stimulere det kreative i seg; kreative og skapende barn
blir gode problemløsere og finner veien i sitt voksne liv!
• Barna skal få kunnskap om miljø og bærekraft.

Hvordan skal vi jobbe med disse målene?

• De ansatte skal være aktive deltakere i barns meningsskaping:
Vi fremmer barndommens egenverdi ved å legge til rette for lek,
felles opplevelser, vennskap og trivsel.
• Vi viser forståelse og respekt for forskjellighet og fremmer dette i
barnegruppene.
• Vi skal aktivt jobbe med relasjonsbygging. Det forutsetter at personalet er nærværende i relasjonene med barna, både fysisk og mentalt.
• Den enkelte ansatte har ansvaret for å skape gode relasjoner med
barna. En god og trygg relasjon der barnet blir sett, hørt og satt
rammer for er en forutsetning for at barnet utvikler en robusthet i
livet og et godt selvbilde. Vi skal ha gode samtaler rundt psykisk
helse og livsmestring.
• Vi gir barna tilgang på gjenbruks- og udefinerbare materialer til
å stimulere fantasi, og formidler kunnskap om hvordan vi på best
mulig måte kan leve bærekraftig. Økologisk mat og dyrking av
grønnsaker og bær er en del av hverdagen vår.
• Vi bruker planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter til å
planlegge, evaluere og utvikle vår praksis.

OMSORG, LEK OG L ÆRING
Rammeplanen sier:
“Omsorg er en forutsetning for barnas
trygghet og trivsel, og for utvikling av
empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal
gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg
selv og andre.

Personalet skal arbeide for et miljø som ikke
bare gjør barna til mottakere av omsorg,
men som også verdsetter barnas egne
omsorgshandlinger” (kunnskapsdepartementet, 2017).

I barnehagen skal alle barna oppleve å bli
sett, forstått, respektert og få den hjelp og
støtte de har behov for.
Barnehagen skal aktivt legge til rette for
omsorgsfulle relasjoner mellom barna og
personalet ,og mellom barna, som grunnlag
for trivsel, glede og mestring.

H VO R DA N J O BBE R V I ?
Personalet i barnehagen skal:
• Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
• Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
• Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
• Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt
barn.
• Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med
sensitivitet.
• Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg.
For å ivareta barnas behov for omsorg vil vi også sikre at alle barn får muligheten til å hvile
hver dag. Dette i form av hvilestund, lesestund eller rolige aktiviteter. De minste barna sover
i egen vogn ute mesteparten av året. For de store barna blir hvilestund tilrettelagt for de
barna som har behov dag for dag. På sommeren er det større behov for hvile etter lange
dager ute, og da er det hensiktsmessig å ha felles hvilestund inne med rolig musikk eller
lydbok.

BAR NS MEDVIR KNING
Rammeplanen sier:
“Barnehagen skal ivareta barnas 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, jf. barnehageloven § 1 og § 3,
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon
art. 12 nr. 1.
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planleggingen og vurderingen
av barnehagens virksomhet. Alle barn skal
få erfare å få innflytelse på det som skjer i
barnehagen.
Barnehagen skal være bevisst på barnas
ulike uttrykksformer og tilrettelegge for

medvirkning på måter som er tilpasset
barnas alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på
andre måter enn gjennom tale, har rett til
å gi uttrykk for sine synspunkter på egne
vilkår. Barnehagen må observere og følge
opp alle barns ulike
uttrykk og behov.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i
samsvar med deres alder og modenhet.
Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke
er rustet til å ta (kunnskapsdepartementet,
2017).

H VO R DA N J O BBE R V I ?
Gjennom å gi barna mulighet til å uttrykke sine behov og interesser gjennom prosjekter og
temaer, lek, samlingsstunder osv. støtter vi barnas medvirkning.
Medbestemmelse er også en viktig faktor for å gi barna mestringsfølelse og selvstendighet.
Dette kan være forskjellige valg i form av lek, ute- eller innetid, valg av uteklær osv. Her blir
det gitt alternativer til barna, eller så finner de ansatte gode løsninger sammen med barna.
For oss er det også viktig at barna får leke med den de ønsker, og at det også er lov å si nei
om det er noe man ikke vil. Barnas medbestemmelse over egen kropp og egne grenser er noe
som står høyt hos oss.

V E N N S KA P O G F E L L E S S KA P
Personalet i barnehagen skal:
• Støtte barnas initiativ til samspill og
bidra til at alle kan få leke med andre,
oppleve vennskap og lære å beholde
venner.
• Samtale om normer for samhandling og
invitere barna til å utforme normer for
samhandling i fellesskap.
• Støtte barna i å ta andres perspektiv, se
en sak fra flere synsvinkler og reflektere
over egne og andres følelser, opplevelser
og meninger.
• Støtte barna i å sette egne grenser,
respektere andres grenser og finne

løsninger i konfliktsituasjoner,
forebygge, stoppe og følge opp
diskriminering, utestenging,
mobbing, krenkelser og uheldige
samspillmønstre.

H VO R DA N J O BBE R V I ?
Våre tiltak for å fremme vennskap og fellesskap i barnehagen er å jobbe på tvers av
avdelinger, ha felles samlinger og treff for foreldrene. Vi har lekegrupper innad i avdelingene
og også på tvers av avdelingene. Ved å jobbe på tvers av avdelingene, skaper vi ikke bare nye
vennskap men også empati og omsorgsfølelse hos de eldre barna som kan ta vare på og leke
med de yngre barna. De yngre barna utvikler seg og strekker seg etter de som er eldre.
Vi er en flerkulturell barnehage, og dette er noe vi er stolte av og ønsker å fremme. Vi lærer
om alle de forskjellige landene og kulturene, og markerer alle relevante høytider slik at alle
barn skal føle en tilhørighet.

DANNEL SE
Rammeplanen sier:
“Barnehagen skal støtte barna i å forholde
seg prøvende og nysgjerrig til
omverdenen og bidra til å legge grunnlag for
modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal fremme samhold og
solidaritet samtidig som individuelle uttrykk
og handlinger skal verdsettes og følges opp.
Barnehagen skal bidra til at
barna kan forstå felles verdier og normer
som er viktige for fellesskapet.
Barnehagen skal bidra til å fremme barnas
tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold.
Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter
og skape mening i den verden de er en del
av.
Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking
skal barnehagen bidra til at barna utvikler
kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne
til å yte motstand og handlingskompetanse,
slik at de kan bidra til
endringer”
(Kunnskapsdepartementet, 2017).

H VO R DA N J O BBE R V I ?
Personalet i barnehagen skal:
• Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og
positive selvforståelse.
• Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet.
• Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet.
• Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger.
• Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler.
• Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking
og læring.

De ansatte skal være aktive deltakere i barns meningsskaping, og barna skal ha
medbestemmelse i ulike situasjoner. Vi skal bruker samlingsstunder for å øke refleksjon,
skape selvtillit og mestringsfølelse. Gode og undrende samtaler gjennom dagen, og under
måltider er også viktig for å fremme dette. De ansatte skal være anerkjennende og lydhøre
ovenfor barnas innspill, refleksjoner og meninger. Vi har ulike temaer og prosjekter ut ifra
barnas interesse, og også temaer knyttet til høytider og årstider.

LEKENS EGENVERDI
Rammeplanen sier:
“Leken skal ha en sentral plass i
barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes.
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek,
vennskap og barnas egen kultur. Leken
skal være en arena for barnas utvikling og
læring, og for sosial og språklig
samhandling.

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan
oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek - alene
og sammen med andre”
(Kunnskapsdepartementet, 2017).

Barnehagen skal inspirere til og gi rom for
ulike typer lek både ute og inne.

H VO R DA N J O BBE R V I ?
Personalet i barnehagen skal:
• Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek .
• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for
utvikling av leketemaer.
• Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.
• Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.
• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre.
• Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek.
• Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.

Vi skal skape omsorgsfulle og inspirerende lekemiljøer, hvor de ansatte er aktive deltakere i
leken. De ansatte skal også komme med nye innspill i fin lek som stopper opp. Ved å sette av
tid og skape lek i mindre grupper vil flere barn tørre å hevde seg i leken og ta flere roller,
samtidig som det vil bli mindre brudd i leken. De ansatte skal gi barna tid og ro til å leke, og
fullføre en lek. Unødvendige avbrudd av leken skal man i høyeste grad prøve å unngå.

BARNEHAGENS

FOKUSOMRÅDER

-LIVSMESTRING OG HELSE
-SPRÅK, SANG OG MUSIKK
-DET KREATIVE BARNET

LIVSMESTR ING OG HEL SE
Rammeplanen sier:
Barnehagen skal ha en helsefremmende og
forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og
psykiske helse skal fremmes i
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av
egenverd og forebygge
krenkelser og mobbing. Om et barn
opplever krenkelser eller mobbing, må
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp
dette.

“Barnehagen skal bidra
til trivsel, livsglede,
mestring og følelse av
egenverd, og
forebygge krenkelser
og mobbing.”

Barnehagen skal være et trygt og
utfordrende sted der barna kan prøve ut
ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent
med egne og andres følelser. Barna skal ha
mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av
barnehagedagen.

Gjennom den daglige og nære kontakten
med barna er barnehagen i en sentral
posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og
livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst
forhold til at barn kan være utsatt for
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og
vite hvordan dette kan forebygges og
oppdages.

Barnehagen skal være en arena for daglig
fysisk aktivitet og fremme barnas
bevegelsesglede og motoriske utvikling.
Måltider og matlaging i barnehagen skal gi
barna et grunnlag for å utvikle matglede og
sunne helsevaner.

Personalet skal kjenne til
opplysningsplikten til barnevernet,
jf. barnehageloven § 46.
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

H VO R DA N J O BBE R V I ?

Livsmestring og helse er noe som går igjen i alt vi gjør gjennom hele året. Noen temaer
fremmer dette ekstra, for eksempel “være sammen.”
Personalet kjenner til og benytter seg av varslingsplikten og aktivitetsplikten som utløses når
man har grunn til å tro at et barn blir utsatt for mobbing eller krenkelser i barnehagen.
Barnehagen jobber etter den autoritative voksenstilen; den varme og grensesettende
voksne, fra «Være sammen». Dette utvikler voksne og barns evne til å bygge
relasjoner og ha en moden forståelse av grenser. Empati og konflikthåndtering er sentralt i
“Være sammen”.

LIVSMESTR ING OG HEL SE
I vår barnehage er vi opptatt av å gi rom for barna til å leke og utfolde seg. De skal kunne
kjenne på en mestringsfølelse i det de gjør. De ansatte støtter oppunder leken og skaper rom
for barna. Det samme gjelder hvile. Alle barn har rett på en pause, og dette legger vi til rette
for gjennom hvilestund og rolige aktiviteter.
Det legges til rette for fysisk aktivitet både ute og inne i form av sangleker, hinderløyper,
dans, yoga osv. som da fremmer både fysisk og psykisk helse hos barna.
Generelt har vi gode samtaler med barna, hvor vi er spørrende, lyttende og anerkjennende i
møte med barnas følelser og behov. Vi er opptatt av likeverdighet og respekt for hvert
individ uavhenging livsstil, livssituasjon og bakgrunn.

Bessungen barnehage er Debio
godkjent, og har i 10 år servert
90-100% økologisk mat og drikke til barn og personale. Vårt
fokus er å lære barna å spise
mat laget fra bunnen av.
Vi er opptatt av å bruke opp
rester og kaste minst mulig
mat.
Vi har også en egen kjøkkenhage, hvor barna får delta i såing, samtidig som de lærer hvor
maten kommer fra og hvordan man selv enkelt kan skape god og bærekraftig mat.
Vi serverer varmlunsj 2-3 dager i uken. Måltidene er satt sammen slik at barna får allsidig
og riktig mat som er helsefremmende. Barna er aktivt med i matlagingen. Til frokost lager
vi havregrøt.

D E T K R E AT I V E B A R N E T
Rammeplanen sier:
“Barna skal støttes i å være aktive og skape
egne kunstneriske og kulturelle
uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for
samhørighet og kreativitet ved å bidra til at
barna
får være sammen om å oppleve og skape
kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som
billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans,
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og
design. Barnehagen skal la barna møte ulike
kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike
tidsepoker.

I arbeid med fagområdet skal personalet
stimulere barnas nysgjerrighet, utvide
deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.
Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk”
(kunnskapsdepartementet, 2017).

H VO R DA N J O BBE R V I ?
Ved å stimulere det kreative i barnet skapes mennesker som kan handle kreativt også senere
i livet. Et menneske som har opplevd stor grad av kreativ stimulans gjennom oppveksten
finner løsninger lettere i sitt voksne liv.
Vårt mål er å gi barna mulighet til å finne sin egen vei og mestre sine personlige utfordringer.

“Hånd, Hode og hjerte skal arbeide i
samme retning”
Vi tenker at hånd, hode og hjerte skal arbeide i samme retning.
I vår barnehage er vi oppatt av bærekraft og ønsker at barna skal få utfordre sin fantasi og
kreativitet gjennom gjenbruks- og udefinerbare materialer. Gjennom å bruke f.eks.
melkekartonger, pappesker, naturmaterialer osv, viser vi barna hvordan man kan skape noe
nytt og samtidig være bærekraftige. Vi bruker også naturmaterialer og ting vi finner ute til å
fremme og stimulere lek.

SPRÅK , SANG OG MUSIKK
Rammeplanen:
“Gjennom arbeid med fagområdet
kommunikasjon, språk og tekst skal
barnehagen bidra til at barna får utforske og
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse
og et mangfold av kommunikasjonsformer. I
barnehagen skal barna møte ulike språk,
språkformer og dialekter gjennom rim,
regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid
og
fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og
stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å
erfare ulike formidlingsmåter av tekster og
fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk
og
kultur. Personalet skal invitere til utforsking
av både muntlige språk og skriftspråk”
(kunnskapsdepartementet, 2017).

H VO R DA N J O BBE R V I ?

Alle ansatte skal være gode språkformidlere for barna. Språk er grunnleggende for en god
livskvalitet og fremtidig læring.
Slik jobber vi med språk, sang og musikk:
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I samlingsstund synger vi tradisjonelle sanger som fremmer barnekulturen. Vi følger årstider
og høytider, men også nye sanger og danser som barna er opptatt av i samtiden. Vi bruker
instrumenter for å stimulere sanser og rytme hos barna. Vi setter tegn til tradisjonelle sanger
og i samlinger bruker vi også bilder og konkreter for å støtte oppunder det vi snakker om.

ANNEN VIKTIG

INFORMASJON

-FAGOMRÅDENE
-OVERGANGER
-DOKUMENTASJON,
VURDERING, OG INFORMASJON
-SAMARBEID

FA G O M R Å D E N E
Rammeplanen har følgende fagområder som
barnehagen skal jobbe med:
1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknologi
5. Antall, rom og form
6. Etikk, religion og filosofi
7. Nærmiljø og samfunn
Avdelingene informerer hvordan de jobber
med disse områdene via sine månedsplaner.

PR O G R E SJ O N
Det er viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle
aldersgrupper. I løpet av sin tid i barnehagen skal barnet oppleve mestring samtidig som det
skal få mulighet til å lære nytt og utvikle en god selvfølelse. Vi legger derfor til rette for de
forskjellige aldersgruppene, med ulike aktiviteter ut ifra barnas nivå og interesser. Dette
handler også om modenhet, ikke bare alder.

“Våre ansatte gir barna i barnehagen en hverdag som er fylt av
trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning.”
Våre ansatte gir de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg,
men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv.
Dette tar vi på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og
ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet.
Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis,
sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling
på best mulig måte.
På 3-6 års avdeling er det forskjellige temaer gjennom hele året, hvor samlingsstunder blir
brukt til å tilegne seg kunnskap om for eksempel kroppen, alfabetet, Norges historie osv.
Barna deltar aktivt i samlingene gjennom dramatisering, dans, sang, videoklipp osv. Vi
skaper rom i rommet, som inviterer til lek og undring om det gitte temaet.

OVERGANGER
Rammeplanen sier:
“Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god start i barnehagen.
Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli
kjent, etablere 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” (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Vi har utarbeidet en rutine for tilvenning
som er tilgjengelig på våre nettsider og som
også deles med foreldre før barnet starter i
barnehagen.

OV E R G A N G E R I N N A D I B A R N E H AG E N

Vi har utarbeidet rutiner i forbindelse med overgang fra liten til stor avdeling.
Relevant informasjon om barnet overføres mellom de ansatte.
Det skal avtales en kontaktperson for barnet fra første dag som gir barna ekstra oppfølging
den første tiden på ny avdeling. Navnet på denne gis til foreldrene i forkant av oppstart.

OV E R G A N G E R SKO LE O G B A R N E H AG E

Ifølge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for
at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuell
skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som
utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til
og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om
enkeltbarn med skolen.
Vi har egne grupper og aktiviteter for de eldste barna i barnehagen. En time i uka har de
grupper med skolestarterne hvor en pedagog har ansvar for organisering og gjennomføring.
I april/mai gjennomføres foreldresamtaler (obligatoriske) hvor vi også gjennomgår
overføringsskjemaer til skolen.

D O KU M E N TA S J O N , V U R D E R I N G ,
OG INFORMASJON
I følge rammeplanen skal barnehagen være
en pedagogisk virksomhet som skal
planlegges og vurderes. Barn og foreldre har
rett til medvirkning i disse prosessene. Målet
med barnehagen som pedagogisk
virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt
tilbud i tråd med barnehageloven og
rammeplanen. For å oppnå dette skal
barnehagen være en lærende organisasjon,
og det pedagogiske arbeidet skal være
begrunnet i barnehageloven og
rammeplanen (Kunnskapsdepartementet,
2017).

For å oppnå dette skal
barnehagen være en lærende organisasjon,
og det pedagogiske arbeidet skal være
begrunnet i barnehageloven og
rammeplanen (Kunnskapsdepartementet,
2017).

D O KU M E N TA SJ O N

Dokumentasjon er det som viser hva barna gjør og er opptatt av. Det kan synliggjøre barnas
hverdag i barnehagen og ulike aktiviteter og prosjekter. Dokumentasjon kan være i form av
tegninger, tekst, produkter, film og bilder. Det kan også være ukes- og
månedsrapporteringer fra avdelingen. Denne dokumentasjonen kan være et godt
utgangspunkt for foreldre for å starte samtaler med barnet om deres hverdag i barnehagen
og hva de opplever der.

PE DAG O G I SK D O KU M E N TA SJ O N O G V U R D E R I N G
Pedagogisk dokumentasjon er grunnlaget og utgangspunktet for personalets vurdering og
utvikling av egen praksis. Dette er med på å gjøre barnehagen til en lærende organisasjon.
Ansatte skal også systematisk kartlegge sin egen relasjon til enkeltbarn på avdeling gjennom
året. Rammeplanen sier at barnehagen jevnlig skal vurdere det pedagogiske arbeidet. Det
betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens
planer, barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal
inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske
virksomheten. Vi dokumenter prosesser gjennom å utarbeide didaktiske planer for det vi gjør,
og også evaluerer disse etter fullført aktivitet.

I N F O R M A SJ O N SR U T I N E R
Årsplanen deles ut i papirform til alle foreldre hver høst. I tillegg legges den ut på
barnehagens hjemmeside. Ellers brukes Kidplan aktivt som informasjonskanal mellom
barnehage og hjem. Vi oppfordrer også til å følge med på oppslag i garderoben.

SAMARBEID
Rammeplanen sier:
“Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til
medvirkning og arbeide i nært samarbeid og
forståelse med foreldrene, jf.
barnehageloven §§ 1 og 4. Barnehagen skal
legge til rette for foreldresamarbeidet.
Foreldresamarbeidet skal både skje på
individnivå, med foreldrene til
hvert enkelt barn, og på gruppenivå
gjennom foreldrerådet og
samarbeidsutvalget
(Kunnskapsdepartementet, 2017).

Våre tiltak:
• Når barnet kommer til barnehagen skal
det ønskes velkommen med navn.
• Når barnet skal hjem fra barnehagen skal
personalet støtte barnet i å fortelle noe
fra dagen som har vært.
• To foreldresamtaler i året, hvor en er
valgfri.
• Invitere foreldre til ulike sammenkomster
i barnehagen.
• Aktivt samarbeid med FAU og SU.
• Foreldremøte på høsten for alle foreldre.
• Foreldremøte og leketid for nye foreldre
på våren.

A N D R E S A M A R BE I D SPA R T N E R E

Vi samarbeider med barnehagemyndigheten i Drammen kommune og tjenester de har. Bla.
PPT, helsestasjoner, logoped, barnevern og skoler. Vi er i nettverk med både kommunale, og
andre private, barnehager.

