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Hva er en årsplan? 

Rammeplan definerer årsplan som et arbeidsredskap for personalet. Planen skal 

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser (Rammeplan for barnehagen 2017 

s. 37). 

I Byggeklossen barnehage tilstreber vi å ha en bevegelig praksis eller en lærende 

organisasjon. Det vil si at vi hele tiden må ha en endringsvilje i oss selv, til å møte 

mennesker på ulike måter. Vi må være bevisste hvordan det fysiske miljøet endres i 

møte med menneskene og hvordan det fysiske miljøet påvirker oss. Vi har en visjon 

om at det fysiske miljøet skal gjenspeile vårt syn på læring og vårt syn på barn. 

Møtene i barnehagen blir brukt til faglig refleksjon, både over faglitteratur, teorier, 

men også over vår egen praksis. Vi finner nye måter og møte mennesker og miljø på 

og praksisen vår endres. 

For at årsplanen skal vise vår praksis, ønsker vi også at planen skal være et 

bevegelig dokument. Vi velger derfor at årsplanen skal ha en fast revisjon årlig. Den 

går formelt sett fra oktober til oktober. I løpet av året legger vi inn de endringer som 

skjer i vår refleksjon rundt barnehagemiljøet. Årsplanen godkjennes av 

Samarbeidsutvalget (SU) hver høst og skal legges ut på kommunenes nettside. Da 

kan foreldre og andre interesserte få et innblikk i barnehagens pedagogiske retning 

og valg. 

Barnehagens visjon 

 

 

 I Byggeklossen barnehage gir vi barna 

røtter, vinger og gode barndomsminner. 
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Definisjon på visjon  

Utgangspunktet for vår visjon er relasjon. Personalet er tilstede, sammen med barna med 

«hele seg» på en «ekte» måte.  Det blir skapt gode relasjoner som forplanter seg i barnas 

røtter. De får tilhørighet, føler trygghet og det skapes et miljø som fremmer lek og læring. 

Med vingene, får barna mulighet til å bruke fantasien, fly avgårde i tankene og ta med seg 

deres egne innspill inn i leken og barnehagehverdagen. Blander vi dette godt sammen, vil 

nuet som barna lever i, få en egen verdi, som de senere tar med seg som barndomsminner. 

Rammeplanens formål og innhold i pedagogisk praksis 

Barnehagens visjon er bygget på vårt samfunnsmandat som er definert i Lov om barnehage 

og Rammeplan. Når vi planlegger, dokumenterer, vurderer og evaluerer har vi alltid visjonen 

i fokus. Alle fast ansatte i barnehagen vet hva som er vårt mandat. På møter tar vi med 

jevne mellom rom frem mandatet vårt og ser om nye planer er forenelig med denne. 

Rammeplan for barnehage var ny 1. august 2017.  

Å omsette rammeplanen til praksis er en prosess som ikke blir ferdig. Det første året med ny 

rammeplan har vi hatt fokus på læring, lek, omsorg og danning. Vi har også snakket mye om 

krenkelse og anerkjennelse som er to begreper vi har brukt for å snakke om mobbing i 

barnehagen.  

Hvordan barna får medvirke i prosjekttiden har vi dette året kommet frem til henger sammen 

med det læringssynet vi har. Når vi ser læring som noe barna selv må være en del av, blir 

medvirkning en forutsetning for læring. Vi tar med oss barna i planlegging, gjennomføring og 

evaluering av det som oppstår mellom menneskene i barnehagen. 

Dette barnehageåret vil vi se nærmere på barnehagemiljø. I dette ligger det miljøet barna 

møter, både fysisk og psykisk i barnehagen. Vi dykker dypere ned i begrepene krenkelse og 

anerkjennelse for å kunne forebygge og avdekke mobbing i barnehagen. 

Årsplanen viser hvordan vi jobber med pedagogikken i barnehagen. Det er det mennesket vi 

er, i møte med barna, som er av størst betydning for vår praksis. Derfor er årsplanen farget 

av hvordan vi som voksne kan reflektere over oss selv i praksis. Planen er også påvirket av 

vårt syn på barndommen som en egenverdi. I barnehagen skal vi sammen ha en hverdag 

som betyr noe her og nå, uten at fokuset skal være på å sikre en fremtiden for norsk 

samfunnsøkonomi. Dette krever skjønn og profesjonalitet fra de voksne i barnehagen. Leder 

har tillit til at personalet lager denne gode hverdagen sammen med barna uten at planer er 
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spikret og skjemaer blir krysset av. Pedagogisk dokumentasjon hjelper oss til å ha en 

bevegelig praksis og fremme vårt og rammeplanens syn på barn, slik vi leser den. 

Arbeid med omsorg, danning, lek og læring 

I Rammeplan for barnehage står det at barnehagen skal vise hvordan vi arbeider med 

begrepene omsorg, danning, lek og læring. Hele personalgruppen har vært med på å 

reflektere over begrepene. Prikkpunktene under sammenfatter hvordan vår praksis kan være 

for at den skal være profesjonell i forhold til omsorg, danning, lek og læring.  

Progresjon innenfor begrepene skal tydeliggjøres. Nederst i dette avsnittet er vår definisjon 

av begrepet progresjon beskrevet. 

Omsorg 

Slik fremmer vi omsorg: 

 Vi har profesjonell tålmodighet 

 Vi sier «Hei» til alle barn 

 Vi utøver praktisk omsorg med varme 

 Vi gir hverandre tilbakemeldinger på hvordan vi ser andre utøve omsorg 

 Vi bruker pedagogisk dokumentasjon til å reflektere over og dele det vi gjør i 

hverdagen 

 Vi overser ikke barn 

 

Danning 

Danning er en prosess som varer livet ut. Danning skapes i møtet mellom mennesker i alle 

miljøer. Barnet må ta del i det demokratiet som er i barnehagen ved å forholde seg til de 

normer som er gjeldende. Samtidig skal barna kunne uttrykke sine meninger og følelser om 

det som utspiller seg i barnehagen. Både barnet og barnehagen, vil til enhver tid, forandre 

seg ut i fra de relasjoner de er i, og de individer som er i institusjonen og samfunnet rundt 

barnehagen. 

Slik fremmer vi danning: 

 Vi er tilstedeværende voksne på en ekte måte 
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 Vi bekrefter barnets uttrykk og følelser i barnets opplevelse av situasjoner de er en 

del av 

 Vi veileder barna i konflikter 

 Vi gir barna tid 

 Vi stiller åpne spørsmål i samtaler med barna 

 Vi tilbyr barna variasjon, samtidig som vi tar utgangspunkt i hva barna uttrykker 

gjennom prosjektarbeid.  

 Vi har en gjensidig relasjon med barna, der den voksne har ansvaret. 

 Vi reflekterer over hvem vi er som voksne i faggrupper internt i barnehagen. 

 

Leken 

Slik fremmer vi og verner om leken: 

 

 Vi lager lekestasjoner på avdelingene med tema og eller utstyr til det vi ser barna er 

opptatt av. Lage temastasjoner til inspirasjon i leken. 

 Vi prater ikke om andre ting enn det som skjer i leken. Vi skal kunne avvise andre 

voksne eller barn som kommer inn i rommet der det pågår en lek. 

 Vi deler kompetanse, erfaring og ideer med hverandre. Dette gjelder både barn og 

voksne. 

 Vi tørr å være alene i en gruppe med barn. Være tilstedeværende og deltakende. 

 Vi gir hverandre tilbakemelding i lek og i forhold til organisering av det fysiske 

rommet for å fremme lek. 

 Vi setter oss inn i barnas kultur 

 Vi bøyer i knærne og sitte på gulvet. Vi er i høyden med barna. 

 

Læring 

I barnehagen har vi et helhetlig syn på læring. Det vil si at læring skjer hele tiden i alle 

situasjoner. Hvert individ lærer på ulike måter og til ulike tider. Å lære er for oss når vi 

oppdager en ny sammenheng og en ny forståelse som vi benytter oss av. 

Slik vil vi fremme læring i barnehagen: 

 Vi er nysgjerrige på barns intensjoner 



7 
 

 Barna medvirker i egen læring 

 Vi er lidenskapelig engasjerte i relasjon med barna 

 Vi deler barna i grupper  

 Vi er bevisst barnas kommunikasjon gjennom kropp, verbalt og med tegn 

 Vi tilrettelegger det fysiske miljøet 

 Vi har tid. 

 Vi reflektere over ulike situasjoner i personalgruppen. 

 

Progresjon 

Med progresjon mener vi endring og utvikling. Progresjonen skal følge barnet og ikke alder. 

Det vil si at personalet i barnehagen må møte hvert barn på forskjellig måte. De voksne har 

til enhver tid ansvar for å se den enkelte i barnegruppen, da barna og settinger de er i, 

stadig er i endring. For eksempel vil det rundt et tema være store variasjoner i forhold til hva 

som blir presentert for barna, hvordan barna selv får medvirke og hva barnet selv opplever å 

mestre. Progresjon er en naturlig del av omsorg, danning, lek og læring. Hvilken progresjon 

som skjer hos det enkelte barn har vi ikke mulighet for sikre eller bestemme på forhånd. Ved 

å være profesjonelle voksen i barnehagen, se barna slik det er beskrevet over og reflektere 

over praksis, skaper vi et miljø som vil fremme lek, omsorg, danning og læring for både barn 

og voksne.  

Medvirkning for barna 

Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til, bli respektert og anerkjent for det individet 

man er. I barnehagen ser vi barnet som et kompetent og utforskende individ som skal ta del 

i demokratiet i barnehagen. 

 

Slik jobber vi med medvirkning i barnehagen: 

 

 Vi skal legge til rette for god kommunikasjon i prosesser sammen med barna. 

 Ta oss tid til uformelle samtaler i hverdagen. 

 De voksne lytter til barnas uttrykk.  

 De voksne viser barna at de blir tatt på alvor gjennom å bruke barnas uttrykk 

i «her og nå» opplevelser og planlegging. 
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Mobbing og krenkelser 

Krenkelser er all type negativ adferd barn gjør mot hverandre, gjelder både fysisk og 

psykisk. 

Vår 2018 startet vi å se på begrepene anerkjennelse, krenkelse og mobbing. Ut i fra den 

teorien vi tok for oss og den refleksjonen vi hadde sammen i personalgruppen, oppsto 

barnehagens eget syn på hva mobbing kan være.  

Høsten 2018 har vi valgt å gå enda dypere ned i begrepet mobbing. Vi har tatt utgangspunkt 

i heftet: Mobbing i barnehagen- barns problem, de voksnens ansvar, utviklet av Mai Brit 

Helgesen i samarbeid med Barnehageforum. Heftet bygger på en sosialpsykologisk 

teoriramme. 

Våren 2019, skal vi sammenfatte det arbeidet vi har tatt for oss, slik at vi kan skrive inn i 

årsplanen, hva personalet ser på som mobbing, hvordan vi kan jobbe forebyggende, hvordan 

vi avdekker mobbing og hva som skal gjøres dersom vi oppdager mobbing i barnehagen. 

Mobbing 

Mobbing handler om utestengelse, ønske om gruppetilhørighet og makt. Utestengelse er ikke 

en bevisst handling fra et barnehagebarns side, men handler om en følelse av tilhørighet 

som øker mellom de som stenger ute. I en utestengelse er det makt, den som stenger ute 

sitter med en følelse av makt og utøver makten for å sikre sin tilhørighet i gruppen. Det er 

når et eller flere barn føler seg truet at mobbing kan oppstå.  

I Byggeklossen barnehagen jobber vi hele tiden med barnehagemiljøet. Det vil si det fysiske 

og psykiske miljøet som er mellom barna, barna og de voksne og mellom de voksne. I 

personalgruppen har vi fokus på hvordan vi voksne behandler hverandre og det å ha mot til 

å si i fra dersom vi ser andre voksne som krenker hverandre eller barn. Lojaliteten til de som 

jobber i barnehagen skal alltid ligge hos barna. Relasjonen mellom voksne og barn er det 

som ligger til grunn i pedagogikken. I barnehagens visjon ligger en iboende holdning til at 

personalet må være tilstedeværende sammen med barna for å skape et miljø som fremmer 

lek og læring. Vi mener arbeid med mobbing i barnehagen er et forebyggende arbeid hvor 

den voksne må være til stede på en «ekte», med «hele seg». Det handler om å se hvert 

barn, reflektere over de relasjoner og de maktstrukturer som virker i et barnehagemiljø.  

I det daglige må de voksne: 

 Vise barna at «vi ser» dersom et barn blir utestengt i gruppen. 
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 Hjelpe barn til å bryte maktstrukturer ved å tilby barna alternative måter å handle på. 

 Barn skal ikke være alene. Hvis noen barn vil leke alene, skal de voksne alltid være 

«hørende» tilstede. 

 Observer og reflektere over barnegruppen systematisk for å avdekke mobbing. 

 Skape en stemning og et barnehagemiljø sammen med barna, slik at ingen føler seg 

truet til å miste sin plass i gruppen. 

Medvirkning for foreldre 

Vår viktigste samarbeidspartner er foreldre og foresatte. Det er foreldrene som kjenner 

barnet sitt best. For at barna skal bli trygge og få en god hverdag, må foreldre og barnehage 

samarbeide. Barnehagen har lagt opp til ulike arenaer hvor vi skal samarbeide til det beste 

for barnet. Foreldrene skal ha innblikk i barnehagens årsplan. 

Daglig kontakt 

 Foreldrene skal bli møtt av en i personalet når de leverer og henter barnet sitt. Ved 

levering utveksles det informasjon som kan ha betydning for barnets kommende 

dag. Ved henting skal foreldrene få informasjon om barnets dag i barnehagen. 

Informasjon 

 I tillegg til den daglige kontakten skal foreldrene få informasjon om hva vi gjør i løpet 

av uken. På Vigilo legger vi ut bilder med faglige beskrivelser på hva vi har opplevd 

sammen med barna. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av Vigilo. Disse 

ligger i Qm+. 

Møter med foreldre 

 Foreldrene skal bli invitert til å høre om barnehagens pedagogiske virksomhet og 

fremtidige planer. Barnehagen ønsker innspill og ønsker fra foreldrene på 

dissemøtene. Det kan også bli aktuelt å invitere eksterne bidragsytere. Referat fra 

foreldremøter skal legges ut på Vigilo. 

 

 Foreldresamtaler: Det skal gjennomføres 2 individuelle foreldresamtaler hvert 

barnehageår. Foreldrene er pliktig til å møte opp på en av disse samtalene. Det blir 

avholdt flere foreldremøter ved behov. Pedagogene på en avdeling fordeler 

samtalene mellom seg ut i fra de barna de har fått ansvaret for gjeldende 
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barnehageår. Mal for foreldresamtaler skal brukes før og etter samtalene. Malen 

ligger på Qm+. 

Foreldreråd 

 Samtlige av foreldre / foresatte i barnehagen inngår i et foreldreråd. Rådet skal 

fremme foreldrenes felles interesse, samt bidra til at samarbeidet mellom 

foreldregruppen og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø (Lov om barnehager 

§ 4). 

Samarbeidsutvalg  

 Samarbeidsutvalget (SU) består av 3 foreldrekontakter, 3 representanter fra 

personalet og styrer. Disse velges for 2 år av gangen. Kommunestyret oppnevner en 

politisk representant som skal følge barnehagen i den valgte perioden. Barnehagens 

styrer fungerer som sekretær for SU og har møte-, tale-, og forslagsrett, men ingen 

stemmerett. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ 

(Lov om barnehager § 4). 

 

Ny i barnehagen 

Møte med barnehagen starter for mange barn når foreldrene skal søke om plass i 

barnehagen. Når potensielle søkere kommer på besøk for å se hvordan vi har det, setter vi 

av tid til møtet for å vise barnet og foreldrene rundt.  

Når barnet har fått plass i barnehagen, inviteres det sammen med foresatte til en «bli kjent» 

kveld. Denne arrangeres i juni hvert år. Pedagogene i barnehagen er tilstede sammen med 

styrer. Styrer gir relevant informasjon om det å gå i barnehagen. Barna har mulighet til å 

leke i barnehagen. Denne kvelden blir pedagoger og foresatte enige om en første dag de 

skal komme i barnehagen, som regel er dette datoen de har fått barnehageplass. Foreldre 

blir oppfordret til å besøke barnehagen i løpet av sommeren sammen med barnet sitt.  

Til grunn for hvordan vi velger å gjennomføre tilvenningen i barnehagen ligger synet på det 

kompetente barn. For oss har det barnet som kommer til barnehagen med seg mye erfaring 

og det kjenner seg selv og sine egne uttrykk godt. I barnehagen møter vi barnet som et 

individ som selv vet hvordan det liker å bli trøstet, hva det lar seg trøste av, hva som er 
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morsomt, hva barnet syntes er interessant, hva det lar seg motivere av, hvordan de 

forholder seg til nye mennesker.  

En stor del av tilvenningen er å trygge foreldrene på at barnet deres skal ha det godt i 

barnehagen. Pedagogene fordeler hvilke familier de skal følge opp både i tilvenningen og i 

løpet av barnehageåret. Noen barn velger en voksne å være sammen med når det begynner 

i barnehage, men mange barn er mer opptatt av ulike typer voksne, de andre barn og det 

materielle rundt seg. Vi møter det enkelte barn ut i fra det de uttrykker når de begynner i 

barnehagen. 

Å bytte avdeling i barnehagen 

Når barnet er mellom 2-3 år, bytter barnet avdeling. Foreldrene får informasjon gjennom 

foreldresamtale hvilken avdeling barnet skal bytte til. Barns behov, vennskap, relasjon til 

voksen og barnets mestringskompetanse skal ligge til grunn for hvilken avdeling barnet skal 

gå på. I tillegg ser vi på gruppesammensetningen på ny avdeling. Foreldrene skal etter møte 

om ny avdeling få en skriftlig plan med datoer for besøk på ny avdeling. Besøkene vil foregå 

på våren.  

I barnehagen skal alle voksne kjenne til navn og ta initiativ til kontakt med alle barn uansett 

avdeling. Vi har flere arrangement og samarbeid i grupper på tvers av avdelingen. Dette gjør 

at barna vet hvem som jobber i barnehagen og overgang til ny avdeling blir noe positivt for 

barnet som de gleder seg til. Opplevelsen av å komme på ny avdeling er alltid individuell og 

vi tilpasser denne overgangen til det enkelte barn. 

Overgang mellom barnehage og skole 

Rakkestad kommune har utarbeidet en egen handlingsplan som sier noe om det samarbeidet 

som skal foregå mellom barnehage og skole. Denne planen skal gjøre overgangen så 

forutsigbar som mulig både for barnet og foresatte. 

I desember får foresatte en informasjonsbrosjyre om overgang mellom barnehage og skole 

samt prosedyrebeskrivelse av samarbeidet. Denne planen skal revideres i barnehageåret 

2018 / 2019. Styrer og en pedagogisk leder fra barnehagen sitter i denne 

revideringsgruppen. 
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Skolegruppa  

Skolegruppa skal gjennomføres minst en gang i uken og møtes på tvers av avdelingene. 

Skolegruppa samles på Fotsporet eller drar på tur sammen. Antall voksne som er deltakende 

kommer an på skolegruppens størrelse og dynamikk i barnegruppen. 

For barnehageåret 2018 / 2019 møtes skolegruppen hver mandag. De er 16 barn og 4 

voksne. 

Skolegruppen jobber prosjektrettet ut i fra samtaler med barna om forventninger til å være i 

skolegruppen og det barna uttrykker de er opptatt av. I løpet av året vil barna ha deltatt i 

prosjekter av ulik lengde. 

I skolegruppa skaper vi sammen: 

 Gode felles opplevelser både i og utenfor barnehagen som fører til at barna erfarer 

hvor verdifullt det er å skape gode relasjoner. 

 Opplevelse av mestring og egenverd gjennom både lek og aktiviteter i skolegruppa. 

 Gode sosiale ferdigheter gjennom å skape felles erfaringer som gir alle et felles 

utgangspunkt for lek og gode samtaler. 

 Kjennskap til hvor betydningsfull hver enkelt er for at skolegruppa skal oppleves som 

et positivt møtested for alle. 

 Det å være eldst i barnehagen skal oppleves som noe litt spesielt på en god måte. 

Barna er med å medvirker i denne prosessen ved at vi lytter og samtaler med barna, vi 

observerer og legger til rette for både spontane opplevelser og planlagte aktiviteter. Vi er 

opptatte av her-og-nå øyeblikkene og en empatisk tilnærming hvor vi hele tiden forsøker å 

sette oss inn i barnas følelser og deres opplevelse samtidig som vi ønsker at barna skal tenke 

på hverandre. 

Helsefremmende barnehage 

Barnehagen ble høsten 2018 godkjent som helsefremmende barnehage.  

Barnehagen startet 2012 en prosess der Miljørettet helsevern for barnehager, skulle revidere 

dokumenter som tilfaller dette lovverket, dette lovverket ligger til grunn for å bli en 

helsefremmende barnehage. I prosessen med å sende søknad om å bli en helsefremmende 

barnehage, har vi sett på hva vi som barnehage er gode på ut i fra de kriteriene som er 

utgangspunktet for å drive en helsefremmende barnehage.  
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For barnehageåret 2018 / 2019 har vi fokus på utetiden i barnehagen. Vi har, får å få barna 

mer fysisk aktive i utetiden, satt ned tiltak som skal gjøre at de voksne får tid og rom til å 

være tilstedeværende og aktive sammen med barna. Tiltakene ligger på Qm + og skal 

etterspørres på avdelingsmøter og personalmøte. 

På foreldremøter hver høst bli Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Disse 

retningslinjene ligger tilgjengelig på Qm+ for personalet. Styrer vurderer retningslinjene som 

implementert i barnehagen, men vil bruke hefte aktivt i refleksjon med personalet dersom 

ikke retningslinjene vises i praksis. 

Å arbeide for et godt psykososialt miljø i barnehagen er et av kriteriene man må oppfylle for 

å være en helsefremmende barnehage. Begrepet er også skrevet inn i Rammeplanen og er 

en del av det lovverket barnehagen er underlagt. Årsplanens pedagogiske retning viser 

hvordan vi sammen med barna skaper et godt barnehagemiljø. 

Bedre tverrfaglig samarbeid 

Januar 2019 starter implementering av BTI-modellen (Bedre tverrfaglig samarbeid) i 

barnehagen. Dette er en modell som Rakkestad kommune har utarbeidet for å bedre 

samarbeid mellom ulike instanser i kommunen. Modellen vil gjøre det lettere for familier og 

barn å få den hjelp de har behov for i lengere og kortere perioder i livet. Modellen er en 

samlende retningslinje med verktøy for de ulike faggrupper i kommunen. Etter hvert som 

modellen blir implementert i barnehagen, vil modellen skrives inn i årsplanen. 

 

Barnehagens fokusområde 2018 / 2019: 

Vi lager felles opplevelser og gjør litteraturen levende gjennom prosjektarbeid og 

lek 

I Byggeklossen barnehage streber vi mot og ha en analytisk tilnærming til kunnskap. Det vil 

si at kunnskap dannes med og i bevegelse mellom menneskene. I barnehagen er det mellom 

voksne og barn, barn og barn og voksne og voksne kunnskap dannes. Både det fysisk og 

psykiske miljøet rundt oss er med og påvirke i hvor stor grad og på hvilken måte vi tilegner 

oss ny viten eller vi bli bevisst andre måter og gjøre ting på. 

Barn kommuniserer gjennom å bruke kroppen til å peke, lage lyder og gester for at voksne 

og andre barn skal kunne forstå dem, da bruker de kroppsspråket sitt. Det verbale språket er 
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det språket vi bruker når vi kommuniserer gjennom ord. Vi bruker begge språk når vi 

kommuniserer med andre, derfor er språkforståelsen for begge språkene viktig å beherske. 

Hver og en av oss sier ting på forskjellige måter. Vi må være åpne og skape rom for 

ulikheter. Vi kan oppfatte historier, dikt, og annet på ulike måter. Språk og tekster skaper 

innsikt i noe nytt. Noe å ta fatt på. Det utfolder seg en ny verden gjennom bøker.  

Selv om vi har en bok i fokus, hindrer det oss ikke i å gjøre annen litteratur levende gjennom 

året. Men hva det blir vet vi ikke noe om. Det finner veien til oss, sammen, mens vi tenker 

på helt andre ting. 

For å sikre at personalet vet hva det innebærer å være i bevegelse sammen med barna, har 

vi valgt å sette ned noen konkrete tiltak. Tiltakene er ment for å bevisstgjøre de voksene 

hvordan de i hverdagen kan bli bevisst noen av barnas hundre språk.   

Tiltak: 

 Gjør om rom til inspirasjon for kreativitet. 

 Dele barna i mindre grupper 

 Ha forståelse for barnas rom, tid og sted. 

 Respektere barnas uttrykk. 

 Lytte til barna. 

 Ta barna på alvor. 

 Bryte rutiner for å bevare prosjektperioder. 

 Bryte rutiner for å bevare leken. 

 

Barnehageåret 2018 / 2019 starter med bøkene:  

 Hva gjør de dagen lang? av Ellisiv Solskinnsbakk og Endre Skandfer 

 Gorm er en snill orm av Camilla Kuhn 

 Lars er Lars av Svein Nyhus 

 Lars er ikke av Svein Nyhus 

  

I desember bruker vi litteratur til å markere jul og skape felles referanser for alle barna om 

hva det å feire jul kan være. 

Bøker vi har i barnehagen som kan brukes i desember: 
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 24 dager til jul av Eivind Herredsvela 

 Skinnvotten av Alf Prøysen 

 Pulverheksa og Julenissen av Ingunn Aamodt 

Vurdering av det pedagogiske arbeidet 

For at barnehagen skal gi et kvalitativt godt tilbud til barn, foreldre og myndigheter i samsvar 

med Lov om barnehager, må barnehagen vurdere sitt arbeid kontinuerlig. 

I Byggeklossen barnehage vil vi vurdere: 

 Enkeltbarns utvikling og trivsel  

 Barnegruppens fungering 

 Hvordan vi bruker fagområdene i team / prosjekt på avdelingene. 

 Hvordan barnehagen har fulgt årsplanen 

 Foreldresamarbeid 

 Personalsamarbeid 

Vurderingsmetode: 

 Samtaler og refleksjoner på ukentlige avdelingsmøter. 

 Observasjoner av barnegruppen daglig 

 Observasjon av enkeltbarn daglig 

 Refleksjon rundt praksis, fagområder og årsplan på personalmøter og plandager. 

 Brukerundersøkelser for å vurdere foreldresamarbeid en gang i året. 

Vi ønsker at barna, personalet, foreldre og barnehagens eier skal være med å vurdere 

kvaliteten på det arbeidet vi gjør i Byggeklossen barnehage. 

Dokumentasjon 

Dokumentasjon skal synliggjøre barna og personalets virksomhet og arbeid. Den skal gi 

foresatte og andre et innblikk i hva barna opplever, hvordan de lærer og barnas egne 

tilbakemeldinger på barnehagehverdagen. 

Vi dokumenterer gjennom: 

Planer 

Bilder  
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Film 

Referater 

Brukerundersøkelser 

Praksisfortellinger 

Pedagogisk dokumentasjon 

I det vi tar for oss den dokumentasjonen vi har og bruker den som grunnlag for refleksjon 

for vår egen praksis i barnehagen, kaller vi det pedagogisk dokumentasjon.  Å reflektere 

rundt dokumentasjon på arbeidet vårt, gjør at vi får en bevegelig praksis. Vi må hele tiden 

endre vår måte å utføre praksis på for å være åpne på de mulighetene som finnes i 

hverdagen. 
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Å systematiskere bruken av pedagogisk dokumentasjon er en utfordring i en hverdag der 

personalet får stadig flere oppgaver med å sette mål for arbeid i personalet, sette seg inn i 

retningslinjer og modeller som er bestemt av eier, evaluering av det pedagogiske arbeid og 

deltakelse på ulike kurs og møter. Pedagogisk dokumentasjon skal ikke komme i tillegg til, 

men skal være en naturlig måte å arbeide på for å kunne reflektere over praksis og drive 

endringsarbeid. Vi er ikke ferdig med implementering av pedagogisk dokumentasjon i 

barnehagen og styrer har derfor satt et mål for denne implementeringen: 

Pedagogene er trygge og har en felles forståelse for bruk av pedagogisk dokumentasjon på 

avdelingen. 

Vi bruker boken Pedagogisk dokumentasjon. Å utvikle seg og lære sammen av G. Essèn, E. 

Björklund og L. Olsborn Björkby, i dette arbeidet.  

Plan for endring- og utviklingsarbeid 

Byggeklossen barnehage ønsker å være en lærende organisasjon med bevegelig praksis. 

Barna i barnehagen er i kontinuerlig utvikling og deres syn og møte med omverden endres 

hele tiden. De voksne i barnehagen skal bruke de møtene de har med barna i hverdagen til å 

drive endringsarbeid. Endrings og utviklingsarbeidet går på de voksnens rolle og hvordan de 

møter og tilrettelegger for og sammen med barna i hverdagen. 

I tillegg til pedagogisk dokumentasjon som skal brukes på ulike møtearenaer i barnehagen, 

leser vi artikler fra fagfeltet for å holde oss oppdatert innenfor profesjonen vår. Artiklene blir 

reflektert rundt og vi ser på hvordan vi ønsker å arbeide ut i fra de ulike føringer som ligger i 

samtiden. 

Tiltak: 

 Lese artikler  

 Bruke pedagogisk dokumentasjon for å reflektere over egen praksis.  

For å drive endrings- og utviklingsarbeid trenger personalet tid til å reflektere og sette seg 

inn i aktuelt fagstoff. Følgende arenaer er satt opp til å drive pedagogisk utviklingsarbeid i 

Byggeklossen barnehage: 

 Planleggingsdager 

 Personalmøter  

 Avdelingsmøter 
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 Ledermøter 

 Fagmøter for pedagoger 

 Ubunden arbeidstid for pedagoger 

 Assistent timer 

 FA-møter (refleksjonsmøte for fagarbeidere og assistenter) 

Det ligger mal for møtestruktur på avdelingsmøter i QM+. Størstedelen av møte skal settes 

av til faglig kompetanseheving. 

 

Kompetanseheving barnehageåret 2018 / 2019: 

Dette barnehageåret har vi valgt å sende ledergruppen på en kursrekke som går over et år. 

Kurset heter kompetansebygging rammeplanen i barnehagemiljøet. 

Pedagogiske ledere deltar på både fagsamlinger og veiledninger. Pedagogene skal jobbe 

ukentlig avdelingsvis med endringsarbeid på avdelingen. De skal bli bevisste på hvordan de 

som ledere er en stor del av kompetansehevningen i barnehagen. 

 

Dagsrytme 

Dagsrytmen gir barna en forutsigbar hverdag. Barna kan lettere være med å planlegge og 

forme sin egen hverdag når de er trygge på rutinene i barnehagen. 

Barnehagen åpner 06.30 

I Byggeklossen blir alle barn som kommer i barnehagen tatt imot og sett av en voksen når 

de kommer. 

 En voksen møter barn og forelder/foresatt 

 Gjensidig utveksling av informasjon 

 En voksen er tilgjengelig som støtte for barnet i avskjed med forelder/foresatt 

Frokost blir servert fra 08.00- 09.00 

Barna får ha mulighet til å spise et godt måltid, tilpasset det enkelte barnas behov i en 

hyggelig atmosfære. 

 Barna spiser medbrakt mat 
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 Det blir tilbudt grønnsaker og melk til måltidet  

 En voksen sitter til bords med barna  

 Barna skal med vekt på trivsel, lære seg enkle regler for bordskikk 

 De voksene skal være gode forbilder for god kommunikasjon under måltidet. 

9.30-11.30 Prosjektarbeid, utforsking, samling lek og læring, inne og ute 

Soving etter behov i løpet av dagen. 

Barna opplever trygghet og anerkjennelse for at deres behov for søvn blir ivaretatt i 

barnehagen. 

 Barna sover i vogner ute. 

 En voksen småprater med barnet mens de finner frem det barnet trenger for å sove. 

 Barnet får godt med voksenkontakt når det våkner. 

 Barna har kontinuerlig tilsyn mens de sover. 

Ca.11.00- 12.00 Lunsj 

Lunsjen kan bli noe forskjøvet pga. lek og ulike aktiviteter. Måltidene tilpasses i tillegg det 

enkelt barns behov for søvn og mat. 

Barna får et ernæringsmessig fullverdig måltid i en hyggelig atmosfære. 

 Barna får lunsj i barnehagen 

 Det blir servert brødskiver, grønnsaker, frukt og melk 4 dager i uken 

 1 dag i uken blir det servert varmmat  

 Barna skal med vekt på trivsel, lære seg enkle regler for bordskikk 

 De voksne skal være gode forbilder for god kommunikasjon under måltidet. 

12.00-14.30 Utforskning, lek og læring, inne og ute 

14.30-15.30 Fruktstund 

Barna sitter ned og slapper av mens de får tilbud om frukt og grønt. Det skal være en rolig 

og hyggelig stemning rundt måltidet. 

 Barnehagen serverer frukt, grønnsaker og vann.  

 De som har igjen mat i matboksen kan spise den.  

 Barna setter seg ned samlet 

 De voksne oppfordrer til hyggelig kommunikasjon 
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15.00 Lek og utforskning 

Ved henting blir foresatte møtt av en voksen og får informasjon om hva barnet har opplevd i 

løpet av dagen. 

16.45 Barnehagen stenger 

 


