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VELKOMMEN TIL ELLE MELLE BARNEHAGE   

  

Elle Melle barnehage er en liten og helt spesiell barnehage! Her råder en stemning fylt av lek og 

omsorg, både mellom barna og de voksne. Menneskene i barnehagen vår er glade i hverandre, 

og sammen utvikler vi oss hver eneste dag.   

Barnehagen ligger på Holøsåsen, i samme område hvor de fleste av barna «våre» også bor. Vi 

har en flott uteplass som innbyr til aktiviteter som passer for alle, deriblant en egen liten skog og 

en flott grillhytte!  

  

I Barnehagelovens formålsparagraf står dette:  

  

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.   

  

Vi som er ansatte i Elle Melle har over lang tid jobbet med å utarbeide noen felles verdier, som 

hele tiden, i alt vi gjør, skal være med på å sørge for å oppfylle formålsparagrafen. Det er 

gjennom våre holdninger at vår væremåte uttrykkes, og hos oss vil vi være:  

  

Lekne, inkluderende og utforskende!  

  

Vi tror dette fokuset er med på å legge til rette for nettopp det vi opplever som helt spesielt hos 

oss. Verdiene er vår rettesnor for hvordan vi omgås hverandre i hverdagen og gjelder for både 

voksne og barn.   

Vi viser at vi bryr oss om hverandre og jobber iherdig for at alle barn skal trives, inkluderes i lek, 

oppleve mestring, fellesskap og tilhørighet.   

Vi vet at barn er kompetente og aktive medspillere i egne læringsprosesser, og ved at vi sammen 

skaper et barnehagemiljø hvor alle kan by på seg selv, være lekne og inkluderende, da opplever 

vi hverandre og dagene i barnehagen som noe helt spesielt verdifullt!  

  

Vi ønsker alle barn og foresatte et godt barnehageår sammen med oss i Elle Melle barnehage.  

  

Vennlig hilsen  

Personalet i Elle Melle barnehage 
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RAMMEPLANENS FORMÅL OG OPPGAVER I PEDAGOGISK PRAKSIS  

Barnehagen er gitt et mandat ut fra Lov om barnehager og nærmere beskrevet i Rammeplan 

for barnehagen. Vårt ansvar er å oppfylle dette mandatet. Rammeplanen beskriver formålet 

og oppgavene til barnehagen slik:   

  

Formål:    

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 

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

  

Oppgaver:  

Barndommen har en egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas 

utvikling. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre 

at barn får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i 

barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, 

bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Å bidra til at alle barn som går i barnehage får en 

god barndom preget av trivsel, vennskap og lek er fundamentalt. Barnehagen er også en 

forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.   

  

Pedagogisk praksis:  

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Årsplanen er et 

arbeidsredskap for barnehagepersonalet og skal dokumentere barnehagens valg og 

begrunnelser. Den skal vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og 

læring. Progresjon skal tydeliggjøres og barn og foreldres medvirkning skal synliggjøres. Det 

skal også fremkomme hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar 

samarbeid og sammenheng med skolen.   

   

Progresjon  

Med progresjon mener vi endring, utvikling og prosess. I Elle Melle har vi et syn på barn som 

kompetente, aktive utforskere i egne læringsprosesser som selv former sin kunnskap og sine 

svar. Med bakgrunn i dette, er vi opptatt av at progresjonen skal følge barnet og ikke alder. 

Det innebærer at personalet i barnehagen må møte hvert barn ut ifra deres interesser, 

forutsetninger og behov. Vi må se hva som er barnets ståsted og hvordan vi som personal 

kan gi det enkelte barn utfordringer både i rutiner og spontant i hverdagen, og innenfor det 

enkelte fagområde. Vi er alle ulike og utvikler oss i ulikt tempo.   

  

Vurdering  

Systematisk vurderingsarbeid danner grunnlaget for at barnehagen skal være en lærende 

organisasjon. Bruk av dokumentasjon er et nødvendig verktøy for vurdering, og er 

utgangspunkt for refleksjon og gjør at vi har en bevegelig praksis. Vi må hele tiden endre vår 

måte å utføre praksis, ut ifra den barnegruppen vi til enhver tid har. Det er verdiene, 

holdningene og relasjonene som lever i barnehagemiljøet i Elle Melle som skal være 

gjenstand for refleksjon og vurdering – ikke barna.  

Med utgangspunkt i ansattes praksisnære fortellinger, systematiske observasjoner fra 

hverdagen, litteratur og ståstedsanalyser, jobber vi for at refleksjonskulturen og 

delingskulturen skal bli en sterkere del av vurderingsarbeidet i vår daglige samhandling med 

barna og i våre møtefora.   
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DOKUMENTASJON – PEDAGOGISK DOKUMENTASJON  

-et verktøy for refleksjon, planlegging, gjennomføring og vurdering  

  

I arbeidet med å lære mer om barn og barnas liv og lek i barnehagen og om voksnes 

væremåte, er dokumentasjon et viktig redskap for oss. Dokumentasjon kan for eksempel 

være barnas arbeid, utsagn og fortellinger, fotografier, video, ansattes observasjoner og 

praksisfortellinger. Pedagogisk dokumentasjon henger nøye sammen med et barnesyn der 

alle barn ses som kompetente, med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære.   

  

Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid 

synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Pedagogisk dokumentasjon 

inneholder følgende faste elementer: observasjon, dokumentasjon, deling, refleksjon, tolkning 

og valg. Disse elementene kan åpne for en eksperimenterende og undersøkende holdning til 

vår pedagogiske praksis. Dokumentasjon synliggjør vår praksis og barnehagens indre liv, 

mens pedagogisk dokumentasjon skal utvikle den.   

  

Vi jobber systematisk med å reflektere over pedagogisk praksis. Det er viktig å synliggjøre det 

vi lykkes med, men vi må også ha mot til å se kritisk på vår egen praksis. Hensikten er å få 

øye på det som dominerer i det pedagogiske arbeidet. Ulike praksiser automatiseres over tid, 

og det blir vanskelig å se seg selv hvis ikke andre stiller spørsmål eller yter motstand til det 

bestående. Automatiserte praksiser kan også føre til at vi blir mindre lydhøre for barnas 

intensjoner og initiativ.  

  

Slik jobber vi systematisk med pedagogisk dokumentasjon:  

  

• I alle våre møter har vi en positiv runde hvor vi synliggjør verdiene våre i praksis.  

• Benytter kjente refleksjonsverktøy i alle våre møtefora.  

• Bruker kritisk refleksjon.   

• Holder stadig fokus på god tilbakemeldingskultur.  

• Vi ser alltid på barnet og barnegruppa i barnehagemiljøets kontekst, og alle er bevisste 

på at det er vi voksne som har ansvaret for at det er så godt som mulig.  
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VÅRE VERDIER  

  

Som tidligere nevnt ligger våre verdier til grunn for hvordan vi jobber med det pedagogiske 

innholdet i barnehagen. Med dette som grunnlag går vi inn områdene som rammeplanen 

beskriver for oss. I Elle Melle barnehage skal hvert barn bli respektert og anerkjent for den de 

er. Deres uttrykk skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Barna skal få tid til utforskning, lek, læring 

og medvirkning. Gjennom samspill og anerkjennelse, skal barna få gode erfaringer i det 

demokrati barnehagen er.   

  

Våre verdier skal:   

  

• Prege våre holdninger og handlinger i hverdagen   

• Brukes aktivt i det pedagogiske arbeidet  

• Være gjenstand for refleksjon i våre møtefora ved bruk av praksisfortellinger  

  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VÅRE VERDIER 

  

LEKNE   

I Elle Melle barnehage er  

vi entusiastiske og  

engasjerte i lek, vi byr på  

oss selv gjennom  

rollefigurer og gode  

forbilder som utstråler  

glede og humor.   

  

INKLUDERENDE   

I Elle Melle er alle en  

lekevenn der barn og  

voksne opplever tilhørighet  

i et omsorgsfullt fellesskap.   

Her inviterer vi hverandre  

inn i lek og aktiviteter og  

viser aksept og respekt for  

hverandre (mo bbefritt).   

Her kan jeg være meg og du  

være deg.   

Mangfold, medvirkning og  

likeverd preger vår hverdag.   

UTFORSKENDE   

I Elle Melle er vi lydhøre,  

undrende og nysgjerrige   

på hverandre og  

omverdenen.   

Sammen skaper vi  

spennende dager fylt  

med nye oppdagelser,  

gode erfaringer og  

mestringsopplevelser.   
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ARBEID MED OMSORG, DANNING, LEK OG LÆRING  

Omsorg  

  

Omsorg handler både om relasjonene mellom personalet og barna og om barnas omsorg for 

hverandre. I begrepet ligger kjærlighet, trygghet, innlevelse, ømhet og tilstedeværelse, noe som 

er en forutsetning for at barna skal utvikle seg til trygge individer. Vi skal gi barna mulighet til å 

ta imot og gi omsorg og skape et godt miljø der glede og trivsel ivaretas.  

I Elle Melle barnehage observerer vi relasjoner og samspill blant barn gjennom tilstedeværelse 

og deltakelse i lek og aktiviteter. Vi observerer hverandres utøvelse av omsorg, om vi er varme, 

nære og imøtekommende voksne. Observasjonene tar vi med oss som praksisfortellinger og 

reflekterer rundt disse i faste møteagendaer.  

  

Å jobbe med omsorg, lek, læring, danning, medvirkning og likeverd handler om bevisstgjøring og 

holdninger. Dette er en krevende prosess som tar tid. Det handler om å være underveis, stille 

spørsmål og reflektere over egne handlinger og væremåter ….som kan bringe oss videre.  I Elle 

Melle barnehage arbeider vi for at alle som jobber i barnehagen er bevisste sine egne holdninger 

og verdier, er reflekterte og tar kloke valg. Ansvaret for den gode relasjonen ligger hos de 

voksne. For å styrke vår egen bevissthet og kompetanse benytter vi praksis fortellinger, 

observasjoner og barnas mange uttrykksformer som et verktøy for refleksjon.  

  

Eksempler på hvordan vi utøver omsorg i hverdagen:  

  

• Vi sier «Hei» og «Ha det bra» til hverandre hver dag.  

• Vi er lydhøre og imøtekommende for barnas uttrykk.  

• Vi viser interesse og engasjement i barnas lek.  

• Vi oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre og selv kunne ta imot omsorg.  

• Vi gir barna bekreftelse, ros og positive tilbakemeldinger.  

• Vi viser i ord og handling at DU er betydningsfull.  

   

  

Danning  

  

Danning er en livslang prosess, et fundament eller grunnfjell i et menneskes liv. Danning handler 

om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. 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 ifra de individer som er i 

institusjonen og samfunnet rundt barnehagen.   

I Elle Melle ønsker vi at barna skal tørre å by på seg selv og stole på egne løsninger, samtidig 

som de er et positivt medlem av gruppefellesskapet. Vi legger opp til demokratiske prosesser og 

gode felleskapsopplevelser hvor alle barn skal oppleve at deres stemme har en verdi. Ferdigheter 

som å vente på tur, lytte til andre, aksept for ulikheter er noe vi vektlegger i en 

danningsprosess.   

  

Eksempler på hvordan vi fremmer danning i barnehagen:  

  

• De voksne skal være tydelige, forutsigbare og varme.   
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• Barna skal få tid og rom til å sette ord på egne følelser og opplevelser.  

• Utøve gjensidig respekt mellom alle menneskene i barnehagen.  

• Oppfordre barna til å gi uttrykk for det de mener.  

• Både kroppsspråk, estetiske uttrykk og verbalspråk skal anerkjennes som uttrykksformer.  

 

 

 

                                              LEK  

De siste årene har det fra myndighetene vært stort fokus på å systematisere læring i 

barnehagen. Leken har blitt redusert til en metode for læring. Vi vil bevare lekens egenverdi, 

barn leker for lekens skyld.  

Gjennom leken kan barna bygge relasjoner og oppleve seg selv som en del av et fellesskap. Få 

ting skaper så stor glede som å oppleve seg selv som betydningsfull blant jevnaldrende og 

kunne fordype seg i lek.  

For å utvikle god lekekompetanse trenger barn å være i samspill med andre barn. Her får man 

trent på å ta og opprettholde kontakt, inngå kompromisser, hevde sine egne meninger, vente på 

tur, kunne kjenne igjen og forstå egne og andres følelser. Barna lærer å tolke lekesignaler, kan 

gi og ta i leken, lærer hvordan man er en god lekevenn og utvikler fantasi og kreativitet. I Elle 

Melle ser vi lek og læring som en helhet.   

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel, utvikling og læring av gode 

samhandlings-mønstre. Derfor skal vi kontinuerlig jobbe for å skape et inkluderende lekemiljø 

her hos oss – der alle barn skal trives, oppleve fellesskap og tilhørighet.  

  

Eksempler på hvordan vi fremmer leken i barnehagen:  

  

• Ha rekvisitter, utkledningstøy og utstyr lett tilgjengelig for barna  

• Tilrettelegge rom/fysisk miljø som inspirerer til ulik lek  

• Dele barna inn i mindre grupper  

• Lese bøker og fortelle for barna   

• Bryte rutiner for å bevare lekestunder- barna får tid til lek  

• Voksne som byr på seg selv, er deltagende støttespillere og veiledere  Ansatte som 

systematisk observerer lekemiljøet og barns relasjoner i lek  Legger til rette for at 

vennskap etableres i leken og at alle er en lekevenn.  

• Verne om barns relasjonsbygging i lek   

• Har kunnskap om lekens verdi og ser lek og læring som en helhet  
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LÆRING  

Barn er nysgjerrige og utforskende – de lærer selv gjennom erfaring, undring og 

undersøkelse. Læring er noe som skjer i samspill med andre mennesker, materiell og miljø og 

er nært knyttet til lek, omsorg og danning.   

I vår barnehage møter vi barnas nysgjerrighet, lek og utforsking med et positivt engasjement. 

Vi jobber med utgangspunkt i barnas initiativ, interesser og undring, og utvikler små og større 

prosjekter med barna. Når vi undrer oss sammen om vårt felles fokus, utvikler vi et lærende 

fellesskap. Underveis i utforskende prosesser skal alle barna erfare at deres tanker og bidrag 

er viktig for andre. Vi ønsker å ha en læringskultur basert på deltakelse, refleksjon, glede og 

undring hvor barn og voksne inspirerer hverandre og lærer av hverandre.   

  

Eksempler på hvordan vi fremmer læring i barnehagen:  

  

• Temaer og prosjekter tar utgangspunkt i barnas interesser, initiativ og undring.  

• Personalet tar barnas spørsmål og undring på alvor og stiller åpne spørsmål underveis i 

barnas oppdagelsesprosesser.  

• Går på oppdagelsesturer i nærmiljøet slik at vi får nye felles opplevelser og erfaringer.  

• Tilrettelegger slik at barna får tid til utforsking og utprøving med ulikt materiell, utstyr og 

miljø   

  

Fysisk miljø  

  

Tilretteleggingen av det fysiske lekemiljø er av stor betydning for å skape et godt leke - og 

læringsmiljø i barnehagen. Det må inspirere, være variert, ha tilstrekkelig med rekvisitter slik 

at barn ser muligheter og får impulser til sin egen dramatiske og spontane lek.  Materiell og 

utstyr må være tilgjengelig, ha tydelige lekesoner og invitere til lek, samhandling og dialog 

mellom barna.   

Barnehagen har de siste årene hatt fokus på å skape et inkluderende og levende lekemiljø i 

Elle Melle hvor barn og voksne byr på seg selv. Barnehagens relasjonskompetanse i denne 

prosessen og barn som medskapere av sitt lekemiljø står sentralt. Et personale som 

observerer, iscenesetter og tilfører leken og lekemiljø rekvisitter som kan inspirere, er av stor 

betydning. Et dynamisk miljø må stadig være i bevegelse og endre seg i takt med barnas 

interesser og leketema.   
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FOREBYGGING AV KRENKELSER OG MOBBEADFERD I BARNEHAGEN  

  

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes, og barnehagen skal bidra til 

barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og 

mobbing.   

  

Forebygging av krenkelser og mobbeadferd i barnehagen er Elle Melles 

fokusområde.  

  

Vi har alle hørt de vonde historiene om barn som blir mobbet, og om de som mobber. Å bli 

latterliggjort, holdt utenfor fellesskapet og andre gjentagende krenkende handlinger er 

mobbing. Dette begrepet har i mange år vært diskutert om det passer i barnehagen. Er små 

barn så onde at de kan utføre slike handlinger mot hverandre? Det finnes ulike teorier om 

hvordan mobbing oppstår. Vi jobber ut ifra en forståelse av mobbing som et sosialt fenomen 

og ikke som en iboende ond egenskap hos enkeltbarn. Derfor har vi i år startet en 

systematisk kompetanseheving for hele personalgruppa hvor vi søker økt kunnskap om 

negative sosiale prosesser som kan foregå når barn ekskluderes. Dette er et arbeid vi alle 

brenner for og som allerede nå, i tidlig fase har gitt oss mange nyttige aha- opplevelser. Og 

uansett hvordan vi vrir og vender på det, så er vi alle helt enige i en ting: vi må begynne med 

oss selv for å skape og legge til rette for et barnehagemiljø fritt for krenkelser og 

mobbeadferd.  Dette arbeidet består av felles samlinger for hele personalet, og deretter 

konkrete arbeidsoppgaver som består av observasjoner og tilegnelse av faglig teori. Vi bruker 

personalmøter med forelesninger, praksisoppgaver, felles samlinger med diskusjoner og 

arbeid i mindre grupper og individuelt.   

  

Vår kompetanse innen dette området tar vi med oss hele tiden i de daglige relasjonene vi 

inngår i, både med barna og hverandre.   

  

Vi bestreber oss på:   

  

• Å være sensitive og lydhøre for barns ulike uttrykk og behov.   

• Å være selvreflekterende over egen væremåte i møte med barn.     

• Å være lekne og engasjerte, tilrettelegge, støtte og veilede i barnas lek.  

• Å være observerende og lyttende til barnas lek og det som skjer i deres samspill.  

• Å være nærværende og engasjerte voksne med bevisst holdning til barnas lek og 

deres relasjonsbygging  

• Å finne gode løsninger for å hjelpe barn inn i lek.  

• Å påta oss ansvaret for kvaliteten i lekemiljøet og i relasjonen mellom voksen –barn.  

• Det er viktig for oss å samarbeide godt med barnas hjem om dette. Derfor har vi det 
som tema på foreldremøte og vi ønsker oss tilbakemeldinger dersom noen lurer på 
noe.   
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MEDVIRKNING  

Barns medvirkning  

Handler i stor grad om at vi voksne må ha en grunnleggende holdning til at barna har rett til å 

medvirke i sitt eget liv. For oss handler det om at alle skal bli møtt med og møte andre med 

respekt og aksept. Personalet må lytte og agere til det barna formidler, ikke bare med ord, 

men også hva de uttrykker med kropp, mimikk og følelser. Medvirkning handler om å bli 

spurt, bli lyttet til, bli respektert og anerkjent for den man er.   

I barnehagen ser vi barnet som kompetent og utforskende. De skal ta del i demokratiet i 

barnehagen, og medvirke i felleskapet gjennom sine ressurser og uttrykksmåter.  

  

Eksempler på hvordan vi kan fremme medvirkning i barnehagen:  

  

• Ta utgangspunkt i barnas lek, uttrykk og interesser i planlegging og vurdering av 

prosjekter.  

• Vi oppmuntrer barn til å uttrykke sin mening om barnehagehverdagen.  

• Tilstedeværende og tilgjengelige voksne er en absolutt forutsetning for barns 

medvirkning.  

• Lytte og stille åpne spørsmål.  

   

Foreldres medvirkning  

Samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem er avgjørende for at barnet skal trives i 

barnehagen. Vi vil at foreldrene skal oppleve barnehagen som en god støttespiller, og at vi 

sammen skal arbeide for barnets trivsel og utvikling. Det er viktig at foreldrene stoler på oss 

og kommer med den informasjonen som skal til for at vi skal kunne legge forholdene til rette 

for hvert enkelt barn.  

  

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

barnet:  

  

• Dialog ved henting og levering av barnet  

• Ukesbrev og annen informasjon på Vigilo  

• Foreldresamtaler  

• Foreldremøter  

• Samarbeidsutvalg  

• Foreldreråd  
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FAGOMRÅDENE I BARNEHAGEN  

  

Rammeplanen beskriver 7 fagområder som alle barn skal få ta del igjennom et barnehageår:  

  

• Kommunikasjon, språk og tekst  

• Kropp, bevegelse, mat og helse   

• Kunst, kultur og kreativitet  

• Natur, miljø og teknologi  

• Antall, rom og form   

• Etikk, religion og filosofi  

• Nærmiljø og samfunn     

              

Fagområdene er i stor grad de samme som barn vil møte i skolen men i barnehagehverdagen 

går fagene hånd i hånd og vil være tilstede på forskjellige måter. Når vi tar utgangspunkt i ett 

av de syv fagområdene vil de andre områdene følge med som naturlige biter av helheten. 

Arbeidet og innholdet i fagområdene vil tilrettelegges og tilpasses ut ifra barnas interesser, 

barnegruppas sammensetning og øvrige forutsetninger. For å kunne skape en progresjon i 

arbeidet innebærer det at barn vil møte fagområdene på ulike måter, med ulikt innhold og 

arbeidsform på Ørneredet og Bjørnehiet.   

  

  

   HELSEFREMMENDE BARNEHAGE  

  

Rakkestad kommune har stort fokus på helsefremmende arbeid i skoler og barnehager. 

Denne høsten ble Elle Melle godkjent som helsefremmende barnehage. Dette betyr at 

barnehagen tilfredsstiller visse kriterier som bygger på Barnehageloven, Folkehelseloven, 

FN`s Barnekonvensjon og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

  

I Elle Melle barnehage:  

  

  

• Er barna i fysisk aktivitet i sin egen spontane lek i barnehagens inne- og utemiljø og 

nærliggende skogområder minimum 1 t hver dag.  

• Bidrar vi til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper i forhold til et 

sunt og balansert kosthold.  

• Legger vi til rette for en god balanse mellom aktivitet og hvile ifht barns behov.  

• Har vi gode rutiner for å forebygge smittespredning med fokus på god håndhygiene, 

mathåndtering og oppbevaring, og anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme.  

• Jobber vi systematisk for å forebygge skader og ulykker.  

• Legger vi til rette for foresattes medvirkning gjennom daglig dialog/ foreldresamtaler, 

Foreldreråd og Samarbeidsutvalg.  

• Jobber vi systematisk for å skape et inkluderende leke-og læringsmiljø som skal bidra 

til at barn opplever tilhørighet, trygghet, mestring og tro på seg selv. Vi har 

kontinuerlig fokus på voksen- barn/barn-barn relasjon, og barns medvirkning for å 

forebygge mobbing i barnehagen.  
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OVERGANGER  

  

Barnehagens plan for overgang hjem –barnehage  

  

Det første møte med barnehagen kan for mange barn føles overveldende. Alle barn har ulike 

og individuelle behov, vaner og rutiner som de er vant med hjemmefra. Oppstarten i 

barnehagen vil tilrettelegges i nært samarbeid med foresatte slik at barnets behov blir 

ivaretatt og overgangen til i barnehagen blir så god som mulig. Informasjon og en åpen 

kommunikasjon underveis er viktig.   

Det er mange barn og mange voksne å bli kjent med og trygg på, og for å sikre en god 

overgang for barnet og et godt samarbeid med hjemmet i oppstarten, har vi utarbeidet en 

plan for oppstart i Elle Melle barnehage.  

  

• I mai - Før oppstart holdes et foreldremøte for nye foreldre. Her blir det omvisning, 

informasjon om barnehagen og tid til å svare på spørsmål.   

  

• I Juni- Tilvenningen starter opp i juni måned. Nye barn og foresatte kan komme for å 

delta i lek og aktiviteter for på denne måten bli litt kjent med barnehagen, barn og 

personalet før oppstart.  

  

• I oppstartsperioden får barna tid og rom for å bli kjent med personalet, øvrige barn og 

barnehagens inne- og utemiljø. Hos oss har alle et felles ansvar for at alle opplever en 

trygg hverdag fylt av omsorg, opplevelser, erfaringer, lek, glede, humor og tilhørighet.   

  

• Pedagogene på avdelingen avholder foreldresamtale en av de første dagene i 

oppstarten. Her kan det utveksles informasjon om barnet, og forventninger mellom 

barnehagen og barnets hjem.   

  

  

De første ukene er det trygghet og tilhørighet som er viktig for barnet. Hvert enkelt barns 

behov går foran andre aktiviteter i oppstarten. Personalet følger barnets initiativ, er 

sensitive for barnets uttrykk, lydhøre overfor barnets reaksjoner og tar ting i barnets tempo. 

I oppstartsperioden deles barna ofte inn i små grupper. Dette for at barna skal ha færre å 

forholde seg til, og at det blir en gradvis tilpasning til hele barnegruppa og personalet.  

  

  

OVERGANG FRA REVEHIET TIL BJØRNEHIET  

Det å skulle starte på stor avdeling kan noen ganger være like utfordrende for barna som det 

å starte i en ny barnehage. For å skape trygghet og tilhørighet på Bjørnehiet har vi laget en 

liten plan for hvordan overgangen fra liten til stor avdeling skal være hos oss.  

Vi har laget en liten fadderordning slik at barna på Bjørnehiet får et fadderbarn hver som de 

skal ta imot. Deres oppgave blir å vise barna rundt, inkludere de i lek og ta de med på våre 

hverdagsrutiner. Nye barn får velkomstbrev med informasjon om kontaktperson og 

fadderbarn slik at de vet hvem de skal ta kontakt med. Vi har en plan på rutinene ved denne 

overgangen som blir utdelt ved foreldresamtalene.   
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OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE  

  

Rakkestad kommune har utarbeidet rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Der er 

ansvaret for de ulike områdene i rutinene beskrevet. Overgangsrutinene inneholder blant 

annet en foreldresamtale på våren før skolestart hvor det klargjøres og gis samtykke om 

hvilken informasjon som skal videreføres til skolen. I foreldresamtalen blir det også gitt 

informasjon om rutinene barnehage og skole har for overgang. Førskolebarna besøker blant 

annet skolen og SFO på våren. Hensikten er å gjøre overgangen til skole så god som mulig 

for hvert enkelt barn.   

  

HVERDAGEN I BARNEHAGEN  

Barnehagen åpner 06.30 – Velkomst!  

  

I Elle Melle skal alle barn som kommer i barnehagen bli tatt imot og sett av en voksen når de 

kommer.  

• Vi etterstreber at en voksen møter barn og forelder/foresatt i garderoben. Er vi opptatt 

m/lek og frokost – kom inn med barnet, eller si i fra at dere har kommet.  

• Gjensidig utveksling av informasjon  

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

  

Frokost blir servert i perioden fra 07.15 - 08.30 på avd. Ørneredet for alle som ønsker det. 

Skal dere spise frokost, er det fint hvis dere er her innen 8.15. Det tilrettelegges for lek og 

aktiviteter på Bjørnehiet for liten og stor i dette tidsrommet.  

  

 

09.30- 14.00 Prosjektarbeid, utforsking, lek og læring, inne og ute   

Ca.10.45- 11.30 Lunsj:  

På stor avdeling kan lunsjen bli noe forskjøvet, pga. ulike aktiviteter. På liten avdeling vil 

lunsjtiden tilpasses det enkelte barns behov for søvn og mat.  

14-15 tiden: Servering av frukt/ grønnsaker/knekkebrød  

Barna skal få anledning til å roe seg ned mens de får tilbud om frukt /grønt og knekkebrød. 

Det skal være en rolig og hyggelig stemning rundt måltidet.  

15.00 Lek og utforskning – inne og ute  

16.45 Barnehagen stenger  

Ved henting skal foresatte bli informert om hva deres barn har vært opptatt av og aktiviteter 

barnet har deltatt i, i løpet av dagen. 
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ÅRSHJUL FOR PLANLAGTE AKTIVITETER 

 

 

Torsdag 15. og fredag 16. august: Planleggingsdager, barnehagen er stengt 

21. oktober: Foreldremøte i kommunestyresalen 

Uke 44: Brannvernuke 

25. oktober: Besteforeldredag 

Uke 45-47: Foreldresamtaler 

15. november: Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

4. desember: Julevandring i Rakkestad kirke 

12. desember: Nissefest med servering av grøt 

13. desember: Feiring av Lucia uten foreldre 

Desember: Juletrefest arrangert av foreldrene 

19. desember: Julebord med barna i barnehagen 

2. januar: Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

14. februar: Karneval 

Februar / mars: Vinteraktivitetsdag 

Uke 11: Brannvernuke 

2. april: Påskefrokost med foreldre 

Uke 16-18: Foreldresamtaler 

Uke 19: Rusken aksjon 

15. mai: 17. mai feiring. Vi går i tog sammen med Noahs ark barnehage 

22. mai: Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

Sommerfest i barnehagen, foreldrene arrangerer 

8. juni: Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

 

 


