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Forord 
Fladstad barnehage er en 2-avdelingsbarnehage som ligger i sentrum av Rakkestad. Her har vi tilgang 

til ulike tilbud som bibliotek, Rakkestadhallen, svømmehall, Fladstadparken m.m. Vi liker å være ute. 

Spesielt storebarnsavdelingen, Hvitveisen, som ofte er på tur flere ganger i uka. Da gjerne med 

Fladstadparken som turmål. Der har vi gapahuker og bålplass, samt en liten hytte med varme som vi 

kan bruke på kalde dager når vi spiser lunsj. Småbarnsavdelingen, Blåveisen, bruker også områdene 

utenfor barnehagen til tur, men her tilpasses dagene til 

barnas behov og dagsform. 

Vi er lokalisert i sentrum og vi setter barna i sentrum! 

Årsplanen du nå leser bygger på ulike lover, 

konvensjoner og forskrifter. Dette danner rammen for 

innholdet i barnehagehverdagen. Årsplanen er et 

arbeidsverktøy i personalets planlegging og evaluering. Den omhandler det vi har spesielt fokus på 

dette året. Innholdet strekker seg vanligvis over flere år, og blir evaluert og justert årlig.  

 

I mars 2020 ble hele verden rammet av koronapandemien. Fra da av har dette påvirket driften i 

barnehagen, og vil sannsynligvis gjør det også hele dette barnehageåret. Vurderinger rundt vår 

driftssituasjon tas fortløpende, og vi forholder oss til retningslinjer gitt av myndighetene.  

Årsplanen tar utgangspunkt i en normal driftsituasjon, men i år har vi også føyd til et kapitel med litt 

informasjon om hvordan vi forholder oss til drift under denne pandemien.  

Barnehagen vil fortløpende informere om eventuelle endinger i driftssituasjonen. Dette gjøres via vår 

elektroniske kommunikasjonsplattform «Min barnehage».  

 

Vi ønsker alle det måtte gjelde, et riktig godt barnehageår sammen med oss her i Fladstad 

barnehage. Med god oppfølging av smittevernreglene håper vi at vi kan drifte barnehagen uten for 

store inngripende tiltak.  

 

Med vennlig hilsen, på vegne av personelt i Fladstad barnehage, 

Grethe K. Mølmshaug 

styrer 
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1.0 Barnehagedrift under koronapandemien 
Siden mars 2020 har vi sammen med resten av verden levd under en 

koronapandemi. Dette påvirker barnehagehverdagen vår, og vil kunne føre 

til justeringer i våre planer gjennom året. Myndighetene har gitt rammer 

for hvordan barnehagen skal driftes under ulike faser av pandemien. 

Smittevernstiltakene er systematisert i form av en trafikklysmodell, grønt, 

gult og rødt nivå. Jo høyere opp på trafikklyset vi kommer jo strengere er 

rammene.  

Rakkestad kommune har konkretisert de ulike tiltakene i trafikklyset. I takt med at myndighetene 

justerer og revideres sin modell, reviderer også Rakkestad kommune sine tiltak i forhold til dette. Alle 

tiltak er forankret hos kommunens smittevernoverlege. 

 

Så lenge pandemien pågår vil dere finne viktig informasjon på Rakkestad kommune sine nettsider. 

Eventuelle endringer i driftssituasjonen og viktig informasjon fra den enkelte barnehage vil bli sendt 

ut vi appen «Min barnehage». 

 

Informasjonen du finner her i årsplanen er planlagt ut ifra en normal driftssituasjon. Vi etterstreber å 

oppfylle dette også i en begrenset driftsituasjon, men rammer i forbindelse med smittevern kan føre 

til at aktiviteter må tilpasses, jmf. informasjon over.  

De aktivitetene som foreløpig har blitt og er påvirket av dette er; åpningstider, rammer for levering 

og henting, måltider og turer til hall og svømmehall.  

Ved endringer knyttet til aktiviteter i en enkelt avdeling, vil informasjon sendes ut fra avdelingen 

gjennom ukeplaner e.l. Hvis det vedrører hele barnehagen eller flere barnehager i kommunen, vil det 

sendes ut informasjon via «Min barnehage» fra styrer eller seksjonsleder for barnehagene.  

Informasjon om koronapandemien, smittevernsregler o.l. legges også ut på kommunens 

hjemmesider; www.rakkestad.kommune.no 
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2.0 Visjon og verdier 
Personalet i Fladstad barnehage legger vekt på å skape gode hverdager der barnas interesser 

er i sentrum når vi planlegger hverdagens innhold. Etter de demokratiske prinsippene vårt 

samfunn er bygd på, skal barna få bidra og medvirke i barnehagens innhold. I et 

inkluderende fellesskap gis barna derfor mulighet til å ytre seg, bli hørt og delta.  

(Rammeplanen, 2017:8). 

Gjennom barnehagens visjon, Med barnet i sentrum, har personalet som mål å være en 

trygg base for alle barn, hvor samspillet preges av engasjement og gode relasjoner. 

Personalet møter hvert enkelt barn med respekt, anerkjennelse, samt god og kjærlig 

omsorg. Gjennom å lytte og være tilgjengelige for barnas behov, ønsker vi å gi barna følelsen 

av at den de er og det de mener er betydningsfullt. Med barnet i sentrum legger vi til rette 

for gode møter og relasjoner i en hverdag preget av lek og glede.  

Rent fysisk viser også visjonen at Fladstad barnehage ligger i sentrum med de mange 

mulighetene det gir. Kort avstand til bibliotek, svømmehall, gymsal, Fladstadparken, 

Bygdetunet, skogsområder og andre lekeparker, gjør at barna får varierte opplevelser og 

inspirasjon til læring gjennom variert lek hele året igjennom.  

I Rakkestad kommune har alle virksomheter noen felles verdier som ligger til grunn for vår 

drift. Dette er bl.a.; 

- Åpenhet og Respekt – 

Innhold og forståelse av verdier formes av våre egne erfaringer og oppvekst. «Ryggsekken» 

vi bærer med oss er avgjørende for hvordan vi handler og reagerer i ulike situasjoner.  

Gjennom felles refleksjon, diskusjon og erfaringer, kommer de ansatte frem til et innhold i 

de ulike verdiene som skal prege driften av vår barnehage. 

Det vil si at barna i Fladstad barnehage skal oppleve ansatte som: 

- møter de med et hei når de kommer og hade når de drar. 

- lytter og tar de på alvor, følger opp med samtaler, veiledning og hjelp. 

- nøster opp i konflikter for å få frem alle sider. 

- bidrar til å skape mestringsfølelse. 

- tar hensyn til deres ønsker og behov og lar de medvirke i barnehagehverdagen. 

- svarer ærlig på spørsmål. 

- tolker deres uttrykk og bekrefter deres følelsesuttrykk, for å skape trygghet og gode 

rammer. 

- tør å snakke om vanskelige ting. 

- er fysisk og psykisk nær på barnas nivå. 
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3.0 Satsningsområder 2020-2021 
Lek er for barnehagen et paraplyområde som skal være synlig gjennom hele dagen. At lek er 

prioritert skal derfor være god synlig i avdelingenes planer. Både det vi kaller frilek, hvor barna selv 

velger hva de vil leke og hvem de vil leke med. I tillegg til en mer voksenstyrt aktivitet hvor barna blir 

delt i grupper, og valget vil være noe mer styrt av de ansatte.  

Det er flere faktorer som påvirker leken. Personalet i Fladstad barnehage har valgt å ta utgangspunkt 

i følgende satsningsområder for å utvikle leken på en positiv måte: 

• Fremme inkludering og forebygge krenkelser  

• Språk og kommunikasjon 

• Lek og lekemiljø 

Disse områdene er hver for seg store, men henger allikevel tett sammen. Personalet i barnehagen 

kommer til å bruke god tid og jobbe med dette over flere barnehageår. Nedenfor finner du litt 

utdypning av de ulike områdene. Disse kapitlene vil utvikle seg videre i årene som kommer. 

3.1 Forebygging av krenkelser  
Fra 1.1.2021 trer det i kraft en oppdatert barnehagelov. Her blir det tydeligere ansvar for 

barnehageansatte i forhold til barnas psykososiale barnehagemiljø. I §41 står det:  

«Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering 

og trakassering» 

«Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes 

for slike krenkelser» 

Som sertifisert helsefremmende barnehage har bl.a. dette området vært 

viktig for barnehagen i mange år allerede. Lovendringen tydeliggjør 

ansvaret i form av at barnehageansatte både skal forebygge, avdekke og 

håndtere krenkelser mot barn i barnehagen. Alle barnehageansatte har en 

helt tydelig aktivitetsplikt.  

Barnehageloven og forskriften Rammeplan for barnehagen pålegger 

ansatte i barnehage å jobbe med forebygging, avdekking og håndtering av 

mobbing, krenkelser, vold, overgrep, diskriminering og trakassering. 

I Fladstad barnehage bygger vi videre på satsningsområdet fra tidligere, 

rundt de ansattes rolle i barnehagen. Vi viderefører målet fra i fjor. Dette er forankret i barnehagens 

hovedaktivitet som er LEKEN. I tillegg har vi lagd noen nye punkter for måloppnåelse og en 

progresjonsplan for det forebyggende arbeidet, som spesielt retter seg mot barnas egen 

identitetsbygging og forståelse av seg selv og andre.  
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MÅL: 
Personalet skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet, inkludering og 

trivsel i barnehagen, samt veilede og støtte for å bidra til at leken blir et fruktbart 

sted for barnets utvikling.  

 «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.» (Rpl, 19:2017) 

Når dette målet er oppnådd ser det slik ut i barnehagen:  

• Personalet organiserer barnegruppen i mindre barnegrupper med faste ansatte innenfor 

barnehagens kjernetid.  

• Personalet prioriterer samvær og tett relasjon med barna fremfor oppgaver hvor barna ikke 

kan være med. 

• Personalet er aktive deltagere ved siden av eller i leken for å veilede og støtte barna.  

• Personalet kjenner alle barn godt. De tolker og leser barnas behov, og hjelper barn som blir 

stående utenfor leken.  

• Barna skal oppleve at personalet er tydelige og setter grenser, men på en anerkjennende og 

god måte, ved å bruke språket til å bekrefte, avklare og finne gode løsninger. 

• Barnehagen har barn som opplever å ha venner, bli inkludert, regulerer egne og respekterer 

andres grenser, trygge ansatte de går til når noe blir vanskelig.  

Progresjonsplanen under er ment som et tillegg i det forebyggende pedagogiske arbeidet og står for 

seg selv inn i barnehagens satsingsområde. Noen av punktene vil du også kunne finne igjen i 

progresjonsplanen bakerst i årsplanen, og på sikt skal disse to integreres til en progresjonsplan.  

Tanken rundt det forebyggende arbeidet er at barna skal bli godt kjent med seg selv i sin egen 

identitetsbygging; ha begreper til å kjenne igjen og sette ord på kropp og følelser, sette grenser, 

godta andres grenser og ha trygge voksne som de kan snakke med når noe er vanskelig.  

Planen er delt i trinn fremfor alder. De minste barna starter på trinn 1. Grensene for hvordan 

personalet skal vurdere trinnene i forhold til barnas alder er flytende basert på barnas modning, 

kompetanse og behov.  

TRINN 1 
 

TRINN 2 
 

TRINN 3 TRINN 4 

- Begreper for kropp og 
kroppsdeler. 

- Sette grenser for seg 
selv – si stopp. 

- Følelsene; glad, lei seg, 
redd og sint. 

- Familiebegrepene. 

- Følge opp tema fra 
tidligere trinn. 

- Kjønn og alder. 

- Forstå andres grenser – 
respekt. 

- Følelsen; trist. 

- Empati og medfølelse. 

- Følge opp tema fra 
tidligere trinn. 

- Hvordan blir barn til? 

- Ulike familier. 

- Følelsen; ensom. 

- Gode og vonde 
hemmeligheter. 

- Følge opp tema fra 
tidligere trinn. 

- Gode og vonde følelser. 

- Lovlig og ulovlige 
berøringer. 

- Samtaler 
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3.2 Språk og kommunikasjon 
Dette er barnehagens andre satsningsområde. Språk og kommunikasjon er en av basiskunnskapene 

til barn. For å få til god utvikling, god lek og godt samspill, må vi jobbe med språk og kommunikasjon.  

Språk og kommunikasjon påvirker og påvirkes av alle sider ved barns utvikling, og består av langt mer 

enn verbalt språk. Språk og kommunikasjon er vesentlig i alt samspill og er alle måter et menneske 

klarer eller ønsker å uttrykke seg på.  

I rammeplanen står det: 

«…skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, 

språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.» (Rpl, 47:2017) 

Målet for dette området er videreført fra i fjor. I personalets evaluering er måloppnåelse og punkter i 

progresjonsplanen revidert.  

MÅL:  
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn 

får delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 

Når dette målet er oppnådd ser det slik ut i barnehagen: 

• Personalet er bevisste og aktive i sin begrepsbruk, både i tilrettelagte aktiviteter og i barnas 

lek ute og inne.  

• Personalet fanger opp og bekrefter barns ulik uttrykksmåter, setter ord på deres tanker og 

opplevelser. 

• Personalet bruker bøker aktivt til høytlesning og samtaler med barn.  

• Personalet bruker konkreter for å visualisere språket.  

• Personalet legger til rette for rollelek hvor barn kan prøve ut opplevelser, samspill og språk 

på ulike måter.  

• Personalet deltar aktivt i lek for å stimulere språkbruk og kommunikasjon.  

• Personalet jobber aktivt med flerspråklige barn, slik at de kan delta i godt lekesamspill med 

andre barn.  

3.3 Lek og lekemiljø 
Når vi spør barn hva de holder på med er svaret ofte: «Vi bare leker». Leken er barns hovedaktivitet. 

En god lek er ofte initiert av barna selv og for de er leken bare til for lekens skyld.  

Gjennom leken lærer de ved å prøve ut noe de har erfart eller observert. Barna er sammen, opplever 

samspill, spenning, motgang, glede og mestring. Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i 

barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes (Rpl 2017). 

I Fladstad barnehage legger vi til rette for mye fri lek. D.v.s. at barna selv velger hva de vil leke og 

hvordan leken skal utvikle seg. Det betyr ikke at de ansatte ikke har en plan eller deltar. De ansatte 

planlegger rammene for at god lek kan oppstå ved å dele barna i grupper, ved å tilby nye lekearenaer 

når de f.eks. går på tur, ved å legge ut spor til lek de har fanget opp at barna er interessert i, ved å 

endre lekemiljøet på avdelingen o.s.v.  

Noen ganger trenger barna hjelp til å sette i gang leken. De kan trenge veiledning og hjelp til å løse 

konflikter underveis. Noen barn har vansker med å komme inn i lek og trenger en voksen som kan 

hjelpe til med det. Da er personalet i nærheten observerer og bidrar med det barna trenger hjelp til.  

Gjennom aktive og bevisste ansatte og gode rammer for leken, legger personalet til rette for 

trygghet, god språkutvikling, utvikling av sosial kompetanse, forebygger mobbing, vold og overgrep. 
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MÅL: 

I Fladstad barnehage har leken en fremtredende plass, og barnehagens leke- og 

læringsmiljø inspirerer til variert og allsidig lek.  

«Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek, både ute og inne» og 

«Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 

innhold, arbeidsmåter, leker, materiell og utforming av fysisk miljø»  

(Rpl, 17:2017) 

Personalet i barnehagen vet at bruk av materiell og organisering av lekemiljøet, både inne og ute, har 

betydning for hvordan barn leker.  

Når målet er oppnådd i barnehagen ser det slik ut: 

• Personalet organiserer hverdagen slik at leken får god plass og tid til å utfolde seg. 

• Personalet er fysisk og psykisk til stede i leken for å hjelpe barna når det er behov. 

• Personalet har organisert lekemiljøet slik at det fremmer inkludering.  

• Personalet har observert barnas interesser og tilrettelegger lekemiljøet i tråd med dette.  

• Personalet tilrettelegger lekemiljøet på barnas premisser, slik at de kan være selvstendige og 

velge hva de vil leke med.  

• Personalet vurderer leke- og læringsmiljøet hele tiden, slik at det inspirerer og utvikler 

barnas lek. 
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4.0 Overordnede styringsdokument 
Styringsdokumenter i form av konvensjoner, lover og forskrifter danner rammene for barnehagens 

innhold og oppgaver. Dokumentene som beskriver dette mest konkret er: 

• FN’s barnekonvensjon 

• Norges Grunnlov 

• Lov om barnehager 

• Rammeplan for barnehagen 

Utdrag av de viktigste punktene fra disse styringsdokumentene finner du her: 

FN’s barnekonvensjon artikkel 12 sier: 

«Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, 

og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og 

modenhet.» 

Norges grunnlov § 104 bygger på sentrale bestemmelser i FNs barnekonvensjon, og andre ledd lyder 
slik:  

«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn.» 

I Lov om barnehager §1 om barnehagens formål står det:  

«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, 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer 

til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.» 

Formålsbestemmelsen i Rammeplan for barnehagen sier bl.a. følgende: 

«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 og læring, sosial kompetanse 

og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns 

allsidige utvikling.» (Rammeplan 2017:19) 

Alle disse overordnede styringsdokumentene lager en grunnmur for barnehagens drift. I tillegg 

utdyper også Rammeplanen flere andre områder som er viktige for barns trivsel og utvikling. De 

følgende kapitlene beskriver hvordan personalet i Fladstad barnehage jobber med dette i hverdagen. 

5.0 Barns medvirkning 
Barnehagen legger til rette for at barna kan påvirke egen hverdag. Ved å vektlegge barnas 

synspunkter gis de mulighet til å medvirke i planlegging av hverdagens innhold og aktiviteter. Dette 

skal alltid balanseres slik at barna ikke overlates mer ansvar enn de er rustet til å ta.  

Selv om barna er uten språk, skal de ha mulighet til å medvirke i egen hverdag. Dette kan være 

forventing, glede, entusiasme, at de gjentatte ganger velger samme lekemateriell (f.eks. biler), at de 

«snakker» mye om noe de har opplevd o.s.v.  
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Slik ser det ut i barnehagen når personalet tar hensyn til barnas rett til medvirkning:  

• Personalet observerer og tolker barnas lek for å kartlegge hva de leker og hvilke interesser de 

har. 

• Personalet er med barna i lek og samtaler for å fange opp barnas synspunkter og meninger. 

• Personalet bruker observasjoner og barnas innspill for å planlegge hverdagens innhold og 

aktiviteter.  

6.0 Omsorg 
Alle barn har rett til å bli møtt med omsorg. Dette krever et ansvarsbevisst personale, som har 

oppmerksomheten rettet mot barna med en lyttende og respektfull holdning. Omsorg utøves ved å 

ta vare på barnas mentale og fysiske helse. Når barna møter god omsorg, utvikler de tillit til seg selv 

og andre, og vil etter hvert evne å ta ansvar for både seg selv og for andre.  

Slik ser det ut i barnehagen når personalet yter god omsorg til alle barn: 

• Personalet gir barna omsorg gjennom å trøste, støtte, rose, samt kos og nærhet.  

• Personalet hjelper barna til å knytte vennskap, delta i fellesskapet og løse konflikter på en 

konstruktiv måte. 

• Personalet ivaretar barnas fysiske behov ved å hjelpe de under måltider, påkledning, lek. 

• Personalet legger vekt på et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for 

fellesskapet.  

7.0 Danning 
Danning er en livslang prosess, og handler om evnen til å reflektere over egne handlinger og 

væremåter. I dannelsesprosessen lærer barn å lytte til andre, vente på tur, empati og aksept for 

ulikheter og kulturelt mangfold. Gode dannelsesprosesser setter barnet i stand til å håndtere livet, og 

de utvikler evnen til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. 

Når personalet bidrar til gode dannelsesprosesser i barnehagen ser det slik ut: 

• Personalet filosoferer, samtaler og undrer seg over livets ulike verdier, sammen med barna. 

• Ansatte deltar i samtaler med barna for å hjelpe de å reflektere over egne handlinger og 

væremåter. 

• Personalet veileder og har fokus på gode samspillsmønstre mellom barna.  

• Personalet undrer seg sammen med barna over forskjeller og likheter mellom mennesker. 

• Personalet oppmuntrer barna til å være solte over egen tilhørighet og ha respekt for andres 

kulturelle verdier. 

8.0 Læring 
Læring skjer i samspill med andre mennesker, både i og utenfor barnehagen. Barn lærer gjennom det 

de opplever og erfarer i lek, omsorg og mestring. Når barnet lærer om seg selv, om andre mennesker 

og den fysiske verden rundt, oppstår det læringsprosesser som skaper mening, erfaring og kunnskap.  

Når personalet støtter opp om barns læringsprosesser i barnehagen ser det slik ut: 

• Personalet er nysgjerrige og lyttende til barnets tanker og utsagn, og utforsker sammen med 

barnet.  

• Personalet tilrettelegger slik at barna får tid og rom til å se, ta på, høre, smake og gjøre sine 

egne erfaringer. 
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• Personalet verdsetter at barn lærer gjennom leken, og gir rikelig tilgang til lekemateriell og 

formingsmateriell. 

• Personalet leser høyt fra bøker for å stimulere barns fantasi og lærelyst. 

• Personalet legger til rette for temaarbeid og prosjekter som bygger på barnas interesser og 

initiativ.  

9.0 Uteliv i Fladstad barnehage 
Uteliv er viktig i Fladstad barnehage, her liker de ansatte veldig godt å være ute sammen med barna! 

Som helsefremmende barnehage legger vi til rette for at barna skal oppleve glede ved å bevege seg 

og kroppslig mestring. Dette får de masse av ved å være ute!  

Vi bruker uteområdet i barnehagen aktivt. Turer utenfor barnehagen har vi ukentlig og ofte flere 

ganger pr uke. Et fast og elsket turmål er Fladstadparken. Her har vi et bålsted og en egen hytte vi 

kan varme oss litt i. På tur tenner vi gjerne bål, når det er lov til det. Ofte har vi med oss mat som kan 

varmes eller tilberedes der. 

Vi går også andre turer i nærområdet til hallen, svømmehallen, biblioteket m.m.  

I forbindelse med utelivet i barnehagen snakker vi om årstidene, påkledning m.m., og vi tilrettelegger 

for ulike aktiviteter ute.  

 «Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre 

barna kjent med eget nærmiljø, samfunn…» 

(Rammeplanen 56:2017) 

Jmf. rammeplanen har barnehage og foresatte har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Når 

det gjelder uteliv er dette særlig viktig, slik at barna har nødvendig og riktig klær og utstyr for å være 

ute til enhver tid og uansett vær. Det er viktig å være bevisste på at du som voksen er rollemodell for 

barna. Hvis du viser misnøye med været eller at du helst ikke vil være ute, smitter dette på barna. I 

utgangspunktet elsker barn det været vi som voksen ikke er så glade i; regn, snø, vind. Dette været 

gir nye leke- og utforskningsmuligheter. Lekemateriellet ute forandrer seg hele tiden! 

Mer informasjon om turer utenfor barnehagens område får du fra avdelingen via appen «Min 

barnehage». 

Unntak fra utetid i barnehagen bygges på vurderinger i forhold til sikkerhet og gjelder når det blir 

under – 10 grader, eller veldig glatt.  

Barn som sover i barnehagen gjør dette i vogn ute i barnehagen, under tak. For disse barna blir det 

nesten alltid utetid i løpet av dagen. Det eneste unntaket er hvis det under -10, eller ekstremt varmt. 

Da kjøres vognene inn i barnehagen. 

10.0 Matservering i barnehagen 
Barnehagen serverer 2 måltider hver dag; lunsj og et mellommåltid ca. kl. 14.30. 

Fladstad barnehage er sertifisert som helsefremmende barnehage og vi legger derfor 

vekt på å servere variert og sunn mat med innslag av frukt og grønt hver dag.  

Lunsj serveres midt på dagen. Den består av grovt brød og pålegg som f.eks. ost, 

leverpostei, kjøttpålegg, kaviar, makrell i tomat, med frukt og grønt som tilbehør. Vi 

baker rundstykker eller lager et varmt måltid ca. en gang per uke.  

På ettermiddagen, 14 - 14.30, serverer vi et mellommåltid bestående av frukt og 

knekkebrød. Til dette måltidet drikker vi vann. 
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Hvis barnet spiser frokost i barnehagen nå de ha med egen matpakke til dette måltidet. 

11.0 Overganger  

11.1 Mellom hjem og barnehage 
Det første møte med barnehagen kan for mange barn, og foreldre, 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. For å sikre en god overgang for 

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

Fladstad 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 – inviteres alle nye barn m/foreldre til et besøk i barnehagen.  

• 1. dag i barnehagen – er foreldrene til stede hele dagen.  

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

barnehagens inne- og utemiljø.  

• Pedagogene på avdelingen gjennomfører en liten foreldresamtale en av de første dagene 

etter oppstarten. Her utveksles det informasjon om barnet, og vi avklarer 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.  

Barnehagen anbefaler at barnet har korte dager i oppstartsfasen. 

11.2 Mellom avdelinger i barnehagen 
Våren før 2-3-åringene skal begynne på storebarnsavdelingen, samarbeider vi tett for å få en best 

mulig overgang i august. Barna på Blåveisen har med seg en ansatt og besøker jevnlig Hvitveisen for å 

bli kjent med avdelingen, ansatte, andre barn og aktivitetene på Hvitveisen.  

Fladstad barnehage er en mindre barnehage. Vi har felles uteområde og har gjennom året tett 

samarbeid mellom avdelingene. På denne måten er de fleste barna godt kjent med alle ansatte i 

barnehagen.  

11.3 Mellom barnehage og skole 
Rakkestad kommune har utarbeidet en handlingsplan for å gjøre overgangen til skole så forutsigbar 

som mulig. Foresatte får tilsendt informasjon om overgangen mellom barnehage og skole fra skolen 

barnet skal begynne på.  

I år er det 9 barn i skolegruppa i Fladstad barnehage. Disse barna deltar i egne aktiviteter knyttet opp 

mot overgangen til skolen. Barnehagen legger stor vekt på selvstendighet og sosial kompetanse, noe 

som får spesielt fokus før skolestart. Det tilrettelegges gjerne for å gjøre litt oppgaver knyttet mot 

bokstaver, former og farger også, men dette baseres på barnas interesse.  

De ansatte hovedfokus er grunnleggende ferdigheter som  

• selvstendighet ved på-/avkledning, dobesøk og måltider  
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• sosial kompetanse som følelsesregulering, respekt for egne og andres grenser, samhold og 

samarbeid, vente på tur, lytte til andre, mestring og tro på seg selv. 

• Blyantgrep ved å tegne eller skrive navnet sitt. 

Rammeplanen legger stor vekt på barns medvirkning (2017). Gjennom lekpreget læring tar 

barnehagen ofte utgangspunkt i barnas interesser når vi planlegger aktiviteter både i skolegruppa og 

andre lekegrupper i løpet av barnehagehverdagen.   

12.0 Planlegging, pedagogisk dokumentasjon og vurdering 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges, dokumenteres og vurderes. Planene 

synliggjør mål, forutsetninger, arbeidsmåter og vurderinger. Barna får medvirke i egen hverdag. 

Derfor er ikke alle planer bestemt av personalet på forhånd, det gis rom for spontanitet og barnas 

innspill. I «Min Barnehage» blir det lagt ut bilder fra hverdagen i barnehagen. Dette dokumenterer 

opplevelser barna har vært med på og gir personalet vurderingsgrunnlag for videre planlegging. 

Pedagogisk dokumentasjon setter lys på barnehagens praksis og brukes som grunnlag for refleksjon 

sammen med barna, refleksjon i personalgruppen og informasjon til foreldre og andre utenfor 

barnehagen.  

Møtefora som brukes til refleksjon og vurdering med bl.a. utgangspunkt i pedagogisk dokumentasjon 

er: 

• Avdelingsmøter 

• Ledermøter 

• Personalmøter 

• Planleggingsdager 

• Samtaler 

13.0 Personalets kompetanseutvikling 
For å opprettholde og utvikle god kvalitet i barnehagen er personalet avhengig av å utvikle egen 

barnehagefaglig kompetanse. Kompetanseutviklingen rettes inn mot de områdene barnehagen har 

valgt å satse spesielt på. Ovennevnte møtearenaer benyttes til kompetansehevning. Dette foregår 

gjennom kurs, studiebesøk, lesing av artikler og bøker og refleksjon rundt det vi deltar på. 

Kompetansehevning planlegges i samarbeid med de andre barnehagene i kommunen.  
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14.0 Avdelinger, personal og dagsrytme 

14.1 Avdelinger og personal 
Fladstad barnehage er en kommunalt eid barnehage. Uteplassen er stor og kupert og har 

lekeapparater tilpasset barn i alle aldre. Barnehagen består av 2 avdelinger. For barnehageåret  

2020-21 har avdeling Blåveisen 12 plasser til barn fra 0-3 år, med 4 stk.  

100%-stillinger i grunnbemanning. Hvitveisen har 18 plasser til barn fra 3-6 år, og 3 stk. 100%-

stillinger i grunnbemanning. 

Avdeling Kontaktinformasjon Ansatte 

Blåveisen Tlf: 48 94 76 83 Agnete 
Ruth Marie 
Nancy Cecilie 
Anne 
Sigrid 

Hvitveisen Tlf: 48 99 74 77 Trine 
Malin 
Gry Lene 
Nancy 
Carina 
Livø 

I tillegg er vi heldige å ha stabile og gode vikarer.  

14.2 Dagsrytme 
Barnehagen følger en dagsrytme for å gi barn trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. 

Klokkeslett Hendelse eller aktivitet 

06.30 Barnehagen åpner, avdelingen samarbeider ofte på morgenen. Det 
tilrettelegges for rolige aktiviteter og gode leveringer. 

08.00 og 08.30 Kl. 8.00 spiser Blåveisen felles frokost.  
Kl. 8.30 Hvitveisen har rullerende frokost. 
Barna skal ha med seg matpakke til dette måltidet. Det legges vekt 
på ro og god stemning under måltidet. De ansatte sitter til bords, er 
gode rollemodeller ifht. bordskikk, bruker språket aktivt i samtaler 
og samspill med barna. 

09.30 – 13.00 Det tilrettelegges for lek, aktiviteter, turer, hvile o.l. De minste barna 
sover ved behov. 

11.00 – 12.00 Lunsj: Gjennom håndvask lærer barna om god hygiene før vi spiser. 
Barna får lunsj i barnehagen: brød, pålegg, grønnsaker, melk og 
vann. Det legges vekt på ro og god stemning under måltidet.  

12.00 – 14.30 God tid til lek ute eller inne, med veiledning av ansatte.  

14 eller 14.30 Mellommåltid med servering av frukt, knekkebrød og brød. 

15.00 – 16.45 God tid til lek ute og inne. Henting hvor informasjon om dagen 
overbringes foresatte. 

16.45 Barnehagen stenger, barn og foreldre må være ute av barnehagen. 
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15.0 Fagområdene i barnehagen og progresjon 
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     

Barnehagen er en del av barnas utdanningsløp, og de ulike fagområdene kan linkes mot fagene 

barnet senere møter skolen. I barnehagehverdagen flettes områdene tett sammen og utvikles i 

hverdagens lek og aktiviteter. Tilrettelegging og planlegging av aktiviteter følger en progresjon som 

knyttes mot barnas alder og modning.  

Med progresjon mener vi endring, utvikling og prosess. I Fladstad 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.   

Dette har vi konkretisert i en følgende progresjonsplan: 

 Trinn 1 
(1- og 2- åringer) 

Trinn 2 
(3-åringer) 

Trinn 3 
(4-åringer) 

Trinn 4 
(5- og 6-åringer) 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

✓ Benevne konkreter 
for barnet 

✓ Sette ord på 
opplevelser 

✓ Første møte med 
fortelling og sang 

✓ Barnet møter et 
rikt og variert 
språkmiljø  

✓ Barnet bruker 
språket til å 
uttrykke seg i 
relasjoner og lek 

✓ Støtte barna i å 
uttrykke og sette 
ord på sine 
følelser, tanker, 
meninger og 
erfaringer.   

✓ La barna møte 
ulike språk, 
språkformer og 
dialekter gjennom 
rim, regler, sanger, 
litteratur og        
tekster.   

✓ Språkgrupper  
✓ Leke med språk og 

lyder. 

✓ Lytte til lyder og 
stavelser i språket. 
Presentere 
symboler som 
bokstaver, former 
og figurer.    

✓ Ha høytlesning av 
bøker med mer 
tekst og lengre 
handling, samt 
fortsettelsesbøker.  

✓ Oppmuntre         
og støtte barna i å 
lage egne tekster 
og historier. 
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Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

✓ Oppleve trivsel og 
omsorg 

✓ Bli kjent med og 
mestre egen kropp 
og egne behov 

✓ Presentere barnet 
for ulike smaker 

✓ Gode vaner for 
hygiene 

✓ Videreutvikle 
motoriske 
ferdigheter og 
oppleve mestring 

✓ Sette grenser for 
egen kropp og 
respektere andres 
grenser 

✓ Delta i matlaging  

✓ Tilrettelegge for 
og igangsette 
grovmotoriske 
aktiviteter ute 
som f.eks. 
hinderløype, enkle 
regelleker.  

✓ Samtale med 
barna om egen 
kropp og hvordan 
den fungerer.  

✓ Gå på tur minst en 
gang hver uke..  

✓ Øve på blyantgrep 
og å klippe med 
saks.  

✓ Tilrettelegge for at 
barna kler av og 
på seg selv og øver 
på å ta egne valg 
ved påkledning.   

✓ Gi barna 
kunnskaper om 
sammenheng 
mellom dyr, 
planter og 
matproduksjon. 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

✓ Få opplevelser med 
sang og musikk 

✓ Få erfaring med 
tegning og maling 

✓ Møte ulike typer 
lekemateriell 

✓ Få erfaring i å 
uttrykke seg 
gjennom musikk, 
dans og 
begynnende 
rollelek 

✓ Få erfaring i å 
uttrykke seg 
estetisk gjennom 
ulike teknikker og 
materialer 

✓ Flere erfaringer og 
opplevelser med 
sang, dans og 
drama.  

✓ Tilby og la barna 
utforske med flere 
typer 
formingsmateriell 
som f. eks stoffer, 
forskjellig papir, 
mosaikk, perler, 
samt plastelina, 
trolldeig 

✓ La barna møte 
ulike kunstutrykk 
gjennom å bruke 
sosiale medier for 
å se på bilder fra 
museum osv.  

✓ Oppmuntre barna 
til å være synlig i 
gruppa, å stå fram 
og opptre, synge 
på ulike 
arrangement. 

✓  

Natur, miljø og 
teknologi 

✓ Få gode opplevelser 
ute året rundt 

✓ Få bruke 
barnehagens 
uterom som arena 
for lek og undring 

✓ Bli kjent med ulike 
dyr gjennom lek og 
aktiviteter 

✓ Utforske ulike 
materialer og 
redskaper 

✓ Oppleve, utforske 
og lære om 
naturen i 
barnehagens 
nærmiljø 

✓ Få kjennskap til 
kildesortering 

✓ Erfaring med 
teknologiske 
hjelpemidler 

✓ La barna få 
oppleve 
hverdagsteknologi 
som film, Ipad, 
digital fortelling på 
smartboard.  

✓ Kjennskap til og 
erfaring med ulike 
dyr og insekter.  

✓ Gi barna 
kunnskaper om 
bærekraftig 
utvikling gjennom 
samtaler og 
praktisering av 
hvordan vi         
kan ta vare på 
naturen vår. 

✓ Bidra til at barna 
blir glade i naturen 
gjennom jevnlige 
turer i skogen og 
nærmiljø.  

✓ Vise enkle 
eksperimenter i 
fysikk og kjemi.  

✓ Studerer insekter i 
forstørrelsesglass 
og undre oss 
sammen. 
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Antall, rom og 
form 

✓ Bruke kroppen og 
sansene for å 
utvikle 
romforståelse 

✓ Få erfaringer med 
mengde, størrelse 
og form 

✓ Erfaring med spill 
og puslespill 

✓ Leke med tall, 
mengde og telling 

✓ Bli kjent med 
matematiske 
begreper som 
størrelser, former 
og sortering 

✓ La barna bli kjent 
tallrekka og noen 
tallsymboler. 

✓ Ha bilde med 
tallsymboler og 
tilhørende 
mengder lett 
synlig på 
avdelingen.  

✓ Bruke enkle spill 
med terning.  

✓ Gjøre barna kjent 
med begreper som 
liten, stor, lang, 
kort.   

✓ Øve på å løse 
enkle 
regnestykker, og å 
forstå 
tallsymboler.   

✓ Øve på å forstå 
hvor i rekka 
barnet er, som 
først, i midten og 
sist.  

✓ Leke ulike 
matematiske leker 
som f.eks. å lete 
etter tall og 
geometriske 
former på turer. 

Etikk, religion og 
filosofi 

✓ Få erfaring med rett 
og galt, mitt og ditt 

✓ Få erfaring med 
vennskap 

✓ Delta på markering 
av høytider 

✓ Styrke vennskap 
og utvikle respekt 
for hverandre 

✓ Kjennskap til 
tradisjoner, 
verdier og 
høytider 

✓ Markere 
nasjonaliteter som 
er representert i 
barnegruppa med 
f.eks språk, flagg, 
kart.  

✓ Gi barna 
kjennskap til og 
markere 
merkedager, 
høytider og 
tradisjoner fra 
egne og andres 
kulturer.   

✓ Erfare at det ikke 
er fasitsvar på alt. 

✓ Formidle 
fortellinger og 
undre oss over 
etiske, religiøse, 
livsynsmessige og 
filosofiske 
spørsmål.  

✓ Gi barna 
kunnskaper om 
bakgrunnen for 
feiring av ulike 
merkedager og 
høytider. 

✓ Vi går på vandring 
i kirken til påske 
og jul. 

Nærmiljø og 
samfunn 

✓ Oppleve 
gruppetilhørighet 
og trygghet 

✓ Få medvirke i egen 
hverdag 

✓ Erfaring med at 
barnets valg og 
handlinger kan 
påvirke seg selv og 
andre 

✓ Bli kjent med 
nærmiljøet rundt 
barnehagen 

✓ Bli kjent med ulike 
levesett og 
familieformer med 
utgangspunkt i vår 
barnegruppe 

✓ Bidra til å gjøre 
barna kjent med 
eget nærmiljø, 
samfunnet og 
verden. 

✓ La barna medvirke 
gjennom å få 
erfaring med å 
lytte, forhandle, 
diskutere og få 
uttrykke sin 
mening.  

✓ Hjelpe barna å 
orientere seg og 
ferdes trygt i 
nærmiljøet, bla 
gjennom å lære de 
noen trafikkregler. 

✓ La barna oppleve 
at de kan være 
med å påvirke 
fellesskapet 
gjennom 
demokratiske 
avgjørelser.  

✓ Gi barna innsikt i 
kulturelt 
mangfold, ulike 
levevis og ulike 
familieformer.  

✓ La barna få 
begynnende 
kjennskap til 
menneskerettig-
hetene. 
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16.0 Årshjul – viktige datoer og tradisjoner i barnehagen 
Her vil du finne oversikt over planleggingsdager og faste temaer som følger 

barnehagehverdagene gjennom de ulike årstidene. 

Periode Tema/hendelse Innhold 
Oktober • Uke 40 - skolens høstferie • Alternativt opplegg 

• FORUT-aksjon med markering 
av FN-dagen  

• Avdelingene henter opp tråden fra 
fjorårets tema i FORUT-aksjonen.  

November • 13. - planleggingsdag • Barnehagen er stengt for barna 

November 
Desember 

• Juleforberedelser og advent 
 
 
  

• 11. – Lysfest 

• Juletrefest 

• Normal ukeplan viker for 
juleforberedelser. Barna får innblikk i 
hvorfor vi feirer jul, tradisjoner og 
grunnverdier i den kristne kulturarv.  

• Vi markerer luciadagen med en lysfest i 
barnehagen 

• Arrangeres av foreldre 

Januar • 4.– Planleggingsdag • Barnehagen er stengt for barna 

Februar • Uke 8 - skolens vinterferie 

• Karneval 

• Alternativt opplegg. 

• Gjennom forberedelse og feiring skal 
barna få bruke kreativitet og oppleve 
glede gjennom sang, dans og drama. 

Mars/April • Påske • I mars og frem til påske i månedsskiftet 
mars/april får barna innblikk i hvorfor vi 
feirer påske og ulike påsketradisjoner. 

Mai • Rusken-aksjon 
 

• 14. – planleggingsdag 

• 1. - 17. mai  
  

• Barna tas med på ryddeaksjon i 
nærmiljøet. 

• Barnehagen er stengt for barna 

• Barna får erfaring med hvorfor og hvordan 
vi feirer Norges nasjonaldag 

Juni • 7. – planleggingsdag 

• Sommerfest 

• Barnehagen er stengt 

• Vi avslutter barnehageåret med 
sommerfest, med høytidelig markering for 
skolestarterne. Under koronapandemien 
blir sommeravslutningen arr. i barnehagen 
for barn og ansatte.  
I en normal driftssituasjon arrangeres 
sommerfesten i samarbeid med foreldre. 

Juli • Sommer og sommerferie • Barnehagen har sommerstengt uke 29 og 
30.  

August • 16. og 17. - planleggingsdager • Barnehagen er stengt for barna 
 

September • Uke 38 – brannvernuke 
 

• Vi jobber med brannvern og gjennomfører 
brannøvelse i barnehagen. 

 


