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Velkommen til et nytt barnehageår i Sannum barnehage!
I følge lov om barnehager skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen skal arbeide med
omsorg, danning, lek og læring. Dette for å fremme barnas allsidige utvikling og for å ivareta samarbeid med barnas hjem. Den skal også gi informasjon om
hvordan lovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Konkretisering av barnehagens arbeid for barns medvirkning må
beskrives i årsplanen. Felles mal for årsplan benyttes av alle kommunale barnehager i Rælingen med hensikt om å fremstå helhetlig ovenfor våre brukere.
Årsplanen er utarbeidet på grunnlag av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om barnehage.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Rælingen kommunes handlingsprogram.
Strategi for barnehageeier.
Rælingens standarder for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.
Barnehagens vedtekter.
Brukerundersøkelse.
Evaluering av forrige årsplan.

Årsplanens funksjoner ifølge lov om barnehager:
•
•
•
•

Et arbeidsverktøy for de ansatte. Dette for å sikre at barnehagens personell styrer barnehagen i en bevisst og uttalt retning. Hver enkelt barnehage
avgjør hvilke andre konkrete planer de ønsker å utarbeide for kortere eller lengre perioder.
Gjennom årsplanen får foresatte et godt innblikk i barnehagens arbeid, og kan se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene og de
overordnede målene.
Et grunnlag for barnehagemyndighetens tilsyn i barnehagen.
Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Dette gir foresatte mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.
La hverdagsmagien begynne!
Hilsen_______________________________

_____________________________________

P O Steinsland
Barnehageleder

Leder av samarbeidsutvalget
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Sannum barnehage
Vi har nå trivelige og lyse lokaler med mange spennende rom etter oppussing i 2020. Barnehagen har 5 avdelinger; 2 småbarnsavdelinger og 3
storbarnsavdelinger, vi har er 28 småbarns plasser og 60 store barns plasser.
Barnehagen har en flott beliggenhet sentralt i Rælingen, nært rådhus, bibliotek, skoler, omsorgssenter, butikksenter og
bussholdeplasser. Det er lett tilgang til skog og mark, som brukes ukentlig. På Marikollen har vi grillhytte og gapahuk.
Barnehagen har et stort uteområde.
I barnehagen jobber 24 ansatte fordelt på 22,5 årsverk. 1 barnehageleder, 1 avdelingsleder 50% administrativt, 9 pedagoger, 9
fagarbeidere, 3 assistenter og 1 sekretær 50%. Vi har for tiden en ansatt på dispensasjon fra utdanningskravet. Vi har et godt
fagmiljø som gir gode faglige diskusjoner som kommer barna til gode.
Lek og læring skapes i samspill med barn og voksne i gode her- og nå situasjoner. Vi tilrettelegger det fysiske miljøet for lek og
læring. Barna skal møte et trygt lekemiljø med variert og godt utstyr for leken, og med godt kvalifiserte og veiledende voksne.
Lærende organisasjon
Sannum barnehage er en lærende organisasjon. Hensikten med å være en lærende organisasjon er å få en
bedre barnehage og sikre et kvalitativt helhetlig læringsløp. Vi har høy faglig kompetanse, som vi
videreutvikler gjennom diskusjoner, erfarings - og kunnskapsdeling på alle våre møtearenaer. Vi har
kultur, systemer og lederstil som gjør at vi lærer av våre handlinger, deler lærdom med hverandre og er
løsningsfokuserte. Vi arbeider systematisk med veiledning
av hele personalgruppen og jobber med både teoretiske og
praktiske refleksjoner samt synliggjør taus kunnskap slik at
det fører til fornying av pedagogisk praksis.
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Om Rælingsbarnehagen
Rælingsbarnehagen er et nettverk bestående av alle de 9 kommunale barnehagene i kommunen. Ambisjonen til Rælingsbarnehagen: «Rælingsbarnehagen
utgjør en stor forskjell i barnas utvikling ved å sikre at alle barn som går i barnehagen opplever et inkluderende barnehagemiljø og har gode vilkår for trivsel,
vennskap, lek og læring!»
Meningen med nettverket er å heve kvaliteten i barnehagene gjennom felles arbeid med kompetanseutvikling, felles faglige satsningsområder, standarder
og verktøy for pedagogisk praksis slik at vi sikrer god kvalitet og fremstår som helhetlig. Sammen har vi derfor utviklet felles pedagogisk plattform og et
felles verdisyn for å kunne ivareta Lov om barnehagen og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Vår pedagogiske plattform
Menneskesyn:
Alle mennesker er unike, har egne tanker og følelser, og skal møtes som subjekt. Vi ser barnehagen i den sosialpedagogiske tradisjonen som har hele barnet
som utgangspunkt; «children as beings». Med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter gir barnehagen mulighet for deltaking, utvikling,
erfarings- og meningsskaping. Slik blir barnet selv en sosial aktør, som aktivt medvirker og konstruerer sin barndom – barndommen har egenverdi.
Læringssyn
Den norske barnehagen bygger på en tradisjon med dialog, undring og utforsking i det pedagogiske arbeidet. Omsorg, lek,
læring og danning skjer i alle barnehagens hverdagsaktiviteter. Vi har lek i læring og læring i lek. Til hvert av
rammeplanens syv fagområder er det formulert mål for barnas opplevelser og læring. Disse målene er formulert som
prosessmål. Arbeidsmåtene i barnehagen er temabasert og tverrfaglig – fagområdene opptrer sjelden isolert.
Barnehagens fokus er å skape meningsfulle hverdager med lek, læring, utvikling og danning i gode her-og-nå-situasjoner.
På denne måten oppnår vi sosialt kompetente, trygge, nysgjerrige og vitebegjærlige barn som er praktisk selvgående, i
stand til å ta egne avgjørelser og ta imot læring – barna utvikler en beredskap for læring og utvikling (Lillemyr, 2004).
Personalet i Rælingsbarnehagen skal starte, verne og videreutvikle barnas lek (Melaas, 2013) gjennom aktiv tilstedeværelse, inne og ute. Kvaliteten på de
voksnes handlinger er avgjørende, og alle skal jobbe i samme retning.
Barnehagen er en unik arena for sosial læring, som ikke forekommer noe annet sted. Sosial og språklig læring er viktig. Å utvikle sosial kompetanse betyr å
utvikle ferdigheter som barna trenger for å handle kompetent i en sosial sammenheng. Personalet skal legge til rette for fellesskap og vennskap og barna
skal støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Slik bygges det et fundament i barnets hjerne for livslang læring.
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Våre verdier og hva det betyr for oss

Respekt for

Respekt – Ansvarlighet – Redelighet

enkeltmennesket
· vi lar barna
medvirke i
hverdagen

· vi tar barna på
alvor

· vi viser barna
ubetinget
anerkjennelse

· vi lytter til
barnas meninger

· vi ser at alle barn
er unike, og
respekterer deres
ulikheter

· vi snakker med
barna og ikke over
hodet på dem

Redelighet
· vi gjør det som er
best for barnet

· vi er bevisst
etiske dilemmaer i
hverdagen

· vi er lojale og
overholder
taushetsplikten

Ansvarlighet
· vi lærer barna
sosial kompetanse

· vi lærer barna å ta
ansvar selv

· vi er forberedt og
engasjert når vi
kommer på jobb

· vi viser omsorg

· vi sørger for at
dagene har faglig
innhold og at barna
lærer gjennom lek

· vi er bevisst vår
definisjonsmakt og
vår påvirkning på
barna

· vi gir av oss selv
betingelsesløst

· vi er til å stole på
og holder det vi
lover

· vi sier det som det
er og er ærlige med
foreldrene

6

Mål fra kommunens handlingsprogram og Strategi for barnehageeier
Rælingen kommune har et handlingsprogram som gjelder for hele kommunen. Handlingsprogrammet er et styrende dokument for barnehagen da våre
satsningsområder velges ut i fra tematikk i handlingsprogrammet. Verdiene RAR og den pedagogiske plattformen til Rælingsbarnehagen skal alltid ligge til
grunn for arbeidet som gjøres i barnehagen. Slik skapes en organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, og en felles retning for barnehagene med felles
mål.
Områder i handlingsprogrammet som omhandler barnehagene;
•

Skal arbeide for at miljøet i barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold.

•

Skal ha holdningsskapende arbeid på de arenaene der de fleste innbyggere treffes

Kompetanseutvikling i barnehagene
Det utarbeides, på bakgrunn av dette, årlig en kompetanseplan for kommunale barnehager
i Rælingen. Planen er forankret i den overordnede kompetansestrategien for kommunen og
i Strategi for barnehageeier 2018-2021. Dette er en viktig del av å tilfredsstille
lovkravene til utdannet personale samt å styrke forutsetningene for å utvikle
kvaliteten i barnehagene. Kompetansetiltakene i planen skal bidra til å styrke
personalets kompetanse i arbeidet med å omsette barnehagelovens
formålsbestemmelse i barnehagens arbeid. Strategi for barnehageeier
gir føringer for prioritering av barnehagenes pedagogiske utviklingsarbeid
i 2020/2021. Barnehagene skal jobbe med å styrke tilbakemeldingskulturen i
barnehagen, mellom voksne, mellom barn og mellom og voksne og barn.
Kjerneområdene språk, lek og relasjon

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom voksne og barn og mellom barn er særlig
viktig for barnas trivsel, utvikling og læring. Personalets arbeid med barnas språk, lek og
relasjoner er derfor definert som kjerneområder for Rælingsbarnehagen.

Språk

Lek
Relasjon
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Våre mål for kjerneområdene for barnehageåret 2020-2021
Lov om barnehagen (2017) sier at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte
opplevelser og aktiviteter. For å synliggjøre hvordan vi skal ivareta dette, har vi valgt ut følgende mål for kjerneområdene våre for dette barnehageåret.

Relasjonskompetanse

Lek

✓

✓

Noen av våre tiltak for å oppnå dette:

Noen av våre tiltak for å oppnå dette:

-

-

-

-

-

Vi har gode tilvenningsrutiner som skaper
trygg og god relasjon til barna.
Vi bruker trygghetssirkelen for å skape de
gode trygge rammene rundt tilvenning og
hverdagen.
Vi kartlegger barnas relasjoner og sørger
for at barna har gode relasjoner til andre
barn og voksne.
Vi øker vår relasjonskompetanse gjennom
refleksjon over egen praksis.
Vi arbeider med det psykososiale
barnehagemiljøet (mobbelov)
Vi jobber med barnas sosiale kompetanse
og vennskap.
Vi er gode rollemodeller
Vi er tilstedeværende voksne som er der
for barna og ser dem

Språk

-

-

Vi er deltagende i leken og starter, verner
og videreutvikler barnas lek.
Vi skaper gode lekemiljø som inspirerer til
lek og læring.
Vi sørger for et variert og tilgjengelig
lekemateriell tilpasset barnas alder og
interesser.
Vi organiserer leker, verktøy, materialer
og rekvisitter i et enkelt og oversiktlig
system som barna forstår og lett kan finne
fram i.

✓
Noen av våre tiltak for å oppnå dette:
-

-

-

-

-

Vi benytter alle hverdagssituasjoner til å
snakke med barna, setter ord på følelser
og gjenstander.
Vi prioriterer å ha den gode samtalen med
barna, med undring, nysgjerrighet og
åpenhet.
Vi organiserer språkgrupper ut fra
mestring, alder og behov.
Vi har et godt fysisk språkmiljø med
synlige tall, bokstaver, ord, bøker og
lekemateriale som støtter språkutvikling.
Vi er bevisste språkmodeller som snakker
med, lytter til, leser for, synger med og
har språkleker med barna.
Vi bruker observasjoner og Tras for å
kartlegge barnas språkutvikling og tilpasse
språkopplæringen til enkeltbarnet.
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Våre kjennetegn på de forskjellige aldersgruppene i Sannum barnehage:
1- åringene:
Trygghet og omsorg

3-åringene:
Nye opplevelser - liten, men stor

2-åringene:
Oppdage og «klare selv»

4-åringene:
Vennskap og inkludering

5-åringene :
Selvstendighet og ansvar

Barnehagens formål og innhold
Rammeplan (2017) sier at;
«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige
utvikling.» I Rælingsbarnehagene har vi fokus på personalets rolle i arbeidet med
barnehagens formål og innhold.
PROGRESJON
Rammeplanen (2017) fremhever at alle barna skal kunne oppleve progresjon i
barnehagens innhold. Dette innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og
oppleve fremgang. Det er personalet som skal utvide og bygge videre på barnas
interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til
rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker,
materialer og utforming av fysisk miljø, slik at barna skal få utfordringer tilpasset
sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Videre i denne årsplanen vil vi beskrive hvordan vi i Sannum ivaretar dette.
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Mål: Sannum skal ivareta barnas behov for omsorg og fremme danning

Omsorg og danning er komplementære begrep til lek og læring. Måten barnet blir møtt på danner grunnlaget for barnets utvikling av egen
omsorgskompetanse, og dermed også relasjonell kompetanse som trengs i både lek og læringssituasjoner gjennom hele livet. Danning til det demokratiske
samfunnet innebærer et fokus på å utvikle barn som ansvarlige samhandlende aktører heller en lydige «brikker» som gjør som fortalt. Danning skal sette
barn i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over - og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne (Anne
Skjeldrup, barnehagekonferansen 2014). Rælingsbarnehagen har kompetanseheving av personalets relasjonskompetanse som hovedsatsing i 2018-2020 for
å istandsette personalet til å ivareta dette på en god måte. Dette i forlengelse av utviklingsarbeidet «Blikk for lek» som Rælingsbarnehagen gjennomførte i
2014 -2018.
Voksenrollen og de yngste barna
•

•

Personalet er:
- lydhør for barnas uttrykk (observere deres kroppsspråk) og deres behov
- Omsorgsfulle og empatiske rollemodeller for barna
- tilstedeværende og gir nærkontakt, øyekontakt og et fang å sitte på
Personalet:
- undrer seg sammen med barna, utforsker og setter ord på det barna er opptatt av
- forklarer rett og galt (konfliktløsning) på en enkel måte og finner løsninger sammen med barna
- gir barna enkle valgmuligheter, for å øke barnas mestringsfølelse og selvstendighet
-støtter barnas medvirkning, meninger, avgjørelser og handlinger for å fremme barnets identitet og positive selvforståelse

Voksenrollen og de eldste barna
•
•

Personalet er:
- anerkjennende, tilgjengelig, imøtekommende og lyttende til barnas behov og meninger
Personalet:
- skaper trygghet gjennom rammer og tilgjengelighet
- tar barna på alvor, viser respekt og vedsetter hvert enkelt barn
- er gode forbilder og hjelper barna til å vise omsorg for andre
- inkluderer alle og jobber med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner og som tema
- støtter barnas engasjement og aktivitet
- gir mulighet for å videreutvikle barnas interesser og å ytre sine meninger
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Mål: Sannum skal ivareta barnas behov for lek
Lekens egenverdi skal anerkjennes, og barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både inne og ute. Personalet i Rælingsbarnehagen hjelper
med å starte, verne og videreutvikle barnas lek (Melaas, 2013) gjennom aktiv tilstedeværelse. Vi støtter oss på Terje Melaas sin litteratur i dette arbeidet,
hvilket vi brukte under utviklingsarbeidet «Blikk for lek» og har blitt med oss videre. Barnas lek utvikler seg gjennom hele barnehagelivet: Når barna starter i
barnehagen skal de møtes på sine invitasjonsrablinger, etter hvert hjelpes til å etablere lekerutiner og oppleve å kunne være i god rollelek med sine venner
før de er ferdig med barnehagelivet. «Blikk for lek».
Voksenrollen og de yngste barna
•
•

Personalet er:
- tilstedeværende nede på gulvet og deltagende i barnas lek
Personalet:
- tilpasser lekemiljøet til barnas alder og behov
- lager lekegrupper delt inn etter alder og nivå
- skjermer leken til barna
- gir muligheter for felles lek gjennom å gi felles erfaringer til barna de kan leke ut fra

Voksenrollen og de eldste barna
•

Personalet er:
- tilstedeværende nede på gulvet og deltagende i barnas lek

•

Personalet:
- følger opp barnas initiativ i leken og veileder, starter, verner og videreutvikler barnas lek
- legger til rette for allsidig lek og lekeerfaringer
- lager et godt lekemiljø som inspirerer til lek og læring sammen med andre barn
- lager lekegrupper ut fra barnas behov, erfaring og alder
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Mål: Sannum skal fremme vennskap og fellesskap
Sosial kompetanse er en forutsetning for å kunne fungere godt sammen med andre. Dette innebærer utvikling av ferdigheter, kunnskaper og holdninger
som bidrar til å etablere, utvikle og vedlikeholde sosiale relasjoner. I Rælingsbarnehagen skal alle barn få erfare å være betydningsfulle for fellesskapet. Å
utvikle sosial kompetanse betyr å utvikle ferdigheter som for eksempel empati og samarbeid. Disse ferdighetene hjelper barna til å handle kompetent i en
sosial sammenheng. Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.

Voksenrollen og de yngste barna
•

Personalet:
- lager lekegrupper, skjermer god lek og gir felles erfaringer til barna
- hjelper barna å bli oppmerksomme og interessert i hverandre for å fremme gryende vennskap
- støtter barnas initiativ til samspill og hjelper barna inn i lek
- stopper uønsket adferd og framsnakker barna
- lærer barna lekeferdigheter i samspill med barna i leken

Voksenrollen og de eldste barna
•

Personalet:
- jobber med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner og som tema
- lager grupper og legger til rette for samspill
- lager aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene for å fremme
vennskap og fellesskap i hele barnehagen
- er tilstede der barna er og veileder barna i konflikter og skaper et
inkluderende miljø
-lar barna være sammen på barnas premisser og skjermer god lek og godt
samspill
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Mål: Sannum skal fremme læring
De viktigste læringssituasjonene i en barnehage oppstår i daglig samspill, lek og vennskap mellom barn, og i samspillet mellom voksne og barn. I barnehagen
skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i
sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

Voksenrollen og de yngste barna
Personalet:
- legger til rette for at barna får utforske og prøve selv for å fremme deres utvikling og gi mestringsopplevelser i hverdagen
- gir barna rike og varierte opplevelser og erfaringer
- er en støttende person for barna rundt det de er opptatt av og interessert i
- har kompetanse på barns utvikling og vet hva de kan/bør mestre og hva som er veien videre og gir barna noe å strekke seg etter
- ser barna og gir positive tilbakemelding på det barna mestrer og gjør
- skaper rammer for å gi barna stabilitet og trygghet til å tørre å utforske og å prøve nye ting

Voksenrollen og de eldste barna
Personalet:
- støtter barna i deres interesser og legger til rette for undring, nysgjerrighet og læring
- gir barna muligheter til å få varierte opplevelser og erfaringer i stimulerende miljøer
både inne og ute
- fremmer læring gjennom temaer og aktiviteter utfra barnas alder og nivå
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Mål: Sannum skal fremme kommunikasjon og språk
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Dette er bakgrunnen for at Rælingsbarnehagen har
språk som et av sine kjerneområder, da vi vet at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Barnehagen skal
anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn
skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Gjennom dialog, samspill og aktiviteter får barna god språkstimulering,
der barna støttes i å medvirke, lytte og forstå

Voksenrollen og de yngste barna
Personalet:
- gir barna erfaringer med rim, regler, sanger og bevegelsessanger
- bruker pekebøker og bilder som utgangspunkt for samtale
- bruker språket bevist og aktivt- både verbalt og nonverbalt, gjennom samspill med barn og voksne i
lek og hverdagssituasjoner
- gir barna erfaringer med enkle språkleker
- leser og dramatiserer kjente eventyr med barna
- lager et fysisk språkmiljø tilpasset barnets alder, med bilder, navn og
Voksenrollen og de eldste barna
Personalet:
- oppfordrer til den gode samtalen med interesse, lytting og åpne spørsmål
- er gode språklige forbilder
- lærer barna ulike rim, regler og sanger
- leser bøker og dramatiserer med barna
- bruker språkleker med begreper, uttale, lyder og bokstaver
- lager et godt fysisk språkmiljø med tilgang på skrive- og lekemateriale
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Medvirkning i barnehagen
I følge Lov om barnehagen og rammeplan for barnehagen, har både barn og foreldre rett til medvirkning i barnehagen. Det betyr at det skal legges til rette
for at barn og foreldre kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn og foreldres medvirkning
✓ 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 ivareta foreldrenes rett til medvirkning og
arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene
✓ For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage
ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Noen av våre tiltak for å oppnå dette:
-

Foreldremøter og tilbud om foreldresamtaler to ganger årlig
Samarbeidsutvalg
Årlig sommerfest
Foreldretreff
IST Direkte som kommunikasjonsplattform
Daglig kontakt i bringe- og hentesituasjon
Brukerundersøkelsen

✓ Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til
rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet
✓ Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og
vurderingen av barnehagens virksomhet.
✓ Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og
behov.
Noen av våre tiltak for å oppnå dette:
-

Månedlig planlegging av det pedagogiske innholdet
Observere barnas lek og interesser og ta det med inn i
planleggingsarbeidet
Tilbakeblikk på arbeid som er gjort som også brukes til videre
planlegging
Bruke barnas ord og uttrykk i planleggingen av det pedagogiske
innholdet
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Overganger for barn og foresatte i barnehagen
Livet består av mange overganger. Den aller største, for et lite barn og barnets foreldre, er overgangen fra det trygge livet hjemme med mor/far, til
barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen, skal derfor personalet sørge for tett oppfølging slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke,
utforske og lære. Barn som kommer fra andre barnehager skal også gjennom en overgang hvor nye relasjoner skal knyttes og trygghet skal etableres. Når de
minste barna i barnehagen skal ta overgangen fra liten- til storbarnsavdeling, så er det en overgang som innebærer en endring i barnas rutiner og trygge
rammer. Overgangene i barnehagen avsluttes med skolestart, hvor barnehagen og skolen/SFO sammen sikrer en naturlig og trygg overgang.

Hjem - barnehage
✓ Barnehagen skal i samarbeid med
foreldrene legge til rette for at
barnet kan få en trygg og god start i
barnehagen
Våre tiltak for å oppnå dette:
✓ Velkomstbrev til nye barn
✓ Tilknytningsperson i
tilvenningsperioden
✓ God kommunikasjon og åpen dialog
med foresatte i, under og etter
tilvenningsperioden
✓ Tilvenningssamtale med foresatte
✓ Tilrettelagte dager for barna

Innad i barnehagen
✓ Personalet skal sørge for at barn og
foreldre får tid og rom til å bli kjent med
barna og personalet når de bytter
barnegruppe.
Våre tiltak for å oppnå dette.
✓ Velkomstbrev til nye barn
✓ Tilknytningsperson i tilvenningsperioden
✓ God kommunikasjon og åpen dialog med
foresatte i, under og etter
tilvenningsperioden
✓ Tilvenningssamtale med foresatte
✓ Tilrettelagte dager for barna

Barnehage - skole
✓ Barnehagen skal, i samarbeid med
skolen, legge til rette for barns overgang
fra barnehage til første klasse og
eventuelt skolefritidsordning.
Våre tiltak for å oppnå dette:
✓ Plan for overgang barnehage – skole
✓ Aktiv bruk av veilederen Språk - og
leseutvikling i Rælingen
✓ Samarbeidsmøter på enhetene, med
representanter fra barnehage, skole og
SFO
✓ Arbeid i førskolegruppe på egen enhet
✓ Samarbeid mellom pedagogene i
barnehagene og ved skolen/SFO
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Plan- og vurderingsarbeid i barnehagen
Rammeplan for barnehagen, 2017, sier;
Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal
barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

✓ Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes
✓ Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier
✓ Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende

Planlegging
Noen av våre tiltak for å oppnå dette:
-

Periodeplaner (f.eks. månedsplaner)
Månedsbrev med oppsummering av
foregående måned
Samarbeidsmøter med eksterne
(tverrfaglige møter og kontakttid med PPT)

Dokumentasjon
-

Dokumentasjon gjennom blant annet
dagsrapport, ukesrapport, bilder, barnas
produkter

Vurdering
-

-

Møter (planleggingsdager, personalmøter,
avdelingsmøter, fagmøter, ledermøter)
Samarbeidsmøter med eksterne
(tverrfaglige møter og kontakttid med PPT)
Ståstedsanalysen for barnehager brukes som
basis for utviklingsarbeid
Brukerundersøkelser blir brukt i
barnehagens evalueringsarbeid
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Merkedager gjennom året
Måned
Juli

Aktiviteter
Sommerferie med egen plan

August

Tilvenning
Planleggingsdag

September

Oktober

November

Desember

Tilvenning
Fotballturnering for Superklubben
Fotografering
Brannvernuke
Foreldremøte
Høstferie
SU-møte
Foreldretreff m/høstsuppe store
avdelinger
SU-møte
Ettermiddagstreff m.
bildefremvisning småbarn
Lucia
Nissefest
Juleferie
barnehagen stengt
f.o.m. 24.12 t.o.m 04.01.20

Dato

Måned
Januar
Februar

13.08
14.08

Mars
23.09
Uke
Uke 37 og 38
24.09
Uke 40
14.10

April

19.11

Mai

Juni
12.12
18.12

Aktiviteter
Planleggingsdag
SU møte
Samefolkets dag
Fastelavn og Karneval
Planleggingsdag
Vinteraktivitetsdag
Vinterferie

Dato
04.01
30.01
06.02(lørdag)
12.02
17.02
væravhengig
Uke 8

Barnehagedagen
Påskevandring for superklubben
Påskefrokost
Påskeferie
Barnehagen stengt
f.o.m 29.03 t.o.m 05.04
Påskeferie tom 05.04

Mars

Dugnad
Mai-feiring
SU-møte
Planleggingsdag
Besøksdag for nye barn

05.05
15.05
26.05
14.05
Uke 23?

Sommerfest for store og
små

17.06

Uke 12?

29.03 – 05.04
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