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Ramnes Private Barnehage er en privat foreldredrevet barnehage med plass til ca. 65 barn, som holder 
til i utkanten av Bergsåsen i Ramnes. Vi har kort vei til Revetal sentrum hvor det blant annet er et bib-
liotek som vi kan gå til, kort vei til Ramnes skole, og til Re videregående skole som har idrettsplass, gap-
ahuk og turplasser. Barnehagen ligger i skogkanten, noe som gir flotte muligheter til lek, aktiviteter og 
fysiske utfordringer.

Om vinteren har vi en stor og en liten akebakke i barnehagens uteområde, og skiløyper og andre akebak-
ker i umiddelbar nærhet.

Vi har fire barnegrupper: Speidere (1-2 år), Gjøglere (2-3 år), Baglere (3-4 år) og Riddere (4-5 år). Alle 
har sine egne grupperom. Speiderne har «Speiderrommet» som en trygg base. 

I tillegg til grupperommene har vi formingsrom, bibliotek, kjøkken, hvilerom og vannrom. Ute har vi til-
gang på vår helt egne lavvo som ligger i skogen rett ved barnehagen. Ute ved lavvoen har vi bålplass, og 
inni er det ovn og grue. På uteområdet til barnehagen har vi en grillhytte.

INFORMASJON
GENERELL INFORMASJON OM BARNEHAGEN
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RAMMER FOR 
BARNEHAGENS
DRIFT

LOV OM BARNEHAGER

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

§1 Formål: “Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 
med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling”.

§2 Barnehagens innhold: “Barnehagen skal være en 
pedagogisk virksomhet (...)” og “Departementet 
fastsetter en rammeplan for barnehagen. 
Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens 
innhold og oppgaver” (Barnehageloven, 2005).

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS 
INNHOLD OG OPPGAVER

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-
for-barnehagen/

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet 
som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre 
har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med 
barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna 
et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen.

For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende 
organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være 

begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. 
Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal 
det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom 
og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen 
er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 
dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE 
BARNEHAGE A/S

http://www.ramnesprivatebarnehage.no

Lover og vedtekter finnes på barnehagens hjemmeside
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BARNEHAGENS 
VERDISYN
 
ÅPENHET
SAMARBEID
ANERKJENNELSE
VARM TILSTEDEVÆRELSE

Hos oss møter vi barn med åpenhet og anerkjennelse for den de er. 
Vi viser omsorg, er til stede og hjelper hvert enkelt barn til å bli trygge 
på seg selv, på personalet og på hele barnegruppa. Barn som tør å 
vise følelser som glede, sinne eller tristhet, er trygge barn.

Vi samarbeider og møter hverandre på en positiv måte ved å vise at 
vi setter pris på hverandre. Gjennom arbeidet med SMART skaper 
vi et felles språk for det som skjer mellom oss, og bygger på den 
enkeltes styrker og gode egenskaper. Mer om SMART på side 18.

Gunnestad (2007) skriver at; «Mennesker er fornuftige vesener med 
fri vilje og positive iboende muligheter til egenutvikling». Dette er slik 
vi ser på hverandre i vår barnehage. Vi er alle selvstendige individer, 
som utvikles og lærer i samspill med andre mennesker. Meningsfull 
læring skjer i samspill med omgivelsene, sammen med andre barn 
og voksne og ved riktig motivasjon. Nysgjerrighet, interesse, 
skapertrang og vilje er en stor motivasjon som gjør læring gøy, og 
som gjør det lettere å ta til seg ny kunnskap (Gunnestad, 2007).

Vi har fokus på at alle kan, og alle mestrer. Alle kan ikke de samme 
tingene, men alle kan mestre noe i sin hverdag. Vi kan mestre nye 
ting med riktig støtte og tilrettelegging. Dette er tankesettet vi jobber 
etter i alle hverdagssituasjoner og andre pedagogiske aktiviteter.
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P R A K T I S K E 
O P P L Y S N I N G E R
TAUSHETSPLIKT 
Barnehagens personale og styre er underlagt taushetsplikt.

POLITIATTEST 
Alle som jobber og /eller oppholder seg sammen med barna 
leverer gyldig politiattest.

PERSONVERN 
I barnehagen vår trenger vi å registrere en del opplysninger 
om barna og familien når barnet har plass i barnehagen. Ved 
innsamling og oppbevaring av opplysninger om barn og familie 
vil vi opptre varsomt for å sikre at hensynet til personvernet blir 
ivaretatt både den tiden familien er tilknyttet barnehagen og 
etterpå. Alle dokumenter og sensitive opplysninger om barnet 
og familien slettes etter at barnet har sluttet i barnehagen.

FORSIKRING 
Barna er kollektivt ulykkesforsikret gjennom barnehagen.

LEVERE/HENTE 
Dette er foreldre og personalets viktigste møteplass. 

- Det er viktig å informere hverandre om barnets 
hverdag, både hjemme og i barnehagen. Dette er 
spesielt viktig dersom det har skjedd ting som påvirker 
barnet.

- Det er dere som foreldre som velger når barnet skal 
følges og hentes. 

- Dersom vi er på tur, pleier vi å gå/reise ca. kl: 09:30. 
- Med hensyn til barnets sikkerhet er det viktig at 

barnehagen får beskjed om det er noen andre som skal 
hente barnet, enn de som vanligvis henter. 

- Husk å ringe oss, eller legg inn på eBarnehage, dersom 
barnet ditt blir hjemme en dag.

MATSERVERING 
Vi serverer alle måltider i barnehagen. Tre dager i uka er det 
smøremåltid og to dager lager vi varmmat. Vi er opptatt av å 
lage god og sunn mat, for og av barn. Barnehagen har en egen 
instagramkonto der vi legger ut bilder av dagens måltid.

BURSDAGER 
Når et barn har bursdag henger vi ut flagg, og bilde av 
bursdagsbarnet kommer på skjermen i gangen. Vi feirer barnet 
med egen bursdagssamling. Barnet får krone på hodet, sitter på 
«gullstol» og er dagens hovedperson. Vi har faste bursdagsleker 
som skal være litt annerledes enn de vanlige lekene vi gjør ofte.

EBARNEHAGE 
Barnehagen bruker et digitalt verktøy, som heter eBarnehage, 
til å kommunisere med foreldre. Dette er en viktig 
informasjonskanal mellom barnehage og hjem. Alle barn 
har hver sin side der foresatte kan få/gi informasjon fra/til 
barnehagen.

DUGNAD 
Alle foreldre må yte dugnad. Dette kan være vask, maling, 
rydding og lignende. I løpet av et barnehageår må det ytes 
5 timer dugnad pr. barn i 100% plass. Timetallet reduseres i 
forhold til prosentstørrelse på barnets plass.

PARKERING 
Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig på parkeringsplassen – 
mange små og store ferdes der. Personalet parkerer på venstre 
side og bak på høyre side. Foreldre primært på høyre side foran 
barnehagebygget. Husk å sikre barn og slå av bilen når man 
kommer og drar.

LEKER 
Vi ønsker ikke at barn har med seg leker hjemmefra. En av 
grunnene til dette ønsket er at det oppstår en del konflikter 
og ting blir borte eller ødelagt. Vi ser også at barna fort blir 
mer opptatt av andres materielle goder enn hvem vi er som 
mennesker og lekekamerater. Det kan føre til utenforskap fordi 
man ikke har den «riktige» leken, det kan oppstå kjøpepress for 
dere foreldre og tingene benyttes til å «kjøpe» seg vennskap. Vi 
ønsker heller å ha fokuset på individene vi er og at vi er gode nok 
som vi er uavhengig av hva slags leker og ting vi eier. 

GARDEROBEVASK 
For at hyllene i garderoben skal bli vasket må alle hyller tømmes 
hver fredag.

SMITTEVERN 
Håndvask er det mest effektive smitteforebyggende tiltaket 
i en barnehage. Voksne og barn skal derfor vaske hender 
når de kommer og går fra barnehagen. Dersom barnet 
har behov for medisiner i barnehagen, skal det fylles ut 
et medisineringsskjema. Dette fylles ut i samarbeid med 
barnehagen ved levering. Syke barn skal ikke være i barnehagen 
av hensyn til barnet selv og smittefaren. Barnet skal ha én 
feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen etter 
sykdom. Ved Noro-virus må barnet holdes hjemme i 48 timer 
etter symptomfrihet. Se for øvrig kommunelegens anbefaling. 
(www.tonsberg.kommune.no)

HVILE OG SØVN 
I Rammeplanen (2017) står det at; «barna skal ha mulighet 
til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen”. Vi 
tilrettelegger derfor for rolige stunder i løpet av dagen. De 
yngste barna har med seg vogn som de sover i ute. Barns 
søvn henger sammen med barnets utvikling og er viktig 
både for kognitiv og emosjonell utvikling. Når et barn sover 
i 30 minutter, bruker kroppen 20 minutter på å komme seg 
i dyp søvn, som vil si at barnet kun får ti minutter dyp søvn. 
Under dyp søvn øker blant annet veksthormonproduksjonen 
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TØNSBERG KOMMUNE 
Vi samarbeider med de andre barnehagene i 
kommunen, ved blant annet; felles opplæring/ 
utvikling/ erfaringsdeling av personalet, felles opptak 
og ulike prosjekter.

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 
Barnehagen samarbeider med PPT. Dette ser vi som et 
viktig ledd i forebyggende arbeid for barn. Barnehagen 
innhenter samtykke fra barnets foresatte før henvisning 
av barn til PPT. Foresatte kan kontakte PPT direkte 
dersom de trenger hjelp og råd til sine barn.

HELSESTASJON OG BARNEVERN 
Vi har gode muligheter til samarbeid med 
helsestasjonen ved behov. Vi har jevnlig møter med 
kontaktperson i barnevernet. Vi har også lovpålagt 
meldeplikt til barnevernet. Denne plikten er begrenset til 
alvorlige tilfeller. 

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE (USN) 
Vi tar imot studenter fra barnehagelærerutdanningen 
hvert år. Dette gjør vi for å gi studenter gode 
praksiserfaringer og for å gi barnehagen vår ny 
inspirasjon og faglig oppdaterte innspill.

RE VGS 
Vi tar imot elever fra Re VGS som utdanner seg til 
barne- og ungdomsarbeidere.

SU 
Samarbeidsutvalget bestående av representanter 
fra ansatte i barnehagen, eier og foreldrene. 
«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er 
viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og 
for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget 
skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker 
av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller 
driftsendringer» (Udir, 2017).

B A R N E H A G E N S
S A M A R B E I D S P A R T E N E R E

(Bjorvatn, 2018). Når kroppstemperaturen begynner å stige 
og melatoninproduksjonen begynner å gå ned, produseres 
det også mer stresshormoner som adrenalin og kortisol, 
og kroppen gjør seg klar for dagen (Sørensen, 2003). På 
bakgrunn av disse helsemessige fordelene, har vi bestemt at 
barn som sovner skal få sove i minst 45 minutter.

SOSIALE MEDIER 
Facebook: Ramnes Private Barnehage 
Instagram: ramnesprivatebarnehage 
Nettside: ramnesprivatebarnehage.no

OPPTAKSKRITERIER 
Ved opptak prioriteres barn på følgende måte:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet 
vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet 
og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 18) Begrepet nedsatt 
funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, 
utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og 
psykiske lidelser. En sakkyndig instans må vurdere om barnet 
har nedsatt funksjonsevne. Krav til dokumentasjon: Sakkyndig 
uttalelse fra faglig instans slik som lege, helsestasjon, 
psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale 
eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre 
eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) 
som fastslår at barnet har en slik nedsatt funksjonsevne at 
fortrinnsretten er utløst. Vedtak fra barnevernet.  
2. Barn som kommer fra familier som har store   
belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming. Krav 
til dokumentasjon: Skriftlig uttalelse fra lege, helsestasjon, 
barnevern, psykolog eller pedagogisk/psykologisk 
rådgiver ved sosiale- eller medisinske institusjoner, statlige 
kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i 
kommunen (PPT). 
3. Aksjonærer  
4. Barn fra samme husstand 
5. Personalbarn 
6. Barn fra Tønsberg kommune 
7.  Prioritere gutter/jenter til beste for barnegruppens behov

OPPSIGELSE 
Oppsigelse må gjøres i foresatt-portalen på Tønsberg 
kommunes nettsider. (www.tonsberg.kommune.no) 
Oppsigelsestiden er to måneder og det kreves betaling selv om 
plassen ikke benyttes.

Se for øvrig våre vedtekter: 
(www.ramnesprivatebarnehage.no)
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O V E R G A N G
H J E M  -  B A R N E H A G E

En god start er viktig for at barnehagen skal bli et positivt 
tilskudd i et barns liv. Foreldre representerer trygghet for 
barnet, og foreldre har en viktig rolle i å overføre trygghet 
i overgang fra hjem til barnehage. Ved at barn og 
foreldre gradvis blir kjent med barnehagen, vil det være 
med på å danne grunnlag for en trygg og god overgang 
fra hjem til barnehage. Vi arbeider kontinuerlig med å 
sikre at overgang fra hjem til barnehage foregår på en 
god og trygg måte. På bakgrunn av nyere forskning 
om tilknytningsteori og oppstart i barnehage, har vi 
utarbeidet nye rutiner for nye barn i barnehagen. Et barns 
tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen 
rundt barnets tidlige utvikling. Når et barn begynner 
i barnehagen, kan det være første gang foreldrene 
overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det 
er viktig at foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider 
godt og nært for å sikre en best mulig oppstart. En 
trygg tilknytning og gode relasjoner er med på å danne 
grunnlaget for barnets trivsel, videreutvikling, danning 
og læring.

MÅL

• Barnehagen samarbeider med foreldre om å legge 
til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen.

• Barnehagen tilpasser rutiner og organiserer arbeidet, 
slik at barn og foreldre sammen kan bli kjent med 
barnehagen i god tid før første barnehagedag.

• Barnehagen har forutsigbare rutiner og rammer fra 
første dag barnet kommer til barnehagen. Dette for å 
trygge barnet slik at det blir åpent for lek, medvirkning 
og læring.

RUTINER FOR TILVENNINGSPERIODEN

1. Foreldre blir kontaktet av barnehagen så snart de har 
takket ja til plassen.

2. Foreldremøte: Møtet er en arena hvor foreldre blir 
presentert for barnehagens profil og hva barnehagen 
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vektlegger i arbeidet med overgang, og samarbeid fra 
hjem til barnehage. Daglig leder sender en invitasjon 
til møtet som skal inneholde tid, sted, agenda, og hvem 
som deltar fra barnehagen.

Målene med foreldremøtet:

• Presentere barnehagen

• Skape en tidlig arena for dialog mellom foreldre og 
barnehagen

• Foreldre blir tidlig kjent med andre foreldre i sin 
barnehage

3. Gruppebesøk er barnets første besøk i barnehagen. 
På gruppebesøket har foreldrene en viktig rolle i å støtte 
barnets tidlige utforskning. Ved å tilby gruppebesøk før 
oppstart, vil både barn og foreldre få tid til å gjøre seg 
kjent i barnehagen uten at barnets trygghet blir utfordret. 
Familiene får bilde av barnehagen og de menneskene de 
vil møte der ved oppstart.

Målene med gruppebesøk:

• Skape en tidlig møteplass for barn og foreldre

• Foreldrene sikrer barnets opplevelse av trygghet

• Legge grunnlag for videre samarbeid og samhold i 
foreldregruppa

Eksempel på planlegging og gjennomføring av 
gruppebesøk:

Varighet: Ca. 1 time per gang

Hvem: Pedagogisk leder

Sted: Rommet som barnet skal bruke i til høstens oppstart

Pedagogiske ledere har sammen planlagt innhold for 
gruppebesøk av nye barn og foreldre. Når alle har 
kommet kan man samle foreldre og barn på gulvet til 
en samling. Pedagogisk leder ønsker velkommen og lar 
alle presentere seg for hverandre. Samlingen kan være 
kort, eller litt lengre, avhengig av barnas respons. Faglig 
fokus på musikk, sang, regler og lek anbefales. Det er 
viktig at gruppen møter noe av det samme innholdet i 
samlingene i alle besøkene. Foreldre kan involveres ved 
å bidra med en sang eller lignende som er viktig for sitt 
barn. Å være sammen i en mindre gruppe hvor barn 
selv kan utforske barnehagens rom, sanse stemningen 
og barnehagens lukter, er like viktig som samlingen 
på gruppebesøkene. Etter samlingen er det fint å bare 
kunne være sammen i miljøet. Barnet kan lettere gjøre 
seg kjent med omgivelsene når foreldrene er til stede, 
og støtter denne utforskningen. Foreldre har ofte 
spørsmål om barnehagen, som i besøket kan besvares av 

pedagogisk leder eller styrer. Dette kan gi foreldre større 
forståelse, trygghet og innblikk i hvordan det er å være 
barn i barnehagen.

4. I uke 26 skal pedagogiske ledere sende ut velkomstbrev 
til alle nye barn på sin gruppe. Vi anbefaler at det settes 
av en uke til tilvenning i barnehagen, og at bare en av 
foreldrene er med hver dag. Vi vil ha en foreldreaktiv 
tilvenning, og med dette mener vi at foreldrene er med 
hele tiden og leker, tar stellet, legger i vogna og er 
der når barnet våkner. Tilknytningspersoner: Vi deler 
gruppa i to: En pedagog, og en fagarbeider/assistent 
pr. oppstartsgruppe. Med to trygghetspersoner blir det 
mindre sårbart ved eventuelt sykdom og annet fravær 
blant de voksne. Forutsetningen for trivsel er at barnet 
får en trygg havn å gå til, en sekundær tilknytning i sitt 
nye liv som barnehagebarn. Tilknytning og trygghet er 
viktig for alle barn i barnehagen, men jo yngre et barn er 
desto mer avhengig er det av å bli møtt og forstått av en 
voksen som det kjenner seg knyttet til. For de aller fleste 
barn er foreldrene de primære tilknytningspersonene. Det 
er mamma og pappa som representerer barnets viktigste 
havn og base. Når foreldrene har gått ut av barnehagen, 
vil de yngste barna lett kjenne seg urolige, og den som 
da kan hjelpe barnet best med uroen og savnet, er den 
sekundære tilknytningspersonen. Kvalitet i barnehager 
er for de minste barna ensbetydende med anledning til å 
danne en, eller helst flere sekundære tilknytninger slik at 
stress reduseres og trygghet etableres.

Lampemetaforen: Når forelderen som leverer trekker ut 
kontakten ved å dra på jobb, setter du som er barnets 
tilknytningsperson kontakten i, slik at lampen fortsetter 
å lyse. Men det kan ta tid å skape tilknytning og kontakt, 
tid før barnet er klar til å la seg lade av de voksne i 
barnehagen. (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 
2013). Ytterligere god hjelp i tilknytningsprosessen er 
bruk av overgangsobjekter, som bilder og gjenstander 
hjemmefra. Og tilsvarende bilder fra barnehagen som 
barna kan ha hjemme. Evaluering viser at barna bruker 
overgangsobjektene aktivt. Vår tilgjengelighet kan være 
avgjørende for om barna bruker oss til trøst, eller ikke. 
Det er viktig å være klar over at barn lett merker om vi 
synes det er greit å trøste dem eller ikke. Når et barn 
gråter, er det viktig å være der for barnet. Først vise at vi 
forstår og har medfølelse for barnet, deretter støtte troen 
på at det kommer til å gå bra. (Brandtzæg, Torsteinson & 
Øiestad, 2013). 

Som tilknytningsperson skal du:

· Ha stor innlevelse og empati for barnet.

· Ta barnet på alvor, når barnet trenger trøst. Barn gråter 
ikke for å være vanskelige, men fordi de føler seg utrygge 
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i situasjonen; trøst og sørg for nærkontakt med barnet.

· Ta foreldre på alvor hvis de viser at de er utrygge. Er 
foreldre utrygge smitter det over på barnet.

· Ha fokus på barnet og tolke dets signaler.

Dag 1

Første dag i barnehagen varer 2-3 timer

Vi er inne og leker, har samling, spiser, steller. Foreldrene 
er tilstede hele tiden. Vi gir foreldrene samtalepunkter 
og ulike skjema.

Dag 2

Andre dag i barnehagen, kl. 9.00 – 14.00. Det samme 
som dag 1, men denne dagen kan barnet prøve å sove i 
barnehagen.

Når barnet våkner er det tid for å gå hjem.

Dag 3

Vi utvider dagen litt, slik at barnet får med seg 
fruktmåltid. Vi prøver også å ta med barna en tur ut på 
formiddagen. Kl. 9.00 – 15.00.

Dag 4

Her begynner foreldrene å trekke seg litt unna og lar 
barna prøve seg litt alene. Barnehagens personal overtar 
stell og legging av barnet, med bistand fra foreldrene. 
Hvor mye personalet overtar, og hvor lenge avtales med 
pedagogisk leder. Dette er individuelt og etter barnets 
behov.

Dag 5

Samme som dag 4.

Dag 6 – 10

Barna får korte dager alene i barnehagen. Vi anbefaler 
5 – 6 timer om dagen.
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FORELDRESAMARBEID

For å oppnå et godt foreldresamarbeid ønsker vi oss 
et nært samarbeid med hvert enkelt barns hjem, og 
vi skal alltid ha barnets beste som mål. Den daglige 
kontakten mellom hjem og barnehage er med på å 
skape trygghet for foreldrene, og her kan vi utveksle 
informasjon som er viktig for at det enkelte barnet 
skal få en fin barnehagedag. I Rammeplanen står 
det at; «Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett 
til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og 
forståelse med foreldrene» (Udir, 2017). For å få til 
dette jobber vi for å få gode relasjoner til foreldre, 
fordi trygge foreldre gir trygge barn som igjen gir 
gode utviklingsmuligheter for barna. Alle foreldre 
skal bli sett og møtt med respekt, anerkjennelse og 
forståelse. For å bygge relasjoner jobber vi etter 
mottoet; lytt, bekreft og anerkjenn. På ulike arenaer 
snakker vi med foreldre og åpner for at de kan 
komme med ideer og innspill. Vi inviterer foreldre 
til barnehagen for å vise hva vi jobber med, og hva 
barna deres har vært opptatt med. Dette gir mulighet 
for foreldrene til å være med på å evaluere og 
påvirke arbeidet vi gjør. Vi er åpne for at foreldrene 
kan komme med ideer og innspill til videre arbeid i 
prosjekter vi arbeider med. Vi tar i bruk barnas og 
foreldrenes styrker og ressurser i barnehagen. Vi 

opplever at enkeltbarnet blomstrer opp når de får 
anledning til å bidra med ressurser hjemmefra inn 
i barnehagen. Dette bidrar til å knytte barnas to 
verdener tettere sammen.

Foreldremøter har vi hver vår og høst. På høstens 
foreldremøte velges en representant fra foreldrene til 
barnehagens samarbeidsutvalg. På våren inviterer vi 
til foreldremøte for de nye foreldrene. 

Foreldresamtaler har vi hver høst (obligatorisk) og 
vår (frivillig). Dersom noen ønsker samtale utenom, 
kan de be om dette. Foreldresamtalene er en dialog 
mellom hjem og barnehage. Foresatte forteller om 
hvordan de opplever barnet sitt, barnets styrker, ting 
de lurer på eller utfordringer de har. Vi har fokus på 
barnets utvikling og trivsel, og tar opp momenter 
som er viktig for akkurat ditt barn.

Foreldrearrangementer. Vi har ulike arrangementer 
for å skape møtearenaer for barn, foreldre og 
personalet. Som for eksempel foreldrekaffe, Lucia, 
påskefrokost, med mere. Dette er gode arenaer for 
å bli kjent med hverandre, samtidig som det skaper 
sammenheng i barnas hverdag.

Barnehageloven §1 Formål, 1. ledd:
“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” 
(Barnehageloven, 2005)

Vår definisjon: «Et godt foreldresamarbeid bygger på trygge relasjoner der dialog og åpenhet er sen-
tralt. I dette samarbeidet ønsker vi et felles mål om barnets beste, der vi streber etter en forståelse av 

hverandres synspunkter og meninger.»



OMSORG, 
DANNING OG
LIKESTILLING 

OMSORG
I barnehagen skal omsorgen prege 
alle situasjoner. Med omsorg mener 
vi å være nærværende, ha innlevelse, 
og være lyttende overfor hverandre. 
Dette gjelder relasjonen mellom 
personalet-barna, og barnas omsorg 
for hverandre. Alle barn får individuell 
omsorg ut fra sitt behov. Dette gjør vi 
ved å se, og snakke med hvert barn 
hver dag, for eksempel i påkledning og 
stellesituasjon. 

Da har vi en unik mulighet for en-til-
en kontakt. Personalet legger vekt på 
at barna skal føle seg betydningsfulle 
og sett. Vi hører etter når de snakker, 
og tar hensyn til meningene deres. 
Barnehagen vil bidra til at barna 
utvikler tillit til seg selv og andre. Vi 
viser at vi bryr oss, og er varmt til stede 
for barna med åpne armer og et ledig 
fang. For at hvert enkelt barn skal bli 
fremhevet i gruppen, praktiserer alle 
gruppene sin variant av «ukas barn».  
Når et barn er ukas barn, har barnet et 

spesielt fokus og ansvar denne uken. 
Ansvarsoppgavene kan variere ut i fra 
det helt enkle som å bestemme sanger 
i samlingen eller gå først når vi skal 
spise, til å ha ansvar for å hjelpe til 
med forskjellige oppgaver i hverdagen 
eller knyttet til prosjekt. Ukas barn 
kan også få et slags oppdrag som 
skal løses i løpet av uken, og resultatet 
blir vist frem i samling på slutten av 
uken. Dette er en fin måte å fremheve 
enkeltbarn på. 

LIKESTILLING
Likeverd og mangfold er viktige 
begreper, og med det mener vi at alle 
er like mye verdt og har rett til å være 
forskjellige. Vi voksne i barnehagen er 
barnas rollemodeller, og vi er bevisst 
på hvordan vi forholder oss til barna og 
hverandre. Vi skal gi alle barn samme 
muligheter. Alle skal få samme tilbud 
om å delta i aktiviteter i et fellesskap 
med jevnaldrende. Barna skal få like 
muligheter til å bli sett, hørt og delta i 
fellesskapet.

DANNING
Danning er en livslang prosess. I 
barnehagen møter barna et personale 
som veileder dem i å utvikle evnen 
til å reflektere over egne handlinger 
og væremåter. Vi vil de skal forstå 
felles verdier, og å forstå seg selv- i 
lys av andre. Barna skal få være med 
å bidra til endringer, og kjenne på 
at de er med i beslutningsprosesser, 
og utvikling av felles innhold (Udir, 
2017, s. 21). Vi vil synliggjøre og 
verdsette ulike behov og perspektiver 
i fellesskapet. I barnehagen møter 
barna jevnaldrende, eldre og yngre 
barn, barn med ulike funksjonsnivå, 
og barn med ulik etnisk bakgrunn. 
Eksempelvis vil vi hjelpe barna å takle 
situasjoner som oppstår i møte med 
andre: Hilse, ta avskjed, hvordan 
håndtere konflikter og å invitere til lek. 
Når barna får øvelse i dette skapes økt 
sosial kompetanse.
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SYNLIGGJØRING AV 
BARNAS STYRKER
Vi vil at barna skal ha tro på seg selv. Bar-
na skal respekteres for at de er forskjellige 
individer, med forskjellige egenskaper. De 
voksne i barnehagen vil på flere måter leg-
ge til rette for at barna skal se hverandres 
ulikheter som en styrke. Vi er gode på ulike 
ting, men trenger noen ganger trening i 
å se egne og andres styrker. Vi har fokus 
på hva de forskjellige barna i gruppene er 
gode på. Noen mestrer å lukke glidelåser, 
mens andre har stor tålmodighet med 
vanskelige knuter. Når barna kan se ulikhe-
tene som en styrke og en ressurs, blir de 
tryggere på seg selv. Vi ser hvordan barna 
vokser på at vi synliggjør deres ferdigheter. 
Når et barn for eksempel strever med noe i 
garderoben, og vil ha hjelp, kan vi si: «spør 
Vibeke hvordan hun gjorde det?». Når vi 
voksne lar barna hjelpe hverandre med det 
de er gode på, istedenfor at vi voksne alltid 
tar over, får barna mulighet til å ta i bruk 
hverandres kompetanse og ferdigheter. Da 
blir ulikhetene en styrke og en ressurs, og 
barna får muligheten til å oppleve mestring 
ved å hjelpe hverandre. Dette er med på å 
bygge et godt selvbilde, som er en viktig del 
av danningen.

Selvfølelse + selvtillit = selvbilde.

Barnas selvfølelse bygges opp blant annet 
ved at vi bruker karakteregenskapene fra 
SMART i hverdagen. I samfunnet generelt 
er det stort fokus på å bygge barns selvtil-
lit. Det handler om utseende, resultater 
og statussymboler. Selvtilliten er skjør. 
Derfor jobber vi med å bygge opp barnas 
selvfølelse ved å snakke om hvordan barna 
”er”, i stedet for hva de gjør. Selvfølelsen er 
mer stabil. Barna trenger å utvikle en god 
selvfølelse for å få et godt selvbilde. 

En stor del av arbeidet med omsorg og 
danning bygger på SMART oppvekst. Se 
side 18.

1 7



1 8

BARNS LEK, LÆRING OG 
MEDVIRKNING
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LEK OG LÆRING
Leken er barnas viktigste læringsarena. 
Gjennom lek lærer barna å vise hensyn 
til hverandre, utvikle fantasi, kreativitet, 
og bearbeide opplevelser. Barna lærer 
å inngå kompromiss, innordne seg og 
lede. Ved å «late som» går barna inn i en 
forestillingsverden og lærer å ta andres 
perspektiv. Barna lærer av hverandre 
og gode vennskap etableres. Ved å dele 
barna opp i mindre grupper, opplever 
vi at det positive sosiale samspillet 
forsterkes og at verdifulle relasjoner 
bygges. Barna kan samhandle om en 
felles lek eller aktivitet uten stadige 
forstyrrelser. Leken får bedre vilkår, og 
på den måten vil hvert barn få mulighet 
til å oppleve glede, engasjement og 
mestring gjennom lek, alene eller 
sammen med andre. 

Sammen med deltagende, støttende 
og inspirerende voksne skal det fysiske 
miljøet innby til lek, både inne og ute. 
Våre funksjonsrom er tilrettelagt for ulike 
former for lek og aktiviteter. Lek brukes 
som et utgangspunkt for ny læring. Om 
vi ønsker å rette fokus mot bokstaver og 
lyder, kan vi leke at vi går på skattejakt 
i skogen eller i rommet, etter ting som 
starter med «N»-lyden. Er målet å gi 
barnet økt matematisk forståelse, 
finner vi fram til en aktivitet som er 
lekbar, for eksempel: hoppe paradis, 
dramatisere eventyr sammen med 
barna, hinderløype, regellek, sanseleker 
også videre. Samtidig er det viktig å 
anerkjenne lekens egenverdi. Leken er 
en frivillig, lystbetont og indre motivert 
aktivitet, og leken er et mål i seg selv 

(Udir, 2017). Bevisste og observerende 
voksne skal «fremme et inkluderende 
miljø, der alle barn kan delta og erfare 
glede i lek» (Udir, 2017). Vi gir barna tid 
og rom for frilek store deler av dagen.

BARNS  
MEDVIRKNING
Vi organiserer og planlegger hverdagen 
slik at det er tid og rom for barns 
medvirkning.

«Barnehagen skal være bevisst på barnas 
ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 
medvirkning på måter som er tilpasset 
barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov» (Udir, 2017).

Vi deler barna ofte opp i mindre 
grupper. På den måten får barna større 
mulighet til å få gjennomslag for sine 
ideer og aktivitetsvalg. Vi voksne i 
barnehagen er på kontinuerlig jakt for 
å fange opp hva barna er nysgjerrige 
på, og opptatte av. Med utgangspunkt 
i barnas interesseområder legger vi til 
rette for trivsel og engasjement, samt 
positiv utvikling og læring. Barna får 
tillit til egne løsninger ved at vi gir de 
tid og rom til å prøve selv. Det kan for 
eksempel handle om sokker som må 
skiftes, en brødskive som skal smøres 
eller en konflikt som skal løses. Vi 
i personalet er bevisste på å være 
oppmuntrende støttespillere, uten å 
ta over oppgaven. Dette stimulerer 
barnets refleksjonsevne, samtidig 
som at mestringsfølelsen er positiv for 
barnets eget selvbilde.
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SMART OPPVEKST
I Rammeplan for barnehagen står det: “Barnehagen skal 
være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut 
ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna 
skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer 
og bli kjent med egne og andres følelser” (Udir, 2017, 
s.11). Med dette som bakgrunn arbeider vi i barnehagen 
blant annet med SMART oppvekst for å skape robuste 
barn, unge og voksne. Vi jobber for å skape et felles 
språk på det viktigste i livet – det som skjer mellom oss.  
SMART oppvekst er et tankesett som setter fokus på det 
positive ved enkeltmennesker, fellesskap og /eller et helt 
samfunn. Smart har en anerkjennende grunnholdning 
med fokus på styrker, medvirkning og relasjoner. Gjennom 
systematisk trening på dette legger vi til rette for å skape 
et miljø som støtter barnets identitetsutvikling og positive 
selvforståelse. 

I barnehagehverdagen er det mange positive interaksjoner 
som foregår i løpet av en dag. Vi er opptatte av å sette 
ord på de positive egenskapene vi ser barna tar i bruk og 
legger til rette for samtaler rundt dette. Vi jobber med å 
snu situasjoner ved å snakke om; «hvordan tror du det 
føltes for barnet som fikk hjelp», noe som kan hjelpe 
barna å se og forstå andres perspektiv. Målet med dette 
er å styrke barnas forståelse rundt egne tanker, følelser og 
handlinger, og at de klarer å se positive egenskaper hos 
andre barn. Dette bidrar til at barnet er bedre rustet til å 
håndtere motgang og eventuelt konflikter på en positiv 
måte. Gjennom å ha fokus på relasjoner, skaper vi trygge 

rammer for barna. Bevisste voksne som ser og anerkjenner 
barnas ønsker, og det de gjør, er med på å skape gode 
relasjoner. I vår barnehage samarbeider vi mye på tvers, 
noe som gjør at de fleste kjenner hverandre. Vi hilser på 
alle vi møter for å vise at alle blir sett og anerkjent, og vi 
bruker SMART-språket på alle grupper.

Slik jobber vi SMART på de ulike gruppene:  
På Speiderne tar vi ofte barna «på fersken» i gode 
gjerninger ved hjelp av SMART. Vi øver på å sette ord på 
de gode tingene som skjer i hverdagen, slik at de allerede 
som 1-2 åringer får egenskapene fra SMART som en del 
av vokabularet sitt. Forrige barnehageår (2021/22) jobbet 
Speiderne også med SMART- samlinger. Samlingene 
startet hver gang med at det ble satt på rolig musikk. 
Etter hvert når barna hørte denne musikken, så visste de 
at det var tid for samling. Barna satte seg i ring og krysset 
armer og ben. Dette er en metode (MELT) som er brukt 
for å koble hjernehalvdelene. Etter å ha gjort dette, tok 
de ansatte frem en boks som var blitt gjort om til å se ut 
som et kamera, og åpnet opp. Ut kom et bilde av et barn 
som var blitt «tatt på fersken». På denne måten fikk et 
enkeltbarn fullt fokus, og stod frem som et godt forbilde 
for de andre. Avslutningsvis hadde de ansatte rollespill der 
barna fikk delta, for å øve på egenskaper.

Målet for fjorårets Gjøglere (2021/22) var at SMART 
skulle bli en del av språket deres og at de etter hvert skulle 
ta i bruk begrepene selv i sin egen tale. Ofte er det slik at 
når barna i barnehagen forstår hva SMART- egenskaper 
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er, forstår de at «gjør jeg det og det, så viser jeg den og den 
egenskapen». Gjøglerne jobbet med å jevnlig «ta barn på 
fersken», og å vise det frem for alle barna. Vi skrev blant 
annet historier til «ukas Gjøgler», ga egenskaper etter endt 
aktivitetsdag, egenskaper før- og i tur-uka (egen historie), 
egenskaper i adventskalenderen og vi ga egenskaper 
muntlig i fellesskap. På slutten av året kunne vi se at flere 
barn prøvde å kopiere situasjoner som hadde blitt lest eller 
fortalt. Et eksempel er at et barn fikk «hjelpsomhet» fordi 
det hjalp til å gjøre klart til hvilestund. Noen dager etter 
barna hadde hørt denne historien var det et annet barn 
som også ville hjelpe. Barnet sa; «jeg er hjelpsom, sånn 
som Lise».

Etter endt runde med Ukas Bagler (2021/22), ville 
Baglerne finne på noe lurt for å fortsette tradisjonen med 
enkeltbarnets muligheter til å hjelpe til, velge sanger og 
gå først i rekka. De ansatte ønsket at det var et ordentlig 
system, noe som var lett målbart og rettferdig for barna. 
Dermed kom de opp med ideen om dagens nysgjerrigper. 
Personalet på Baglerne ønsket å støtte opp under barnas 
naturlige utforskertrang, med ulike oppdrag til den 
enkelte nysgjerrigperen. Oppdragene og spørsmålene ble 
knyttet opp til dyr og hendelser de fant i boka «Tambar og 
harepusene», og i forbindelse med 17.mai markeringen. På 
denne måten fikk barna et ordentlig dypdykk i egenskapen 
nysgjerrighet. Mot, samarbeid, kreativitet og omsorg var 
egenskaper som trengtes for å gjennomføre oppdragene. 

Hos de eldste barna, Ridderne, legger vi til rette for at 
barna også skal utvikle evnen til ha fokus utover seg selv, 
og til å se positive sider hos andre. Gjennom at vi voksne 
retter oppmerksomheten, løfter frem og samtidig snakker 
om det positive som skjer i ulike situasjoner i barnehagen, 
fremmes dette tankemønsteret og adferden hos barnet. I 
uformelle situasjoner kan dette for eksempel handle om at 
vi voksne fanger opp at Per inviterer Ine, som kjedet seg, 
inn i leken. Vi voksne noterer oss den gode situasjonen, og 
løfter dette frem ved et passende tidspunkt samme dag. 
Vi snakker om følelser, hvordan det var for Ine å bli møtt 
på den måten, hvilke emosjoner Per kjente, og om andre 
også har opplevde noe liknende, og hvordan det føltes. I 
formelle aktiviteter som for eksempel høytlesning fra en 
bok, kan barnet få i oppgave å legge merke til og fortelle 
hvilke gode ting som skjedde i historien, og hvorfor det var 
bra. Dagens «nissehjelper» som Ridderne hadde som en 
del av sin adventskalender, hadde også som mål å skape 
en motivasjon og forståelse for hvordan/hvorfor man kan 
hjelpe andre, og hvilke gode ting som skjer og som også 
blir en naturlig konsekvens av hjelpsomheten.    

Et generelt mål med SMART- arbeidet vårt er at SMART 
skal bli en del av språket, og at dette igjen skal føre til at 

positive handlinger gir en indre motivasjon til gjentakelse. 

MÅNEDENS KARAKTEREGENSKAPER
I kommende barnehageår har vi valgt ut følgende 
karakteregenskaper, som vi har litt ekstra fokus på i 
en gitt periode:

A U G U S T  -  S E P T E M B E R O K T O B E R

N O V E M B E R  -  D E S E M B E R J A N U A R

F E B R U A R M A R S

A P R I L M A I

J U N I J U L I
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MEG SELV I VERDEN
«Jeg skal bli kjent med meg selv, og få kunnskaper om og erfaringer med samfunnet og verden rundt meg.»
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Årets prosjektarbeid skal ta utgangspunkt i oss selv. Vi skal 
begynne med å bli kjent med oss selv, våre egne kropper, 
tanker og følelser. Hvordan ser vi ut, og hvordan er våre 
kropper satt sammen? Er vi helt like, eller helt ulike? Vi 
må undersøke våre egne tanker, både de gode og vonde. 
Kan vi finne ut i hvilke situasjoner de forskjellige tankene 
kommer, og kan vi gjøre noe for å endre dette? Vi må 
undersøke alle våre følelser, og hva disse gjør med oss. Er 
det noen følelser som ikke er lov?

Progresjon vil være et sentralt begrep i dette arbeidet. De 
minste av oss vil fokusere på det nærmeste, mens vi flytter 
blikket lengre og lengre utover ettersom vi blir eldre. Det 
nærmeste for oss er oss selv, vår familie og der vi bor. Etter 
det komme nærmiljøet i skogen og på Revetal, før vi kan 
bevege oss enda lengre ut i verden. Progresjon definerer 
vi her som videreutvikling. Prosjektet bygger videre på 
barnas erfaringer, opplevelser og kunnskap, slik at nye 
erfaringer, opplevelser og kunnskaper blir dypere, rikere og 
mer nyansert. De yngste av oss vil for eksempel undersøke 
hvordan kroppen vår ser ut, og hva de forskjellige delene 
heter. En progresjon av dette, eller videreutvikling, vil være 
når de eldste undersøker hva som finnes inne i kroppen, 
eller hvordan vi kan sette grenser for egen kropp. 

Med utgangspunkt i oss selv kan vi bevege oss ut i 
kommunen vår, landet vårt, verden vår eller universet 
vårt. Hva kan det bety for oss at vi er nordmenn, og hvilke 
konsekvenser kommer det med å være en verdensborger? 

Fører det med seg noen forpliktelser innenfor bærekraft 
eller demokrati? Hvilke konsekvenser og forpliktelser kan 
historien og de som kom før oss gjøre gjeldende? Hva vil 
det si å være et godt medmenneske, både for kjente og 
ukjente, lokalt og nasjonalt? 

I dette prosjektet kan vi komme innom ett eller alle av disse 
punktene for å bli bedre kjent med oss selv og vår plass i 
verden. 

For å hjelpe oss gjennom denne reisen får vi hjelp av en 
togkonduktør. Ingen av oss har møtt denne personen enda, 
men vi har stor tro på at det både kan bli et spennende og 
morsomt bekjentskap. Togkonduktøren skal besøke alle 
gruppene og hjelpe oss på veien til å bli kjent med oss selv 
og vår plass i samfunnet vi lever i.

Som en start på dette bekjentskapet får alle med seg en 
billett hjem før sommeren. Denne billetten er barnas 
inngang inn i fellesskapet i barnehagen. På denne måten 
håper vi det både kan bli trygt og spennende å starte på 
reisen sammen neste år.



P R O S J E K T A R B E I D

Gjennom å undre oss og være nysgjerrige, kan vi lære 
mye. 

Når barn får prøve ut egne forslag til løsninger, bygger 
de selvtillit. Når de trener seg på å flytte fokus fra å være 
på jakt etter hvilket svar vi ønsker eller hva som er fasiten 
- til å lete inni seg selv etter hva de tror og tenker, skjer 
det MAGISKE prosesser.

Det skaper mening i tilværelsen å finne ut hva en selv 
egentlig undrer seg over – og tenke gjennom hvordan vi 
kan finne det ut. Det er ikke alltid svaret finnes i en bok 
eller på nettet. Noen ganger må vi prøve oss frem for å 
se hva som skjer. Kanskje skjer ikke det vi tenkte, kanskje 
fungerer det ikke, men uansett har vi lært noe  - ikke bare 
om det vi holder på med, men vi har fått en erfaring og 
ny kunnskap om hvordan man kan lære – og at det kan 
være både meningsfullt og spennende. 

Når vi bruker prosjektarbeid som arbeidsmetode i 
barnehagen, kan det ha utspring i noe barna er opptatt 
av – eller noe vi tenker kan være spennende å jobbe med. 
I førskolegruppen i høst ville vi jobbe med «Hva skjer når 
vekster tørker» Vi tok utgangspunkt i Rabarbra, som har 
store og mektige blader og er litt annerledes enn mange 
andre vekster. 

Før vi tok frem rabarbraen, snakket vi om 
karakteregenskapen «nysgjerrighet». Vi voksne hadde 
et lite rollespill der vi drodlet rundt ting vi lurte på og 
hvordan vi kunne finne det ut. Så fikk barna hvert 
sitt store rabarbrablad med oppgaven «hva blir du 
nysgjerrig på med denne rabarbraen?» Spennende 
prosesser startet. Først fysisk. Vi så de eksperimenterte 
med om det gikk an å gjemme seg under bladet. Noen 
kom på at det kunne fungere som skilpaddeskall. Andre 
ble nysgjerrige på de lange strekene (nervene) på 
baksiden av bladene og på røttene som var skjært over:

Et av barna ville klippe opp stilken så vi kunne se inni. Da 
fikk vi se at alle trådene fra bladet samlet seg i stilken. 
Gikk de helt ned i bakken tro? -og hvorfor det? Det var 
mye å undre oss over. 

Og det gjorde vi. Og vi forstørret bildet og tapet det opp 
på vinduet så lyset skinte igjennom. Da kunne vi lettere 
studere det.

«I BARNEHAGEN SKAL BARNA OPPLEVE ET STIMULERENDE MILJØ SOM STØTTER OPP OM DERES LYST TIL Å LEKE, 
UTFORSKE, LÆRE OG MESTRE. BARNEHAGEN SKAL INTRODUSERE NYE SITUASJONER, TEMAER, FENOMENER, 
MATERIALER OG REDSKAPER SOM BIDRAR TIL MENINGSFULL SAMHANDLING. BARNAS NYSGJERRIGHET, KREATIVITET 
OG VITEBEGJÆR SKAL ANERKJENNES, STIMULERES OG LEGGES TIL GRUNN FOR DERES LÆRINGSPROSESSER»  

(UDIR, 2017).

" J e g  l u r e r  p å  h v o r f o r  d e t  e r s å n n e  s t r e k e r  p å  b l a d e t ? "

«Røttene er for å suge opp 

vannet, og når vi skjærer av 

stilken så røttene ikke går ned i 

bakken, dør de!»

«Jeg vil ta bilde av der vi har skjært over stilken!»
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Alle fikk ta bilde av sitt blad på begge sider. Vi hang opp 
bildene og noen av bladene på tavla. Noen andre fikk 
henge mørkt. Nå kunne vi glede oss til neste uke for å se 
hva som hadde skjedd med dem. 

Fra uke til uke merket vi at barna forsto at vi var 
interesserte i deres tanker og spørsmål. Det kom mer og 
mer – også i hverdagen når vi ikke hadde førskolegruppe. 
Bladene ble brune og stive som papir. En dag var det et 
av barna som lurte på:

Dette måtte vi teste ut! Vi fant en vase og satte den 
tørkede rabarbraen i vann. Rabarbraen ble  hverken 
grønn eller myk igjen, den luktet bare vondt. -og vi fant 
ut at med vann så råtnet de i stedet for å tørke. 

Bladene fikk en annen lyd når de tørket – de ble sprøe og 
ødelagt når vi tok på dem. Smaken ble annerledes også.

«Når jeg skraper på det tørre bladet, høres det mer ut 
som musikk enn når jeg skrapet på det i går!»

Vi studerte mønsteret i nervene og i stilken vi hadde skjært 
over. Vi lagde avstøp i både gips og betong. Mønstrene 
gjenskapte barna med tråd og lim på ark, med gråblyant 
og med piperensere.

Prosjektet varte i mange uker. Gjennom hele prosessen 
dokumenterte vi på tavla. Bilder, tegninger, rabarbra i 
forskjellige tørkestadier og barnas sitater. Ting de lurte 
på og ting de fant ut. De fikk oppleve at det de sa var så 
viktig at vi skrev det ned og hang det opp. Det stimulerte 
til å tenke mer, undre mer og dele flere tanker – som 
gjorde at vi lærte enda mer – både om barnas tanker og 
om rabarbra som tørker.

"Hvis vi gir de vann, kanskje de blir grønne igjen?"
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F Y S I S K  M I L J Ø
Når vi er i barnehagen ønsker vi at rommene, både ute og inne, skal rope; kom hit å lek! Vi 
ønsker at det fysiske miljøet i barnehagen skal vekke nysgjerrigheten og kreativiteten i oss, 
gi oss inspirasjon til god og utviklende lek, og føre oss sammen gjennom samtaler og felles 
undring. Det fysiske miljøet handler om rommet vi er i og lekene eller materialene vi har å leke 
med. Malcolm Ross skriver at; «impulsen må være såpass interessant eller skjellsettende at 
den fungerer som startmotor for undersøkelse, uttrykks-lyst og videre bearbeiding hos barna» 
(Hansson, 2016, s. 122).

Vi har jobbet mye med å utvikle det fysiske miljøet i barnehagen. Vi er inspirert av Reggio Emilia 
filosofien og omtaler gjerne lekerommene som «en tredje pedagog» (De voksne, barna og det 
fysiske miljøet). Med dette mener vi at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. 
Hele rommet skal oppmuntre til nysgjerrighet, lek og læring. Rommene er tilrettelagt for barna 
slik at de skal se hva som finnes, og alt er i deres høyde og rekkevidde. Lekematerialer ligger 
sortert og i gjennomsiktige bokser, leke og aktivitetsmaterialer er i barnas høyde slik at de ser 
hva som tilbys, stoler og bord er i barnas høyde. Dette er enkle eksempler på tankegangen. Ved 
å jobbe slik får vi selvstendige barn som har mulighet til selv å ta initiativ.

Vi har også videreutviklet vårt arbeid med det fysiske miljøet med kurs og nettverksamlinger med 
andre barnehager. Sist i 2018 var vi med i et læringsmiljøprosjekt, og fikk veiledning og utviklet 
oss videre på det fysiske miljøet. Vi tok inn mer av ulike slag udefinerte materialer som grønne 
kasser, melkebrett, pappruller, steiner, planker, tre-skiver, melkekorker med mer. Udefinerte 
materialer er materialer som ikke har noen oppskrift på hvordan de skal lekes med sånn som 
lekebiler, dukker og duplo. Hvert enkelt barn møter et nytt materiale med de forutsetningene de 
har fra før av, og materialene kan transformeres til det som trengs i leken eller det kan ligne på 
noe vi kjenner fra før av så det blir brukt til det. Et eksempel på dette er de grønne kassene som 
blant annet har blitt brukt som båt, tog, bil og dukkeseng.

I tillegg til dette jobbet vi også med hvordan rommene skulle invitere oss inn til lek. For å få til 
dette har vi noen ganger gjort rommet klart ved å iscenesette rommet med forskjellige leker 
og/eller materialer. «Et av prinsippene ved iscenesettelse er å høyne statusen og øke effekten 
gjennom å transformere det hverdagslige og gjøre det vanlige synlig gjennom å foredle og øke 
tiltrekningen» (Hansson, 2016).

For å skape spennende og innbydende miljøer/rom jobber vi sammen med barna. Istedenfor 
å rydde, snakker vi ofte om hvordan vi ønsker å møte et rom. Videre samarbeider barna om 
å lage spennende miljøer som neste gruppe barn kan ta i bruk. For eksempel laget baglerne 
klart et middagsselskap til gjøglerne. Dette ble møtt med glede og leken kom fort i gang hos 
gjøglerne som begynte å servere kaffe og mat til hverandre. 
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MANGFOLD
Mangfold kan defineres som noe som er rikt variert (Kunnskapsforlaget, 2018). Om vi 
ser på barn og voksne i vår barnehage vil vi se at det er en rik variasjon blant oss. Det er 
ulikheter og variasjon i alder, kjønn, kulturell- og geografisk bakgrunn, språk, utviklingsnivå, 
familiesammensetninger, verdier, tankesett, holdninger og mye mer. Ulikheter mellom 
mennesker er kilden til mangfold og vi ser på mangfold som en ressurs i barnehagen. Ved 
å belyse våre ulikheter lærer vi av hverandre, vi utvikler respekt og forståelse for at noen er 
annerledes enn oss selv og vi blir bedre rustet til å møte og forstå denne verden. I Rammeplanen 
står det at; “barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas 
nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler 
seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet” 
(Udir, 2017, s. 9).

Et eksempel på hvordan vi synliggjør mangfoldet i barnehagen er at alle barna har hver 
sin perm der det er bilder og tekst som kan fortelle oss noe om hvem barnet er. På noen av 
gruppene har barna bilder av huset sitt, familien sin, middagsbordet hjemme, senga si og så 
videre. Man kan også finne bilder og tekst knyttet til SMART oppvekst som viser noe bra som 
barnet har gjort hjemme eller i barnehagen. Bøkene står alltid tilgjengelig for barna og de blir 
sett på, bladd i og snakket om. Permene er en god språkstøtte, fordi at ved å bruke permene får 
vi sett og snakket om andre ting enn vi kunne gjort uten bildene. På denne måten blir likheter 
og ulikheter synliggjort og verdsatt.
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I N K L U D E R E N D E 
F E L L E S S K A P
Vi deltar i et Regionalt prosjekt sammen med mange Tønsberg barnehager og Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet 
er finansiert av Utdanningsdirektoratet, via Statsforvalteren. Ved valg av prosjekt kartla vi personalets behov for 
kompetanseheving på bakgrunn av kunnskapsdepartementets strategi: «kompetanse for fremtidens barnehage». Vårt 
mål for prosjektet ble: Alle skal føle tilhørighet og bidra til fellesskapet. Prosjektets varighet er 2019 – 2022, men er 
nå blitt utvidet ett år til ut 2023. Vi gjennomførte kartleggingen høsten 2019, og startet selv prosjektet vårt 2020. I 
prosjektet har vi kartlagt personalets relasjoner til foreldrene og barna. Vi har satt oss konkrete delmål, med konkrete 
aksjoner i kortere perioder. Vi har erfart at ved å være konkrete og ha korte frister så blir dette mer gjennomførbart. 
Dette har gjort at vi har tilegnet oss ny kunnskap og praksis.
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For oss er dette viktig:

• Tilstedeværende og engasjerte voksne. 
• Voksne som ser og møter barnas individuelle behov. 
• Anerkjennelse for kollegaers arbeid; lek, samtale med 
barn 
• Bevissthet på å skape gode samspillsituasjoner 
• Se alle barn hver dag 
• Engasjement i samtale med barn 
• Oppleve gjensidighet 
• Bevisste voksne som fanger opp barnas 
samtaleferdigheter 
• Gode samtaler med foreldrene gir ofte ringvirkninger i 
form av gode samtaler med barna.

Løkken og Martinsen (2018) skriver at: “det er avgjørende 
at fellesskapet er inkluderende, og at barn opplever 
vennskap. Voksne har ansvar for å skape trygge og gode 
barnehagemiljø der fellesskap og vennskap løftes frem 
også som forebyggende arbeid”.

I året 2022 - 2023 skal vi fokusere mer på vår digitale 
praksis, og hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å 
styrke det inkluderende fellesskapet. Prosjektet vil fortsette 
med korte aksjoner og praksisfortellinger, der aksjonene 
vil ta for seg og forsøke å endre måten og hyppigheten i 
vår bruk av det digitale. Dette vil også kreve at personalet 
øker sin kompetanse og kunnskap rundt digitale verktøy.

Digitale medier, i seg selv, er ofte ekskluderende og 
isolerende. Vi skal forsøke å finne muligheter for 
inkluderende praksiser, både for barn og voksne. Et 
eksempel er "kamera-sisten", der det barnet som blir tatt 
bildet av "har'n" og må forsøke å ta bilde av et annet barn. 
Dette er et eksempel der det digitale kan bidra i barns 
lek. Barna får et nytt tilskudd i sin kjente lek, det skaper 
motivasjon og det gir alle barn muligheten til å "ta" noen, 
uavhengig av motoriske ferdigheter.

Vi skal utfordre oss selv på å finne enda flere gode 
inkluderende eksempler gjennom aksjoner, dele disse med 
hverandre og skape en varig utvikling i egen praksis.
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OBSERVASJON, TIDLIG INNSATS OG 
SPESIALPEDAGOGISK HJELP

I vårt pedagogiske arbeid er vi opptatt av å se barnas styrker. I hverdagen observerer vi barna for å identifisere styrkene 
deres, for så å kunne tilrettelegge for aktiviteter som videreutvikler disse. Vi er opptatt av å møte barna på deres nivå 
og motivere de til å videreutvikle seg på ulike måter. Vi er opptatt av at barna skal oppleve mestring, inkludering og føle 
seg som en del av fellesskapet.

Barnehagen samarbeider med flere instanser for å kunne tilrettelegge det pedagogiske tilbudet til det beste for barn og 
barnegruppen. Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) er en av dem. PPT tilbyr veiledning, opplæring og råd til foresatte 
og ansatte. De er en sakkyndig instans når behovet for spesialpedagogisk hjelp skal vurderes. Ut ifra Barnehageloven 
§31 kan barn som har spesielle utfordringer ha rett på spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven, 2005). PP-tjenesten 
har som mål å bidra til at barn og unge med særskilte behov mottar gode opplærings – og utviklingsmuligheter (Udir, 
2021).

PPT i Tønsberg kommune har et tilbud som heter «konsultasjonsteam», som er et lavterskeltilbud til foresatte og ansatte 
i barnehager, hvor man kan drøfte med fagpersoner fra PP-tjenesten (se www.tonsberg.kommune.no). 

Barnehagen bruker observasjons- og dokumentasjonsverktøy, i samtykke med foresatte, for å legge til rette for 
individuelle behov. Ut ifra disse tilrettelegger vi for varierte pedagogiske aktiviteter for å fremme barnets utvikling.
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DIGITAL PRAKSIS

KODING I BARNEHAGEN.

Vi møter koder hver dag. Når vi trykker på en 
knapp setter den i gang en rekke kommandoer/
instrukser og det er dette som kalles «kode». 
Ved at barn lærer at; «når jeg gjør sånn, så 
skjer dette», stimuleres algoritmisk tenkning. 
Arbeidet med koding i barnehagen er også for å 
gi barna en begynnende forståelse for hvordan 
verden rundt dem fungerer. Våre barn skal vokse 
opp i en teknologisk verden som de skal være i 
stand til å skape og endre. 

Digitale medier kan være mer enn bare å sitte stille 
med apper og spill på et nettbrett eller en telefon. I 
vår barnehage har vi blant annet brukt webkamera i 
fuglekasse for å følge nøye med på prosessen fra det å 
bygge rede til ferdigklekkede fugleunger. Vi får se at de 
mates, holdes varme og at de til slutt forlater redet. Videre 
kan dette benyttes i arbeidet med natur og miljø hvor vi 
kan reflektere og samtale om fugler og dyreliv. Det er også 
mulig å dra dette videre ut i skogen med viltkamera for å 
se etter større dyr i skogen vår. Vi har tatt frem telefonen 
og spilt av fuglelyder for å høre hvilken type fugl det er som 
synger for oss der ute blant busker og trær.

Tidligere barnehageår har vi laget natursti eller skattejakt 
ved hjelp av QR koder. Da ble hver QR kode knyttet til en 
kjent gjenstand som vi måtte finne for å komme til neste 
QR kode. De minste gruppene kan også bruke digitale 
virkemidler inn i leken sin. Ved hjelp av prosjektor kan vi 
nesten dra på «ekte» busstur, båttur, togtur eller under 
vann. Det finnes smarte apper som kan være en del 
av arbeidet vårt rettet mot språk og språkstimulering/
utvikling, eller som kan bidra til at vi blir kjent med nye 
spennende sanger. Vår digitale praksis skal være et naturlig 
verktøy i barns og voksnes hverdag. «Barnehagens digitale 
praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. 
Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet 
skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til 
å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 
læringsmiljø for alle barn» (Udir, 2017 s. 44). Digitale 
verktøy skal brukes for å øke vårt handlingsrom i lek og 
aktiviteter.

Barna skal få oppdage mulighetene digitale verktøy gir. 
Vi skal ha en aktiv og produserende praksis der barn og 
voksne får bruke sine styrker, kreativitet, skapervilje og 
nysgjerrighet ved hjelp av digitale verktøy. Vi skal legge til 
rette for at det er kvalitet på de apper og programmer vi 
bruker i hverdagen. Vi skal snakke om digital dømmekraft 
i forhold til informasjonssøk, opphavsrett og kildekritikk. 
Det viktigste i vår digitale praksis er et nært, engasjert, 
tilstedeværende og inspirerende personale.



«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen 
legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole» (Udir, 2017, s. 33). 
Siste året i barnehagen jobber vi med forberedelser til 
skolestart.

Å begynne på skolen er et naturlig samtaletema blant 
barna. Noen gleder seg, andre gruer seg. Vi legger til 
rette for å gjøre skolen spennende med besøk på skolene, 
gjennom førskoleaktiviteter, samtaler og nye erfaringer. 
Dette er både for å ufarliggjøre skolen, forberede og for 
å gjøre oss kjent. Rammeplanen legger vekt på at alle 
barn skal få muligheten til å glede seg til skolestart (Udir, 
2017, s. 33). Målet for arbeidet med overgangen er å gi 
barna læringsglede og vekke nysgjerrigheten på det som 
skjer og finnes rundt oss.

I opplæringsloven står det at «Skolen skal samarbeide 
med barnehagen om barna sin overgang fra barnehage til 
skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at 
barna får en trygg og god overgang» (Opplæringsloven, 
2018).

Vi jobber mot dette målet i alle naturlige situasjoner i 
hverdagen. En formiddag i uka, deltar alle skolestarterne 
på førskolegruppe. Gruppa startes litt formelt og 
skolerettet. Barna får først en oppgave som viser de til 
hvilken stol de får sitte på under den første økta. Videre 
har vi faste sanger som bidrar til følelse av fellesskap og 
tilhørighet i gruppa. Barna får delta på ulike aktiviteter 
som har til hensikt å vekke barnas nysgjerrighet og 
forståelse rundt tall, bokstaver, ord og lyder. Barna må 

sitte fint på stolen sin, lytte til hva de andre har og si, 
og rekke opp hånda før man selv skal si noe. Det øves 
på å holde fokus, og å være aktivt deltagende i større 
grupper. Etter denne første delen, deles førskolegruppa i 
mindre grupper. Gjennom varierte aktiviteter som både 
utfordrer og krever, skal barnet få oppleve gleden ved å 
tilegne seg ny kunnskap og erfaringer på ulike måter. De 
skal få oppleve mening og verdi ved å «koble seg på», og 
betydningen av hva et godt samarbeid med andre kan 
gi. Med god støtte og positivt tankemønster, skal barnet 
få oppleve mestring rundt sin innsats. Barnet erfarer at 
når egen innsatsvilje og positive engasjement har vært 
god, er det grunn nok til å uansett være fornøyd med 
resultatet. Ved å tilegne seg nye «oppgaver» på denne 
måten, styrkes barnet til å møte skolen med en positiv 
forståelse og å ha troen på seg selv. Dette får jeg til! 
«For at barna skal utvikle et godt selvbilde og oppleve 
mestring i sin hverdag, er det viktig at de opplever 
fellesskap og tilhørighet. For å oppleve livsmestring må 
en også oppleve motgang, for en del av det å være et 
menneske er å møte motgang» (Egeland og Poulsen, 
2016 i Melvold, 2018).

Oppdrag i førskolegruppa kan for eksempel innebære å 
finne ut hvor lang en meter er, jakte på ulike former inne 
som ute, bruke og lage kart. Noen ganger kan vi bruke 
oppgaveark, spill og andre bord-aktiviteter, som krever 
ro og konsentrasjon. Barna skal hjelpes til å utvikle et 
godt blyantgrep. Det er viktig at barnet har tilegnet 
seg denne ferdigheten før de starter på skolen. På den 
måten blir det lettere å lære seg en god og funksjonell 

O V E R G A N G O V E R G A N G 
B A R N E H A G E - S K O L EB A R N E H A G E - S K O L E
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skriveteknikk fra starten av. Andre oppgaver innbyr til 
mer kroppslig aktivitet. Det kan for eksempel handle om 
oppgaver knyttet til bruk av naturen, snekkerprosjekt 
ute med mer. Siste året i barnehagen øver vi også på 
spesifikke selvstendighetsferdigheter. Eksempler på 
dette er å tørke seg selv på do, utføre god håndhygiene, 
kle av og på seg selv, smøre sin egen mat, rydde på plass 
leker og materiell etter bruk, ta ansvar for eget tøy og 
utstyr og bevisstgjøring rundt «klær etter vær». Dette 
er ferdigheter barna trenger for å kunne mestre sin nye 
hverdag på skolen.

Hver vår inviteres barnas kontaktlærer på besøk. Her 
får de hilst på og blitt litt kjent med barna i deres trygge 
miljø. I tillegg inviteres barna til to «bli-kjent-dager» 
på skolen. For at skolen skal få vite litt mer om barnet, 
har barnehagen og skolen et overgangsmøte på våren. 
Med utgangspunktet i barnets styrker og positive 
egenskaper forteller barnehagen litt om barnet og litt fra 
barnehagehverdagen. 
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M I D D E L A L D E R U K E N E
I januar bruker vi tre uker på temaet “Slagene på Re” og middelalderen. Med dette ønsker vi at barna, gjennom ulike 
formidlingsformer og undring, kan få kjennskap til hvordan folk levde i middelalderen, med spesielt fokus på hvilke 
hendelser som skjedde i Re. Middelalderen var en tid da kongene kjempet om makten i landet. Kongene reiste mye og 
hadde sønner flere steder med ulike kvinner. Var du sønn av en konge hadde du rett på tronen. Dette førte til mange slag 
i kampen om hvem som skulle lede landet. Menneskene levde på en helt annen måte enn nå. De fleste bodde på gårder 
rundt om på landsbygda. De dyrket jord, hadde dyr, gikk på jakt og lagde det de selv trengte av mat, klær og våpen. I 
tillegg til livet på landsbygda vokste også byene frem under Middelalderen.
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Slagene på Re:

1163:

Erling Skakke var far til Kong Magnus. Kong Magnus, som var syv år i 
1163, hadde blitt kronet til konge to år tidligere. Erling og Magnus holdt til i 
Tønsberg. Erling fikk vite at Sigurd Jarl var på Re og at han ville gå mot han å 
kjempe på vegne av kongsemnet Sigurd Markusfostre. Erling tok med seg en 
hær til Re og kjempet for kongedømmet på vegne av sin sønn. Sigurd Jarl falt 
i dette slaget og Erling Skakke vant.

1177:

Kong Magnus var blitt 21 år og ledet nå sine menn alene, uten sin far. De hadde 
reist til Viken og skulle overvintre i Tønsberg. Der fikk de vite at Birkebeinerne 
hadde samlet seg ved Re. Birkebeinerne var en sterk opprørsflokk, ledet av 
Øystein Møyla, som utgjorde en trussel mot Magnus. Magnus ledet sine 
styrker opp til Re hvor de satte opp fylking, som er en vegg av skjold i fremste 
linje av hæren, og så tråkket de snøen hard rundt seg. Øystein Møyla og 
Birkebeinerne hadde den største flokken og gikk til angrep, men veien var så 
smal at bare noen få kom fram. Da var det ikke vanskelig for en fylking å 
holde dem unna. Birkebeinerne prøvde å spre seg utover, men utenfor veien 
lå dyp snø som gjorde det vanskelig å kjempe. Birkebeinerne flyktet og ble da 
et lett bytte for Kong Magnus og hans menn. Øystein Møyla

falt i dette slaget. Disse to viktige slagene skjedde ikke langt unna barnehagen 
vår, i vårt nærmiljø.

Rammeplanen sier blant annet: «Gjennom utforsking, opplevelser og 
erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, 
samfunnet og verden». Videre står det «Barnehagen skal bidra til kunnskap 
om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at 
barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet» (Udir, 2017, s. 56). Ved å bruke 
tre temauker på Middelalderen og Slagene på Re ønsker vi at barna skal få 
oppleve at historie er spennende. Vi ser disse temaukene som en inngangsport 
til å vekke nysgjerrighet og interesse for de som har levd her før oss og hvordan 
livene deres var. Gjennom at barna får kjennskap til sin kulturarv håper vi de 
kan oppleve tilhørighet og kjenne at de er en del av noe større.

Gjennom utforskning, og ved å bidra til at barn utvikler nysgjerrighet, er vi 
med på å gi dem verktøy for læring og spennende opplevelser resten av livet. 
At barna får kjenne tilhørighet til nærområdet, og de vi lever sammen med, 
kan bidra til å styrke deres identitet.

Aktivitetene i disse ukene er tilpasset de forskjellige aldersgruppene. Vi har 
felles åpning og avslutning av perioden. Vi formidler historien gjennom 
dramatisering med oss selv og med figurer. Vi leser bøker sammen og bruker 
bøker og andre medier for å finne ut hvordan livet var på den tiden. Sammen 
forbereder vi oss på en middelalderfest som markerer slutten på perioden. 
Der serverer vi mat vi har laget, har på klær eller smykker og hører på musikk - 
alt inspirert av Middelalderen. Barnehagen har flere informative bøker og har 
samlet materialer og ideer fra tidligere år som er fine å bruke til planlegging 
av- og i middelalderukene.



SPRÅK

HØYTLESNING er den beste lese- 
og skriveforberedelsen og den 
beste forebyggingen av lese- og 
skrivevansker barn kan få (Høigård, 
2013). Barna lærer å forstå større 
språklige enheter enn det som er 
vanlig i daglig samtale og de får 
en forståelse for sammenhenger i 
tidsforløp og årsaker. Høytlesning gir 
dem mulighet til å foregripe, oppleve 
en førforståelse, og opparbeide seg 
en fortellerkompetanse. I tillegg til 
alt dette lærer de mange nye ord og 
begreper (Høigård, 2013). Vi kan 
lese for å forstå oss selv og andre, for 
å tilegne oss kunnskap, for å skape et 
rom som er vakrere og mer spennende 
enn virkeligheten eller fordi vi søker 
gjenkjennelse (Alfheim & Fodstad, 
2014).

LESEAKTIVITETER er planlagt lek 
med utgangspunkt i en bok. Disse er 
voksenstyrt, men skal være lekbetont. 
«Lek er læring, og planlagt læring 
kan fortone seg som lek» (Alfheim 
& Fodstad, 2014). Gjennom disse 
aktivitetene kan vi gi barna innsikt 
i de samme bøkene og de samme 
lekene. Barna får inspirasjon og støtte 
til egen rollelek. Aktivitetene kan ha 
den effekten at barna føler seg mer 
inkludert, fordi de lettere får tilgang 

til lekekodene som er gjeldende. 
Samtidig kan disse aktivitetene være 
med på å koble sammen lek og læring, 
språktilegnelse og bildebøkenes 
estetiske dimensjon (Alfheim & 
Fodstad, 2014).

FLERSPRÅKLIGHET

Personalet i barnehagen “skal 
bidra til at språklig mangfold blir 
en berikelse for hele barnegruppen, 
støtte flerspråklige barn i å bruke sitt 
morsmål og samtidig aktivt fremme og 
utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige 
kompetanse” (Udir, 2017 s. 24). Barn 
reagerer ulikt på det å møte et nytt 
språk i barnehagen; noen begynner 
å prate med en gang, andre lytter og 
observerer før de tar det nye språket 
i bruk. Vi vil ha et språkmiljø som 
legger til rette slik at hvert enkelt barn 
får lyst og trygghet til å bruke det 
norske språket og sitt eget morsmål. 
Vi skal være støttende voksne som 
oppmuntrer til å utvikle det videre.

Vi ønsker å synliggjøre og anerkjenne 
barnas ulike språkkompetanser, slik at 
det språklige mangfoldet fremheves 
som en ressurs i barnehagen vår. 
Vi vil ha barnebøker på ulike språk, 
legge vekt på fokusord, telle, synge 
og lytte til sanger, rim og regler på 

andre språk. I tillegg bruker vi våre 
flerspråklige ansatte til å synliggjøre 
barnas morsmål i barnehagen.

SAMTALER blir fremhevet som den 
mest grunnleggende læringsaktiviteten 
for barn fra to til

seks år (Gjems & Løkken, 2011). Barn 
lærer språk gjennom å bruke språk. 
Alle trenger et godt språk for å kunne 
uttrykke ønsker, følelser og for å 
kunne delta i fellesskapet med andre. 
Samtalen gir nærhet og kontakt, den 
er kilden til kunnskap om oss selv og 
omverden, og den er vår viktigste 
språklæringsarena gjennom hele 
oppveksten (Høigård, 2013). Samtidig 
er det å bli en god samtalepartner et 
mål i seg selv. Både barn og voksne har 
fokus på å være gode samtalepartnere 
som lytter, bekrefter og anerkjenner. 
«Gjennom dialog og samspill skal 
barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape 
mening» (Udir,

2017, s. 23). Språk utvikles gjennom 
danningsprosesser preget av dialog 
og inkludering i gjensidige prosesser, 
hvor barn påvirker og påvirkes av 
omgivelsene. (Giæver, 2014)
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FAGOMRÅDENE

“Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse 
og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal 
bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, 
og alle fagområdene skal være en gjennomgående 
del av barnehagens innhold. Barnehagen skal ta 
utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at 
arbeidet med fagområdene kan oppleves som en 

meningsfull og morsom del av barnas hverdag” 
(Udir, 2017)



Natur, miljø og teknologi
 
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 
utvikling» (Udir, 2017, s. 52)

I rammeplan for barnehagen (2017) står det at vi skal legge til rette for barna får et 
mangfold av naturopplevelser og at de opplever naturen som en arena for lek og læring. 
Hos oss er naturen og skogen en naturlig lekeplass. I tillegg til faste turdager er skogen en 
del av vårt daglige uteområde. Dette gir oss god innsikt i hvordan naturen fungerer og gir 
oss muligheten til å se forandringer i årstider og værforhold. Turer i skogen brukes for å 
lære barna å bli glad i naturen gjennom studering og samtaler om det vi ser rundt oss. Vi 
har tidligere gjennomført prosjekter om astronomi, dinosaurer, fugler, blomster, kyllinger 
og lignende. Dette har gitt oss muligheten til å undre oss over fenomener og prosesser 
i naturen. De minste bruker sanser, der de smaker, lukter, hører og tar på, for å lære om 
naturen.

Kunst, kultur og kreativitet
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, 
deltakelse og eget skapende arbeid.  (…) I arbeid med fagområdet skal personalet 
stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, 
utprøving og eksperimentering» (Udir, 2017, s. 50)

I formingsaktiviteter er vi bevisste på at prosessene er viktige. Barna skal få tid og rom 
til å finne egne uttrykk, om det gjelder jule- eller påskepynt, maling, tegning eller andre 
formingsaktiviteter. Vårt formingsrom er organisert på en måte som gjør det mulig for 
barna å finne de materialene de ønsker selv. Vi synger mye, bruker instrumenter og ser 
verdien av sang og musikk, som mål i seg selv. «Mange små barn, særlig de med flerspråklig 
bakgrunn, sliter i samtaler. Sang og musikkaktiviteter kan gjøre disse barna tryggere på 
språk. Sangen får dem til å ta i bruk ord og begreper som de ellers ikke har i sitt vokabular.» 
(Jakobsen, 2014) Sammen med barna dikter vi også teater og drama som er inspirert av 
blant annet eventyr. Ved hjelp av udefinerte materialer øver vi på å iscenesette til lek. Når 
vi iscenesetter, blir det laget hytter, hus, bondegårder, lekemat, hav, bruer, jungler og mye 
annet.
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Kropp, bevegelse, mat og helse
«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og 
matkultur. Mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.» (Udir, 2017, s. 49)

Våre funksjonsrom gir mange muligheter til fysisk aktivitet, både grov- og finmotorisk. 
«Grovmotorikk defineres vanligvis som bevegelser som utføres av store muskelgrupper, og 
som krever mindre grad av presisjon enn finmotorikk (…) Finmotorikk kan forklares som 
bevegelse som utføres av mindre muskelgrupper, og som krever stor grad av presisjon» 
(Osnes, Skaug & Kaarby, 2010).

På formingsrommet er det tilrettelagt for finmotoriske aktiviteter som perling, tegning, 
klipping, maling og lignende. Speiderne, som er de minste, har et eget rom med god 
tumleplass. Her legger vi til rette for ulike typer lek slik at de minste får motoriske 
utfordringer og øver på lekekompetanse.

På kjøkkenet er barna med og lager god og sunn mat. Vi har fokus på å skape matglede 
gjennom at barna deltar i matlagningen, og kjenner på gode matlukter gjennom 
dagen. Barna får være med på kjøkkenet, der de hjelper Wenche med å skrelle og skjære 
grønnsaker, bake brød, og tilberede maten. I løpet av uka lager vi gjerne grønnsaksuppe og 
middag med friske råvarer. Maten lages for det meste fra bunnen av. Vi har smøremåltider 
og buffé, der barna får tilbud om ulike påleggslag, frukt og grønt. Barna får kjennskap til, 
smaker på og er med å tilberede mat fra ulike kulturer. De får også være med på å lage 
tradisjonsmat fra norsk kultur. Vi snakker med barna om hvor maten kommer fra og hvilken 
type mat som er bra for kroppen vår. 

Vårt uteområde som er i umiddelbar nærhet til skogen, gir barna andre kroppslige 
muligheter. «Ingunn Fjørtoft (2000, 2004) har sett på sammenhengen mellom 
landskapets tilbud og barns utvikling av motoriske ferdigheter. Hennes forskning viser at 
et naturlig terreng med ulike typer utfordringer vil gi barn trening som øker deres motoriske 
ferdigheter» (Thorbergsen, 2012). Vårt uteområde gir muligheter for klatring, gå på ski, 
balansering, sykling og ake om vinteren og vi har kort vei til lavvoen. Vi har også flere gode 
turmuligheter som vi benytter oss av på faste dager.
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Antall, rom og form
«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å 
forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. (…) Arbeid med fagområdet skal 
stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon til problemløsning.» (Udir, 2017, s. 
53)

Vi sorterer materialene og lekene våre i ulike kasser, eller iscenesetter det i rommet. Vi 
spiller spill og legger puslespill, og gjennom matlaging med oppskrifter får barna erfaringer 
med vekt og mengde. Vi benytter språket bevisst i hverdagssituasjoner, ved å benevne alt 
vi ser og gjør. Det meste har en rekkefølge som også settes i lys når vi gjennomfører det. 
Eksempler på dette kan være «Først skal vi… og så skal vi…» eller: «Nå tar vi på den ene 
skoen og så den andre» og lignende. Vi gjennomfører aktiviteter som legger vekt på å 
skape en entusiasme for og glede av ny lærdom, samtidig som vi skaper en interesse for tall 
og bokstaver.

Nærmiljø og samfunn
«Det skal legges vekt på å styrke kunnskap om lokalsamfunnet og å bli kjent med lokal-
historie» (Udir, 2017 s. 56)

Gjennom arbeid med Slagene på Re har vi undersøkt hvordan levesettet var på den 
tiden og undret oss rundt forskjellene fra i dag. Vi går ofte på tur, noe som bidrar til at vi 
får kunnskap om lokalsamfunnet rundt barnehagen vår. Vi går til skogen, biblioteket, 
Revetal, barneskolen, andre barnehager, Re VGS og fotballbanen. En måte vi har 
synliggjort nærmiljøet på tidligere er ved bruk av kart. Vi lagde eget kart hvor vi plasserte 
bilder av barna eller huset deres for å vise hvor på kartet de bodde. Da lærte vi litt om 
avstander, hvem som bor i nærheten av hverandre og hvor lang vei hvert enkelt barn har til 
barnehagen. På kartet var det i tillegg bilde av barnehagen, biblioteket og butikken. Vi har 
og hatt prosjekter der vi studerer veiskilt, postkasser, flagg og andre land.

Vi er opptatt av å se de ulike nasjonalitetene vi har i barnehagen. Vi lærer noen ord fra 
de ulike nasjonalitetene som er representert i barnehagen. «Gjennom lek og varierte 
aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende 
kjennskap til menneskerettighetene.» (Udir 2017 s. 56) Størksen mener at gode 
samspill som er preget av undring og refleksjon gir barna muligheter til et bredere 
opplevelsesgrunnlag, hvor de kan lære av hverandre (Størksen, 2018). Vi i Ramnes private 
jobber kontinuerlig med å legge til rette for gode samspillsarenaer for barna. Vi ønsker 
også å være aktive voksne som bidrar til gode samspillsmønstre og deltar i leken sammen 
med barna på deres premisser.
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Etikk, religion og filosofi
«Etikk, religion og filosofi former vår måte å se verden på og preger våre verdier og 
holdninger.» (Udir, 2017 s. 54)

Gjennom hele dagen tar vi etiske valg og reflekterer rundt etiske dilemmaer som oppstår 
sammen med barna. Dette er også en stor del av vår praksis, gjennom vårt arbeid med 
SMART.
Vi markerer de sentrale høytidene hos de religionene som er representert i barnehagen som 
jul, påske, id.
«(…) Barnehagen skal bidra til at barna får en forståelse for at det finnes ulike måter å 
forstå ting på og leve sammen på.» Barna skal også utvikle «(…) respekt for hverandre og 
forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap» (Udir, 2017, s. 55). I samarbeid med 
fylkesmann og USN jobber vi med et prosjekt kalt inkluderende fellesskap. 

Kommunikasjon, språk og tekst
«Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og 
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.» 
(Udir, 2017 s. 47)

Gjennom arbeid med SMART skaper vi et rikere fellesspråk om de tingene som skjer 
mellom mennesker. Vi griper alle muligheter til å prate med barna og benevner det vi 
holder på med. Barna får trening i å bruke språket sitt gjennom blant annet å gi gode 
tilbakemeldinger til hverandre. «Barnehagealderen er den viktigste perioden for utvikling 
av muntlige språkferdigheter. (…) For mange vil barnehagen være den primære arenaen for 
andrespråklæring. Her vil de for første gang komme i aktiv kontakt med norsk språk, og her 
vil språkferdighetene utvikles» (Kibsgaard & Husby, 2014, s. 15).

Vi har et bibliotek med et variert utvalg av bøker. På biblioteket har vi og en liten lesekrok 
hvor vi sitter og leser høyt for barna. I tillegg til å ha høytlesning for barna har vi også 
leseaktiviteter (se eget kapittel om språk, s. 26). Bøkene blir ofte tatt ut av biblioteket slik 
at de kan brukes både inne og ute. På hvert grupperom har vi en bokkasse med bøker som 
byttes ut jevnlig med bøker fra eget bibliotek eller fra biblioteket på Revetal.
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V U R D E R I N G 
O G  D O K U M E N T A S J O N

VURDERING

Barnehagen, som en pedagogisk virksomhet, er en 

målrettet prosess. Av den grunn har vurdering en sentral 

rolle. Vurdering er et viktig verktøy for å finne ut om 

vår praksis samsvarer med overordnede mål og verdier 

fra Rammeplanen (Udir, 2017), og vår egen årsplan. 

«Vurdering innebærer å undersøke med tanke på å 

verdsette, måle eller finne ut hvordan noe fungerer» 

(Gunnestad, 2007, s.118). I vår sammenheng vil 

vurderingen gå på hele det pedagogiske arbeidet. Det 

innebærer å observere barns utvikling og trivsel, relasjoner 

og samarbeid både med barn og voksne. På den måten 

kan vi finne ut hva som er bra, hva vi kan jobbe mer med og 

hva som kan fungere og allerede fungerer. «Vurderingen 

blir et redskap til dypere pedagogisk innsikt og forståelse 

og gir respons til aktørene i arbeidet» (Gunnestad, 2007, 

s.119). Styrken med nøye vurdering er at vi kan gå tilbake 

og se hva vi gjør eller har gjort og om de stemmer med våre 

verdier. Vurdering blir derfor nødvendig for å kunne sikre 

kvalitet og utvikling i arbeidet vi gjør. 

«Vurdering er en sentral delprosess i alt pedagogisk 

arbeid. (…) Personalet vil daglig observere hvordan ting 

går, på en uformell måte. Dette er viktig og nødvendig 

for kvaliteten i arbeidet, men det gir ikke dokumentbar 

informasjon om barnehagens arbeid. Derfor må vurdering 

også gjøres mer planmessig gjennom en systematisk 

innhenting av informasjon fulgt av analyse og refleksjon 

over det man har innhentet» (Gunnestad, 2007, s. 119). 

Vi bruker didaktiske skjema i vårt planleggings- og 

vurderingsarbeid. Den tar for seg alle faktorene vi må ta 

hensyn til når vi skal planlegge det pedagogiske arbeidet. 

KONTINUITET OG PROGRESJON

«Barnehagen skal sikre barn gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter. Dette forutsetter at virksomheten 

preges av kontinuitet og progresjon» (Gunnestad, 

2007, s. 150). Kontinuitet skaper en sammenheng, 

og progresjon sørger for videreutvikling. En idé rundt 

progresjonsbegrepet i barnehagen er det spirale 

prinsipp. Der kommer man tilbake til de samme idéene, 

opplevelsestypene eller arbeidsmåtene flere ganger i løpet 

av barnehageoppholdet, men hver gang møter man dem 

i nye sammenhenger eller på et mer viderekommende 

plan. Dette er en arbeidsmåte som passer godt inn i vår 

organisering av aldersinndelte barnegrupper. Et eksempel 

er at i en juleperiode møter barna noen av de samme 

arbeidsmåtene som året før, men på et videreutviklet nivå. 

I treårsalder kan man for eksempel starte et prosjekt med 

fokus på opplevelses- og erfaringsmål, i fireårsalder møter 

man det samme med konkrete opplevelser og kunnskaps 

eller innsiktsmål, for så å møte det samme igjen med mer 

abstrakte fenomener i femårsalder. Denne måten å jobbe 

på vil kreve et systematisk vurderingsarbeid, som kan 

ligge til grunn for planlegging med god progresjon og 

kontinuitet. (Gunnestad, 2007)

Det er styrer og pedagogisk leder som har ansvar for både 

at vurderingsprosesser kommer i gang, og for å lede disse 

prosessene og trekke med alle. Hele personalet må være 

med i vurderingsarbeidet, slik at alle kan føle et ansvar for 

hva som skjer i barnehagen. Disse prosessene kan også 

gi økt faglig innsikt og forståelse for arbeidsprosessene, 

og dermed videreutvikle arbeidets kvalitet. Vi ønsker 

å inkludere alle i vurderingen av barnehagens arbeid, 

slik at hver enkelt kan medvirke og føle ansvar i et felles 

pedagogisk prosjekt. Gruppemøter er derfor en fin arena 

for disse prosessene. 

Barn og foresatte er også en viktig del av vårt 

vurderingsarbeid. Både gjennom det personalet plukker 

opp gjennom uformelle og formelle observasjoner, 

gjennom direkte spørsmål og barnesamtaler skal 

barna bidra inn i vurderingsprosessene. Foresatte er 

viktige partnere i vurderingsarbeidet, spesielt i forhold 
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til samarbeidet mellom barnehage og hjem, og deres 

følelse av mulighet for medvirkning. Vi skal vektlegge 

foresattes syn i vår planlegging og arbeid i barnehagen. 

Vi gjennomfører også vurderinger av hele virksomheten, 

hverdagsaktiviteter, barnegruppa, enkeltbarn og personal- 

og foreldresamarbeid. Vi skriver hel- og halvårsvurderinger 

og gjennomfører foreldreundersøkelser. 

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

«Én måte å gripe an kvalitetsarbeidet i barnehagen på er 

gjennom dokumentasjon, som i pedagogisk sammenheng 

betyr å synliggjøre noe med det for øye å kunne dele det 

med andre (Klausen, 2001, i Gunnestad, 2007, s.165). 

Det er mange måter å dokumentere på, og en metode 

som er mye brukt, er å henge opp bilder. Bildene som blir 

hengt opp viser hva som har skjedd i en prosess, på en 

tur, eller i en lek, og skal brukes som en støtte for samtale. 

Gunnestad skriver at; «pedagogisk dokumentasjon 

innebærer at dokumentasjonen blir brukt til refleksjon over 

en handling eller et forløp». Bilder er blant annet en god 

støtte for å huske, og en hjelp når barna skal fortelle hva 

som har skjedd til mamma og pappa. Det å bygge videre 

på den pedagogiske dokumentasjonen ved å f.eks. gjenta 

handlingen eller forløpet og henge opp nye bilder, eller 

ved å skrive opp sitater barna kommer med, kan være til 

stor motivasjon. Man får lyst til å jobbe videre og man blir 

inspirert til å gjøre ting bedre eller mer spennende neste 

gang. Foreldre kan også få ideer som vi kan bygge videre 

på, og blir på den måten medvirkere i prosessen. 

GULLPERM

En metode som ble brukt mye hos oss i forrige barnehageår i 

forbindelse med arbeidet rundt «inkluderende fellesskap», 

var lekegrupper. Da planla vi og gjorde klart til en lek 

for en liten gruppe med barn. I etterkant av lekegruppen 

satte den voksne seg ned for å skrive ned refleksjoner fra 

lekegruppen i en praksisfortelling. Fortellingen startet ofte 

med en beskrivelse av rommet det skulle lekes i, etterfulgt 

av refleksjoner om hva som skjedde i leken. Man kunne også 

skrive om hva som inspirerte barna og hvordan samspillet 

var. Praksisfortellingen ble lagt inn i en perm som vi kalte 

«gullperm» og hver gruppe hadde hver sin. Etter hvert 

ble permen fylt med flere praksisfortellinger som vi tok 

frem igjen ved møter. Der ble én og én praksisfortelling 

plukket ut, og fortelleren ble veiledet i større grupper. 

Praksisfortellingene ble brukt til å reflektere rundt hva 

som hadde skjedd på lekegruppa, hvordan samspillet 

var, hva barna ble opptatte av, den voksnes væremåte 

i lekegruppa, hva som fungerte godt og hva man kunne 

gjøre bedre neste gang.
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KONTAKTINFORMASJON TIL AVDELINGENE
SPEIDERNE
TLF: 919 02 574
MAIL:
anette@ramnesprivatebarnehage.no
line@ramnesprivatebarnehage.no

GJØGLERNE
TLF:
 919 02 572
MAIL: 
marie@ramnesprivatebarnehage.no
janne@ramnesprivatebarnehage.no

BAGLERNE
TLF:
919 02 571
MAIL:
ann.louise@ramnesprivatebarnehage.no
janne-linn@ramnesprivatebarnehage.no

RIDDERNE
TLF:
919 02 573
MAIL:
henning@ramnesprivatebarnehage.no
marit@ramnesprivatebarnehage.no
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D ATO L I ST E
F O R  2 0 2 2  -  2 0 2 3

PLANLEGGINGSDAGER
Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. De fleste er samkjørt 
med resten av kommunen. Vi vil ha følgende datoer:

MANDAG 15. AUGUST 2022

TIRSDAG 16. AUGUST 2022

FREDAG 21. OKTOBER 2022

MANDAG 02. JANUAR 2023

FREDAG 19. MAI 2023

ARRANGEMENTER DER FORELDRE ER INVITERT
FORELDREMØTE   UKE 40

ETTERMIDDAGSKAFFE  TORSDAG 22. SEPTEMBER

LUCIAFEIRING    TIRSDAG 13. DESEMBER

ETTERMIDDAGSKAFFE  BARNEHAGEDAGEN 15. MARS

FORELDREMØTE   MARS

PÅSKEFROKOST   TORSDAG 30. MARS

SOMMERFEST    ONSDAG 14. JUNI

FRISTER FOR FERIE OG FRI
Legg inn i ebarnehage, eller gi beskjed på e-post på: post@ramnesprivatebarnehage.no

HØSTFERIE (UKE 41)   16. SEPTEMBER

JULEFERIE    01. DESEMBER

VINTERFERIE (UKE 8)   31. JANUAR

PÅSKEFERIE    7. MARS

SOMMERFERIE   19. APRIL

Det er også viktig at dere gir beskjed om barnas fri/feriedager utenom dette.

Barnehagen er stengt i uke 29 og 30.
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SAMARBEIDSUTVALGET VED RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S
HAR FASTSATT ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2022/2023

TØNSBERG, JUNI 2022



 
KJEKT Å HA I BARNEHAGEN

(ALT MÅ NAVNES)

- Vannflaske
- Bleier/badebleie
- To skift med klær
- Gode sko, som passer (det viktigste at vi kommer oss frem, ikke hvordan vi ser ut)
- Regntøy (med strikk til å ha under støvelen)
- Regnvotter
- Støvler (Cherrox når det er kaldt og vått)
- Tursekk (for de eldste)

Vinter/høst
- Dress (vinter og høst) (med strikk til å ha under støvelen)
- Vintersko
- Ull/fleece-tøy
- Lue, hals, votter

Vogn
- Vognpose
- Myggnetting, regntrekk og seler
- Bamse, smokk
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