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RAMMER FOR 
BARNEHAGENS DRIFT

§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 “De-
partementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi ret-
ningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver” (Barnehageloven, 2005).

LOV OM BARNEHAGE

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 barne-
hageloven 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 arbeidsred-
skap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS 
INNHOLD OG OPPGAVER

Formålet med Ramnes private barnehage A/S er å drive barnehage for selskapets 
aksjonærer, samt å sikre barns utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær tilknytning 
til natur og nærmiljø.

Lover og vedtekter finnes på barnehagens hjemmeside
http://www.ramnesprivatebarnehage.no

VEDTEKTER FOR 
RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S



BARNEHAGENS 
VERDISYN

Hos oss møter vi barn med åpenhet og anerkjennelse for den de er. 
Vi viser omsorg og hjelper hvert enkelt barn til å bli trygge på seg 
selv og hele barnegruppa. Dette gjør vi ved å være varmt tilstede 
for barna i hverdagen. Det er lov å vise følelser; vise at man er glad, 
sint og lei seg. Vi samarbeider og møter hverandre på en positiv 
måte ved å hilse, takke og be om hjelp på en hyggelig måte.
Gjennom arbeidet med SMART skaper vi et felles språk for det 
som skjer mellom oss, og bygger på den enkeltes styrker og gode 
egenskaper.

«Mennesker er fornuftige vesener med fri vilje og positive iboende 
muligheter til egenutvikling» (Gunnestad, 2007). Dette er slik vi ser 
på menneskene i vår barnehage. Vi er selvstendige individer, som 
utvikles og lærer i samspill med andre mennesker. Meningsfull 
læring skjer i samspill med omgivelsene, andre mennesker og 
riktig motivasjon.

Viktige motivasjonsfaktorer for læring ser vi som nysgjerrighet, 
interesse, skapertrang og vilje til å skape mening av verden rundt 
oss (Gunnestad, 2007). Vi arbeider derfor mot å øke disse faktorene, 
istedet for å fokusere på akkurat hva vi lærer. På denne måten 
ønsker vi å skape læringsglede hos alle i barnehagen.

Alle kan og alle mestrer. Dette gjelder også barna i barnehagen. Alle 
kan ikke gjøre det samme, men alle kan mestre noe i hverdagen 
sin. Vi kan mestre nye ting, med riktig støtte og tilrettelegging. 
Dette er tankesettet vi jobber etter i alle hverdagssituasjoner og 
andre pedagogiske aktiviteter.

Barnehagens rolle i samfunnet er å samarbeide med hjemmet 
rundt barnets oppdragelse og danning.



VÅRE 
VERDIER

ÅPENHET
SAMARBEID

ANERKJENNELSE
VARM TILSTEDEVÆRELSE
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OMSORG OG 
DANNING

“Vi viser at vi bryr oss og er tilstede 
for barna; med åpne armer og et 

ledig fang”



7

TRYGG OPPSTART OG TILVENNING
Vi etablerer nære og positive relasjoner til alle 
barn. I tilvenningsperioden følger vi barnas 
tempo og respekterer deres måte å klare over-
gangen fra foreldrenes omsorg til personalets 
omsorg. Barna trenger først og fremst å være 
trygge, deretter kan de også leke, medvirke 
og lære (Drugli, 2012). Forutsigbare rutiner og 
rammer er et verktøy vi benytter for å oppnå 
denne tryggheten.

OMSORG
Omsorg skal prege alle situasjoner i  hverdagen. 
Med omsorg mener vi å gi nærhet, ha innlevel-
se og være lyttende overfor hverandre.  Dette 
gjelder både relasjonen mellom personalet og 
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, f. eks. i påkledning og stellesituas-
jon, hvor vi har en unik mulighet for én til én 
kontakt. Personalet legger vekt på at barna skal 
føle seg betydningsfulle. Vi hører etter når de 
snakker og tar hensyn til meningene deres. Vi 
viser at vi bryr oss og er tilstede for barna; med 
åpne armer og et ledig fang. For at hvert enkelt 
barn skal bli fremhevet i gruppen praktiserer 
alle grupper sin variant av ”ukas barn”.

DANNING
Danning er en livslang prosess, og i  barneha-
gen møter barna et personale som veileder 
dem i å utvikle evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Barna blir kjent med 
hvilke rammer som er akseptable i samvær 
med andre. Barna møter jevnaldrende, eldre 
og yngre barn, barn med ulike funksjonsnivå 
og barn med ulik etnisk bakgrunn. Dette er 
med på å skape trygghet og naturlighet rundt 
ulikhetene, der barna må lære seg å ta hensyn, 
utvikle toleranse og samhandle med forskjelli-
ge mennesker. Barna vil få veiledning i å takle 
situasjoner som oppstår i møte med andre, som 
for eksempel hilse, ta avskjed eller å invitere til 
lek. Når barna får øvelse i dette skapes det økt 
sosial kompetanse.

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 barneha-
gen er barnas rollemodeller, og vi er bevisst på 
hvordan vi forholder oss til barna og hverandre. 
Vi skal gi alle barn samme muligheter uten å 
viske bort forskjellene mellom kjønnene. 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 felles-
skapet.

SYNLIGGJØRING AV BARNAS STYRKER
Vi vil at barna skal ha tro på seg selv. Barna skal 
respekteres for at de er forskjellige individer, 
med forskjellige egenskaper.
De voksne i barnehagen vil på flere måter legge 
til rette for at barna skal se hverandres ulikhe-
ter som en styrke. Vi er gode på ulike ting, men 
trenger noen ganger trening i å se egne og an-
dres styrker. Vi har fokus på hva de forskjellige 
barna i gruppene er gode på. Noen mestrer å 
lukke glidelåser, mens andre har veldig tålmo-
dighet med vriene knuter. Når barna kan se 
ulikhetene som en styrke og en ressurs, blir de 
tryggere på seg selv. Vi ser hvordan barna vok-
ser på at vi synliggjør deres ferdigheter. Når 
et barn for eksempel strever med noe i garde-
roben, 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 opple-
ve mestring ved å hjelpe hverandre. Dette er 
med på å bygge et godt selvbilde, som er en vik-
tig del av danningen.

Selvfølelse + selvtillit = selvbilde.

Barnas selvfølelse bygges opp bla. ved at vi 
bruker karakteregenskapene fra SMART i hver-
dagen. I samfunnet generelt er det stort fokus 
på å bygge barns selvtillit. Det handler om ut-
seende, resultater og statussymboler. Selvtilli-
ten 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 10.



8

“LEKEN ER BARNAS 
VIKTIGSTE LÆRINGSARENA”

LEK OG LÆRING

Leken er barnas viktigste læringsarena. 
Gjennom lek lærer barna å vise hensyn til 
hverandre, utvikle fantasi, kreativitet og 
bearbeide opplevelser. 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. 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 også det fysiske miljøet innby til lek, både 
inne og ute. Våre funksjonsrom er tilrettelagt 
for ulike former lek og aktiviteter. 

Lek brukes også som metode 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, eks hoppe 
paradis, dramatisere eventyr sammen med 
barna, hinderløype, regel-lek, sanseleker, etc.

Samtidig er det viktig å anerkjenne lekens 
egenverdi.  Leken er en frivillig, lystbetont og 
indremotivert aktivitet, og leken er et mål i 
seg selv (UD, 2017). Bevisste og observerende 

voksne skal «fremme et inkluderende miljø, 
der alle barn kan delta og erfare glede i lek» 
(UD 2017). Lekens verdi i seg selv er stor, og 
vi vektlegger derfor å gi barnet rom og tid 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» (UD, 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 en glidelås som skal opp, et bord som 
skal dekkes 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.

BARNS MEDVIRKNING, LEK OG LÆRING

 «Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør, for den som leker 
som liten får en rikdom inni seg som man kan øse av hele livet. Man 

bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. En verden som gir styrke 
om livet blir vanskelig. Et sted man kan ty til i motgang og sorg» 

(Astrid Lindgren).
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SMART OPPVEKST
I BARNEHAGEN

SMART oppvekst er en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker (AI) 
kombinert med systematisk trening på sosial kompetanse (ART)

(Fra Re kommunes plan for SMART oppvekst)

“I RE ER DET ROBUSTE BARN, UNGE OG VOKSNE”
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VÅR JOBBING MED SMART OPPVESKT

SMART RELASJON

MÅNEDENS
KARAKTEREGENSKAPER
AUGUST: OMSORG
SEPTEMBER: OMSORG
OKTOBER: NYSJGERRIGHET
NOVEMBER: NYSGJERRIGHET
DESEMBER:UTHOLDENHET
JANUAR:UTHOLDENHET
FEBRUAR:SELVKONTROLL
MARS:SELVKONTROLL
APRIL:SAMARBEID
MAI: SAMARBEID

Vi griper stadig barna på «fersken» i å gjøre noe bra. Det vil si 
at barna får positive tilbakemeldinger når de gjør noe bra, som 
f.eks. å hjelpe hverandre, samarbeide, vise omsorg osv. Vi må 
kjenne barna godt for å vite hva vi skal rose for. En som klatrer 
to trinn i ribbeveggen kan være kjempemodig, mens en annen 
klatrer til toppen hver gang og hopper ned på tjukkasen, som 
den største selvfølge. For en annen kan det være mot og ende-
lig kunne løfte blikket og si hei til en annen på morgenen.

Vi starter med en enkel innføring av karakteregenskapene 
med de minste. Vi har en progresjon i de ulike gruppene fram 
til førskolealder.  Ved innføring av karakteregenskapene 
bruker vi ulike metoder som for eksempel synliggjøring 
ved bilder og griper barna på fersken i å gjøre noe bra. Vi 
kan bruke enkle rollespill hentet fra kjente situasjoner for 
barna, og historier fra SMART oppvekstboka. Dette kan vi 
også gjøre i små lekegrupper. Her er målet at barna får sette 
seg inn i andres tanker, og følelser. Vi trener på forskjellige 
handlingssituasjoner.

Vi er engasjerte, tilstedeværende og bevisste voksne som ser 
og anerkjenner barnas ønsker og det de gjør. Vi er opptatt av å 
skape gode opplevelser sammen med barna. Dette gjør vi ved 
å lytte til deres ønsker, delta i leken og forske på og finne ut av 
ulike fenomener.

Vi voksne støtter barnet i utforskning, når det trenger det, og gir det nærhet og trøst, når det er det 
som behøves. Dette er for å skape en trygg “havn” og vise at vi bryr oss om dem.
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“En barndom uten 
bøker, det er ingen 
barndom. Det er å 

være utestengt fra  det 
fortrollede landet der 

man kan finne de mest 
sjeldne av alle gleder” 

Astrid Lindgren 
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SPRÅK
Barn og voksne i vår barnehage leker seg med språket og finner glede i å tulle og forandre 
på det kjente. Det er glede over å lese bøker, både inne og ute. Vi ønsker at barn og voksne 
skal finne glede i bruk av språk, både verbalt og kroppslig, for eksempel gjennom samtale, 
bøker, sang, rim og regler. Vi ønsker et godt språkmiljø hvor hvert enkelt barn blir sett, 
møtt, hørt og forstått med utgangspunkt i egen livsverden og tidligere erfaringer. Vi vil 
anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk, og være lydhøre 
voksne som er bevisste våre roller som språklige forbilder (UD, 2017)

HØYTLESNING er den beste lese- og 
skriveforberedelsen og den beste fore-
byggingen av lese- og skrivevansker barn 
kan få (Høigård, 2013). I tillegg lærer 
barn å forstå større språklige enheter, 
enn det som er vanlig i daglig samtale. 
De får en forståelse for sammenhenger 
i tidsforløp og årsaker. Høytlesning gir 
dem mulighet til å foregripe, oppleve en 
førforståelse, og opparbeide seg en for-
tellerkompetanse. Og i tillegg til alt det-
te lærer de mange nye ord og begreper 
(Høigård, 2013).

I tillegg til den tekniske språklæringen, 
gir høytlesning andre gevinster og mu-
ligheter. 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 & Fods-
tad, 2014).

LESEAKTIVITETER er planlagt lek med 
utgangspunkt i en bok. Disse er voksens-
tyrt, 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 ko-
ble sammen lek og læring, og språktileg-
nelse og bildebøkenes estetiske dimens-
jon (Alfheim & Fodstad, 2014).

SAMTALER blir fremhevet som den 
mest grunnleggende læringsaktivite-
ten for barn fra to til seks år (Gjems & 
Løkken, 2011). Barn lærer språk gjen-
nom å bruke språk. Alle trenger et godt 
språk for å kunne uttrykke ønsker, fø-
lelser 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 vik-
tigste 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 lyt-
ter, bekrefter og anerkjenner. «Gjennom 
dialog og samspill skal barna støttes i 
å kommunisere, medvirke, lytte, fors-
tå og skape mening» (UD, 2017). Språk 
utvikles gjennom danningsprosesser 
preget av dialog og inkludering i gjen-
sidige prosesser, hvor barn påvirker og 
påvirkes av omgivelsene. (Giæver, 2014)
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FYSISK MILJØ er en viktig del av språkmiljøet. 
Vi ønsker et fysisk miljø, som kan gi utgangs-
punkt for gode språklige samhandlinger; et 
godt læringsmiljø som innbyr til bruk av språk, 
og som bekrefter barnas identitet. Vi ønsker å 
ha et bibliotek som innbyr til boklesning – med 
god og variert litteratur synlig for barna. Vi 
ønsker å legge til rette for et rolleleksrom med 
utkledningstøy og rekvisitter – og gjerne med 
bøker som underbygger temaene. Vi ønsker et 
formingsrom som innbyr til skriftsspråklige ak-
tiviteter. Vi ønsker å legge til rette for et fysisk 
miljø hvor barn får opplevelser og erfaringer 
de kan snakke sammen om. Mennesker erfarer 
verden med kroppen, og bruker ord som gjen-
gir kroppens erfaringer (Merleau-Ponty, 1996, 
i Giæver, 2014). Samhandling i inkluderende 
lekemiljøer, inspirerer til å bruke språk.

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 kom-
petanse” (UD, 2017).

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 
være støttende voksne som oppmuntrer til å ut-
vikle det videre. 

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

SPESIALUNDERVISNING 
“VI MØTER BARNA PÅ DERES NIVÅ OG STIMULERER 

DEM TIL Å VIDEREUTVIKLE SEG PÅ ULIKE OMRÅDER”

I tilpasset opplæring er hovedfokuset 
vårt å se barnas styrker. Vi identifiserer 
styrkene til hvert enkelt barn og hjelper 
dem til å videreutvikle disse. Vi møter 
barna på deres nivå og motiverer dem til å 
videreutvikle seg på ulike områder.

Ved samtykke fra foreldrene brukes ulike 
observasjonsskjemaer og kartleggings-
verktøy, for å legge  til rette for individu-
elle behov. Ut i fra dette legges det opp til 
gode pedagogiske og varierte aktiviteter 
for å fremme barnets utvikling.  Gjennom 
observasjonsskjemaet «Alle med» vises 
barnets ulike utviklingsområder.  «TRAS» 
og « SIT»  (Språklig Impressiv Test) bruker 
vi for å se nærmere på det enkelte barns 
språk. Vi bruker sistnevnte først og fremst 
for å fange opp språklige elementer hos 
tospråklige barn. På denne måten kan vi 
legge til rette for et best mulig språklig 
miljø i barnehagen.

Noen barn har rett på spesial-undervis-
ning etter opplæringsloven ..5-7. PPT gir 
en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av 
denne opprettes enkeltvedtak, som gir 
barnet rett til spesialpedagogisk tilrettel-
egging. Det vil si at det blir iverksatt ulike 
spesialpedagogiske tiltak tilpasset barnets 
behov. Barnehagen har en egen kontakt-
person i PPT, som vi har jevnlige drøft-
ingsmøter med. Ved behov får personalet 
veiledning fra PPT, eller fra andre fagper-
soner.
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OVERGANG 
BARNEHAGE-SKOLE

Én formiddag i uka, er førskolebarna samlet 
om førskolearbeid. Målet for dette arbeidet  er 
å gi barna læringsglede, en fellesskapsfølelse 
og hjelp i overgangen til skolen. Barna skal 
lære seg teknikker og tankemåter for selve 
det «å lære». Vi jobber på forskjellige måter. 
Noen ganger bruker vi oppgaveark, spill og 
aktiviteter hvor vi sitter rolig rundt bordet og 
arbeider. Andre ganger legger vi opp til kropps-
lige aktiviteter, der barna kan lære, erfare og 
utforske ved hjelp av kroppen. 

En viktig ting er at barna skal kjenne nytten og 
gleden av å “koble seg på” sammen med andre. 
De skal få erfaringer med store utfordringer, 
der de først tenker “dette klarer jeg ikke”. Ut-
fordringer som viser seg å være fullt overkom-
melige med riktig støtte og riktig tankemønster, 
som sier at resultatet er godt nok om innsatsen 
har vært god. For eksempel kan barna få i op-
pdrag å finne ut hvor lang en meter er, hvor-
dan man kan finne midten av noe, eller jakte 
på forskjellige former. Vi kan tegne historier 
og lage bøker, som vi lager tekst til, og vi leker 
med tall, bokstaver og begreper på forskjellige 
måter.

Det er utarbeidet et informasjonsskriv om 
overgangen i Re kommune. I skrivet finner 
dere linker til ulike sider som er relevante i 
forbindelse med overgangen til skolen. Skrivet 
blir sendt ut til førskolebarna på høsten. 

Vi har samarbeid med skolene. Hver vår invit-
eres barnas klasselærer på besøk hit til barne-
hagen. Da får de hilst på barna i deres trygge 
miljø. I mai inviteres barna til to ”bli kjent” 
dager på skolen. Foreldrene følger barna dit. 

Barnehagen og skolen har et overgangsmøte på 
våren. Barnehagen forteller litt om barna, hvor 
det fokuseres på barnas positive egenskaper og 
sterke sider. Dette for at skolen skal bli kjent 
med de nye barna.

På høsten har vi gjensynsfest for de barna som 
gikk i barnehagen året før. Dette er en fest der 
de får komme tilbake og være sammen med og 
leke med de største barna i barnehagen.

#Et kart mellom barnehage og hjem, 
med alt relevant på veien
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KART SÅ VI KAN FINNE HVERANDRE - OM Å TA AVSKJED

En dag i slutten av mai sitter jeg å snakker med to av jentene som skal begynne på skolen. I til-
legg til at de gleder seg, snakker vi om at vi kommer til å savne hverandre. Jentene blir med ett 
alvorlige da jeg sier at jeg kommer til å savne dem. Kanskje det er nå de kommer på at i tillegg 
til det spennende med skolestart, betyr dette en avskjed… Jeg blir alvorlig selv og lurer på om 
jeg ikke burde sagt det, om jeg har gjort skolestarten litt mindre spennende nå? 

Heldigvis kommer vi på at vi kan tegne kart, så vi kan finne hverandre selv om de slutter i 
barnehagen. Vi setter oss ned med ark og penn. Først tegner jeg barnehagen, så snakker og 
tegner vi oss nedover bakken, gjennom rundkjøringer, under bruer og forbi buss-stopp. Dette 
blir en utrolig betydningsfull stund og fin samtale. Vi tegner hvordan det ser ut hjemme hos 
meg, tegner hestene i luftegården og bilen foran garasjen. De vil at jeg skal tegne bilen deres 
der også, for de skal jo komme på besøk. 
De tegner kart så jeg kan finne dem også. Snakker med blyant og munn om hvordan det ser ut 
langs veien. Svinger og bakker og humpler kommer med på kartet. Naboen har høner og en 
katt som er død. På graven står det en fin gul blomst som de har gitt til naboen sin. Vi skriver litt 
også. Navn og nummer på veien kommer med, og butikken og navnet på naboen som jobber i 
hagen sin. 

Dette kjennes som en meningsfull løsning på avskjeden og det kjennes godt i hjertet at vi kan gi 
hverandre litt av livet vårt gjennom denne samtalen før det skal skje. Vi får enda et bevis på at 
vi betyr noe for hverandre selv om vi ikke skal se hverandre så ofte mer.
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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 forel-
drene, og her kan vi utveksle informasjon som 
er viktig for at det enkelte barnet skal få en fin 
barnehagedag. Vi jobber for å få gode relasjon-
er til foreldre. Trygge foreldre gir trygge barn, 
og dette gir igjen gode utviklingsmuligheter for 
barna. 

Alle foreldre skal bli sett, og møtt med respekt, 
anerkjennelse og forståelse. For å bygge relas-
joner jobber vi etter «mottoet» lytt, bekreft, 
anerkjenn.

På ulike arenaer snakker vi med foreldre og 
åpner for at de kan komme med ideer og inn-
spill. Vi inviterer foreldre til barnehagen for å 
vise hva vi jobber med, og hva barna deres har 
vært opptatt med. Dette gir mulighet for forel-
drene til å være med på å evaluere og påvirke 
arbeidet vi gjør. Vi er åpen for at de kan komme 
med ideer og innspill til videre arbeid i prosjek-
ter vi arbeider med. 

Vi bruker barnas og foreldrenes styrker og res-
surser i barnehagen. Vi opplever at enkeltbar-
net blomstrer opp når de får anledning til å 

bidra med ressurser hjemmefra inn i barneha-
gen. 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 samarbeidsut-
valg. På våren har vi en åpen ettermiddag, hvor 
vi inviterer nye barn til å komme, se og bli kjent 
med barnehagen.

Foreldresamtaler har vi hver høst og vår. Der-
som noen ønsker samtale utenom, kan de be 
om det. I foreldresamtalene har vi fokus på bar-
nets styrker og hvordan disse brukes i barneha-
gen og hjemme.

Vi har ulike arrangementer for å skape 
møtearenaer for barn, foreldre og personalet, 
som foreldrekaffe, påskefrokost o.l.

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)
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PERSONALSAMARBEID

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene 
som arbeider her. Det er derfor viktig for oss å 
legge vekt på personalets kompetanse, arbeids-
glede, engasjement, evne og vilje til å utvikle 
vårt arbeid i hverdagen. Personalet arbeider 
med en anerkjennende grunnholdning med 
fokus på styrker og relasjoner.

Vi legger til rette for å øke personalets kunns-
kap ved at enkeltpersoner og hele personalet 
får videreutvikle seg. Vi forsøker alltid å op-
pfordre og legge til rette for at personalet tar 
videre- og etterutdanning.

Vi har personalmøter en gang i måneden på 
kveldstid og vi har fem planleggingsdager i 
året. I løpet av barnehageåret har vi også ulike  
sosiale arrangementer for å skape et godt sam-
hold i personalgruppa. 
Medarbeidersamtaler gjennomføres en gang i 
året samtidig som det gis individuell veiledning 
ved behov. Nyansatte følges opp ved et eget in-
troduksjonsprogram. Det gjennomføres jevnlig 
medarbeiderundersøkelser.

LEDELSESMETODE I SMART OPPVEKST
AI (Appreciative Inquiry) er et tankesett, en 
måte å forstå organisasjoner, mennesker og 
verden. Appreciative betyr å vurdere og verd-
sette. Inquiry betyr å undersøke og oppdage 

det velfungerende. AI har som utgangspunkt at 
alle organisasjoner har noe som fungerer godt. 
Når man involverer ansatte, ledere og samar-
beidspartnere for å undersøke hva det er som 
bidrar til dette, legges det grunnlag for nye suk-
sesser. Vi studerer og forsker på det som er vel-
fungerende gjennom å stille gode reflekterende 
spørsmål og vi opptrer anerkjennende i møtet 
med hverandre. AI er tuftet på positiv psykolo-
gi, systemteori og sosialkonstruksjonisme.

En stor og viktig del av AI-arbeidet er å bruke 
anerkjennende praksisfortellinger som utgang-
spunkt for arbeidet med barna. På den måten 
lærer vi av og inspirerer hverandre. Vi har eks-
tra fokus på adferds-spesifikk ros av både barn 
og voksne. Vi jobber fram de voksnes styrker og 
bruker gode metoder for å synliggjøre barnas 
styrker. Vi mener at det er viktig å identifisere 
og videreutvikle egne styrker, for å ta i bruk 
disse i arbeidet med barna.

Ved å fokusere på gode handlinger og egne 
styrker øker vi barn og voksnes tro på seg selv, 
skaper entusiasme og utvikling både for den 
enkelte og barnehagen som helhet.

Mål for personalsamarbeid:
‘“Vi skal ha en personalgruppe som er sammensatt av ulike styrker og 

faglig kompetanse. Vi skal ha en anerkjennende væremåte og jobbe for 
felles kunnskapsutvikling.”
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SATSINGSOMRÅDE 2018/2019:

FYSISK MILJØ

Som en forlengelse av vårt arbeid 
med læringsmiljø, der vi fokuserte på 
mobbing og relasjonsarbeid, velger 
vi nå å sette fokus på fysisk miljø. 
Der vi tidligere har hatt fokus på det 
usynlige miljøet, som holdninger til 
og perspektiver på barn og læring, 
blir det nå et større fokus på det 
synlige miljøet (Krogstad, Hansen, 
Høyland & Moser, 2012, s. 13). Det 
vi definerer som det fysiske miljøet 
i vår målsetning, omhandler både 
inne- og utemiljø, skogen og resten 
av nærmiljøet.

Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (2017) gir 
klare føringer og legger stor vekt 
på barnas fysiske miljø, og hvordan 
dette påvirker deres muligheter til 
bl.a. lek, læring, vennskap og tro 
på seg selv (UD, 2017, s. 8, 22). Det 
blir dermed barnehagens mandat 
å skape og tilrettelegge miljø som 
muliggjør trygghet, utfordringer, 
medvirkning, inkludering, omsorg, 
læring, god lek, vennskap osv. (UD, 
2017). I dette utviklingsarbeidet vil 
vi ha ekstra fokus på fysisk miljø 
og dets innvirkning på relasjoner 
og barns utvikling, som en naturlig 
forlengelse av det vi har jobbet med 
tidligere.

Progresjon og medvirkning er 
sentrale begreper i utviklingsarbeidet 
vi er igang med. Vi ser det som 
sentralt at dette arbeidet utvikler 
seg for og sammen med alle barna. 
Det levende miljøet må utvikle seg 
i forhold til barns alder, erfaringer, 
interesser, kunnskaper og 
ferdigheter (UD, 2017).  Dette vil kreve 

løpende refleksjoner, diskusjoner, 
observasjoner og vurderinger av 
og mellom voksne og barn. Det er 
i dette definisjonen av det levende 
miljøet ligger. Foranderlig, dynamisk 
og utviklende er stikkord i det vi ser 
som et levende miljø. Et miljø som 
er tilgjengelig for endring fra både 
voksne og barn og som er dynamisk 
i motsetning til statisk. I denne 
praksisen, der barn, voksne og alle 
i fellesskap er aktive aktører, vil 
det fysiske miljøet utvikle seg både 
mellom og utenfor oss selv. Det blir 
et levende fysisk miljø.

Inspirasjon er en viktig del av 
barnehagens mandat, og er et 
sentralt begrep i alt vi gjør i 
barnehagen. Gjennom måten vi 
handler, planlegger og organiserer, 
skal vi inspirere barn til å utvikle 
seg gjennom lek og andre aktiviteter 
(UD, 2017). Våre omgivelser påvirker 
oss, så der et miljø kan inspirere til 
god og utviklende lek, spennende 
samtaler og felles undring, må 
vi også tenke oss at noen miljøer 
har motsatt effekt. Vårt mål i dette 
arbeidet er å skape mange små 
«verdener» som barna kan gå inn i, 
og leve seg inn gjennom forskjellige 
sanseinntrykk. Vi vil skape verdener 
som aktivt inspirerer barna. Med 
dette mener vi et fysisk miljø som 
aktivt kommuniserer med oss, der vi 
er mottakere.

«VI SKAL SKAPE ET LEVENDE OG INSPIRERENDE 
FYSISK MILJØ SAMMEN MED BARNA.»
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FYSISK MILJØ definerer vi både som inne- og 
utemiljø, skogen og nærmiljøet
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DIGITAL PRAKSIS
Vår digitale praksis skal være et naturlig verktøy i barns og voksnes hverdag. Digi-
tale verktøy skal brukes for å øke vårt handlingsrom i lek og aktiviteter. Det skal 
brukes for å bidra til, og inspirere til lek, kreativitet og læring. Barna skal få opp-
dage mulighetene digitale verktøy gir. Vår digitale praksis skal ikke kjennetegnes av 
en passiv konsumering, men av aktive og produserende barn. En aktiv og produser-
ende praksis er barn og voksne, som 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. Kvalitet i apper og programmer, definerer vi som skapende verktøy. 

Vi skal snakke om digital dømmekraft rundt informasjonssøk, opphavsrett og 
kildekritikk. I tillegg skal vi legge vekt på barnas personvern, gjennom en bevisst-
gjøring hos både barna og voksne.

Det viktigste i vår digitale praksis er, som med alt vi gjør, et nært, engasjert og in-
spirerende personale.

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, tenkesett, 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. 

“Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nys-
gjerrighet 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” (UD, 2017, s.9).

I barnehagen har alle barna hver sin perm der det er bilder og tekst som kan for-
telle oss noe om hvem barnet er. På noen av gruppene har barna bilder av huset 
sitt, familien sin, middagsbordet hjemme, senga si osv. Man kan også finne bilder 
og tekst 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. Dette er et 
eksempel på hvordan vi synliggjør mangfoldet i barnehagen. 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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VURDERING OG 
DOKUMENTASJON

VURDERING
Barnehagen, som en pedagogisk virksomhet, 
er en målrettet prosess. Av den grunn er vur-
dering en sentral rolle. Vurdering innebærer å 
undersøke med tanke på å verdsette, måle eller 
finne ut hvordan noe fungerer. Gjennom obser-
vasjon av barns utvikling og trivsel, persona-
lets relasjon med hverandre og med barn, kan 
vi finne ut hva som fungerer og hva som kan 
forbedres. Vurdering er nødvendig for å kunne 
forbedre vårt pedagogiske arbeid (Gunnestad, 
2007). Det er et viktig verktøy for å finne ut om 
vår praksis samsvarer med overordnede mål 
fra Rammeplanen (UD, 2011) og vår egen års-
plan.

Underveis og i etterkant av prosjekter eller ak-
tiviteter, gjøres vurderinger. Her ser vi på resul-
tatet av prosessen, om og i hvilken grad måle-
ne ble nådd, hva som fungerte, hva som ikke 
fungerte og hvorfor. Resultatet av denne vurde-
ringen vil ligge til grunn for fremtidig planle-
gging og pedagogisk virksomhet. Vi gjennom-
fører også vurderinger av hele virksomheten, 
hverdagsaktiviteter, barnegruppa, enkeltbarn, 
personal- og foreldresamarbeid. Vi skriver hel-
-og halvårsvurderinger og gjennomfører forel-
dreundersøkelser.

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
En kontinuerlig og viktig vurderingsmetode er 
bruken av pedagogisk dokumentasjon. I den 
pedagogiske dokumentasjonen belyses proses-
sen, tanker og innspill barna kommer med og 
det gir oss muligheten til å gjøre umiddelbare 
eller fremtidige justeringer. Å reflektere i dialog 
med andre er en viktig forutsetning for å kunne 
utvikle det pedagogiske arbeidet. I fellesskap 
får vi en midlertidig forståelse, som må være 
åpen for forandring i samtale og i møte med 
andre (Åberg, Lenz Taguchi & Manger, 2006).

FOTO
Vi tar bilder av barna som viser hva de er opp-
tatt av og hva de holder på med. Samtidig får 
barna lov til å ta bilder fra sitt perspektiv.Bilde-
ne er et fint utgangspunkt for samtale mellom 
barn – barn, barn – personal og barn – foreldre.

“EN KONTINUERLIG OG VIKTIG VURDERINGSMETODE ER 
BRUKEN AV PEDAGOGISK  DOKUMENTASJON”.
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SKYA LYSER!

Skya lyser! Hvem er det som skal ha med seg boksen hjem i dag? Den 
er litt tung, men vi får den ned. Oppi ligger det et brev, en gjenstand, 
en skriveblokk og et kamera. I brevet får ukas ridder i oppdrag å lage 
en historie og å ta bilder. Ikke alt mulig av bilder, men bilder som betyr 
noe for deg. Først skal kameraet hjem for å dokumentere der og så skal 
det opp i lavvoen for å bli brukt. Det er stor glede hos ukas ridder når 
barnet selv får gå med en voksen og ta bilder. Så nærmer vi oss slutten 
av uka. Ukas ridder får sette seg ved PCen og skrive hvorfor han/hun 
har valgt akkurat disse bildene. I samling vises de frem og henges på 
veggen. I løpet av uka får barnet mulighet til å vise hva han/hun er 
opptatt av, både hjemme og i barnehagen. Ved å vise bilder blir de 
andre barna nysgjerrige på ukas ridder og det skaper et grunnlag for 
samtale.
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PROSJEKTARBEID

I barnehagen bruker vi prosjektarbeid som ar-
beidsmetode. Vi kan finne et tema som vi synes 
er spennende og legge ut spor til barna. Spor 
kan være en «ny» bok, leke, bilde eller lignende 
som plutselig dukker opp på rommet vårt en 
dag. Om barna utforsker dette, følger sporet og 
synes det er spennende kan vi arbeide videre 
ut i fra det. Vi kan også finne et tema ved å lytte 
til, leke med og observere barna i hverdagen. 
Da får vi øye på hva barna engasjerer seg i og 
interesserer seg for. Ved å ta utgangspunkt i 
det barna er interessert i, eller undrer seg over, 
legger vi til rette for meningsfull læring og det 
vil aldri være en fasit på hvordan prosjektet ut-
vikler seg. Hverdagene blir spennende og inn-
holdsrike for små og store og barna opplever å 
bli møtt med respekt for det som er viktig for 
dem. Personalet skal ta utgangspunkt i barnas 
erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i 
barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjen-
nomføring av temaer og prosjekter (UD, 2017, 
s.43).

Høsten 2017 ble Gjøglerne kjent med to figur-
er som heter Bø og Bæ. Disse to sauene skulle 
være med det barnet som var Ukas Gjøgler, 
hjem. Det finnes i utgangspunktet en bokserie 
om Bø og Bæ, men siden barnehagen tilfeld-
igvis hadde disse bamsene liggende fant vi ut 
at de var passende figurer til å være med hjem 
på besøk til Ukas Gjøgler. Etter et par uker med 
Ukas Gjøgler så vi hvor stor begeistring det var 
rundt figurene. Vi tok da frem en av bøkene 
og begynte å fordype oss i denne. Boka heter 
«Bø og Bæ i skogen» og passer fint å lese om 
høsten. I boka pakker Bø og Bæ sekken og går 
på tur. De plukker blåbær og når de skal spise 
nisten sin, setter de seg midt i en maurvei og 
må løpe videre. På veien kommer de til en bekk 
de må hoppe over med en stokk. Barna viste 
stort engasjement og ville lese boka igjen og  
igjen. Vi hadde nå starten på et prosjekt. I flere 
uker lekte vi oss gjennom denne første boka. 
Vi gjorde mange av de samme tingene som de 
gjorde i boka. Gikk på tur, plukket blåbær, hop-
pet over mange bekker, smurte med niste, un-
dersøkte maur osv. Vi leste boka inne, på tur, 
på storskjerm, med bilder klistret på gulvet, vi 
hadde bok på snor i skogen, vi plukket med oss 
høsten inn og lagde mange bilder på formings-

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 (UD, 2017)



rommet og vi rollespilte. Etter en stund 
så vi at alle hadde blitt så godt kjent med 
boka at interessen begynte å falle hos 
barna. Vi bestemte oss derfor for å prøve 
oss med en ny bok om de to figurene. Ig-
jen blomstret interessen. Ved å stoppe 
opp og reflektere rundt hvor barna er i 
prosjektet kan man vurdere om barna 
fortsatt opplever det meningsfullt å gå 
videre. Dette er noe vi har gjort jevnlig 
gjennom året og vi har nå vært gjennom 
fire bøker om Bø og Bæ. 

Under Middelalderukene i januar var Bø 
og Bæ borte en stund, men vi hadde i 
stedet besøk av deres fetter, Ridder Rik-
ki, som viste oss hvordan en ridder kan 
leve og kle seg. I jula hadde Bø og Bæ 
også en pause, da bodde de i en kvist i 
vinduet. Der hadde de fått nisseluer på 
og tok i mot litt julepynt som barna hang 
på kvisten. 

Med hver av bøkene vi har introdusert 
for barna, har vi møtt innholdet i boka 
på flere måter. Ved å lese ute, inne,  
oppdage sansekasser, rollespille, ha duk-
keteater osv. Og vi har gjennom hele 
prosessen fått prøve ut nye ting ved å gjøre de 
samme tingene som Bø og Bæ gjør i bøkene. 
Heist kurver opp i trær, raket løv, handlet i «mat-
butikker», kledd av og på massevis av luer, vot-
ter og skjerf, laget snøball med kålhodet inni, 
rullet kålhode ned akebakken, spist niste ute, 
vært på «båttur» på gymsalen, på vannrommet 
og ute på vanndammene, kjørt på «grunn» på 
diverse steiner og mye mer. Parallelt med dette 
har vi hele tiden hatt formingsaktiviteter som 
samsvarer med innholdet i bøkene. 

Alt dette har vi gjort for å gi barna felles opplev-
elser og førstehåndserfaringer som de kan ta 
med seg i leken sin. Felles opplevelser fremmer 
et inkluderende miljø der alle barna kan delta i 
lek og erfare glede i lek (UD, 2017).  Vi ønsker at 
barna skal få mange varierte erfaringer og ved 
at vi voksne er tilstede, ser og setter ord på hva 
barna erfarer, skaper vi også et språkstimuler-
ende miljø.
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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” (UD, 2017)

Kunst, kultur og kreativitet
“Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen 
kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse 
og eget skapende arbeid. (…) I arbeid med fag-
området skal personalet stimulere barnas nys-
gjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 
undring, undersøkelser, utprøving og eksperi-
mentering” (UD, 2017). 

I formingsaktiviteter er vi bevisste på at pros-
essene er viktige. Barna skal få tid og rom til 
å finne sine egne uttrykk, om det gjelder jule- 
eller påskepynt, maling, tegning eller andre 
formingsaktiviteter. Vårt formingsrom er or-
ganisert på en måte som gjør det mulig for bar-
na selv å finne de materialene de ønsker. 

Vi synger mye, bruker instrumenter og ser 
verdien av sang og musikk, som mål i seg selv. 
Sammen med barna dikter vi teater og drama 
blant annet gjennom eventyr. 

Ved hjelp av de udefinerte materialene vi har 
på de ulike rommene øver vi på å iscenesette 
materialet til lek. Når vi iscenesetter blir det la-
get hytter, hus, bondegård, lekemat, hav, bruer, 
jungler og mye mer. 

Natur, miljø og teknologi
“Opplevelser og erfaringer i naturen kan 
fremme forståelse for naturens egenart og bar-
nas vilje til å verne om naturressursene, bevare 
biologisk mangfold og bidra til bærekraftig ut-
vikling” (UD, 2017). 

Naturen og skogen er en naturlig lekeplass for 
oss. 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 gjen-
nomført prosjekter om astronomi, dinosaurer, 
fugler, blomster, kyllinger, mm., som har gitt 
oss muligheten til å undre oss over fenomener 
og prosesser i naturen. De minste bruker sans-
er, der de smaker, lukter, hører og tar på, for å 
lære om naturen. 
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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 uni-
verset. (…) Arbeid med fagområdet skal stimul-
ere barnas undring, nysgjerrighet og motivas-
jon til problemløsning” (UD, 2017). 

Byggerommet er tilrettelagt for lek med ulike 
former. Vi sorterer materialene og lekene våre 
i ulike kasser, eller iscenesetter materialene og 
lekene i rommet. Vi spiller spill og pusler, og 
gjennom matlaging med oppskrifter kommer 
vi innom måling av mengde og vekt. 

Hverdagssituasjoner blir brukt til å benevne 
matematiske former som sirkel, kvadrat, syl-
inder, osv. Vi gjennomfører aktiviteter og pros-
jekter som legger vekt på å skape en entusi-
asme for og glede av ny lærdom, samtidig som 
vi skaper en interesse for tall og bokstaver.
 
I barnehageåret 2017/18 jobbet Speiderne med 
en bok av Hervé Tullet som heter «Trykk her». 
Når man leser boka, skal man gjøre som boka 
sier og se hva som skjer. Boka viser sirkler i 
ulike størrelser og i tre ulike farger. Hvis man 
for eksempel klapper tre ganger eller trykker 
på en av sirklene i boka kan man se at sirklene 
har forandret seg eller flyttet på seg på neste 
side. Speiderne jobbet videre med boken ved å 
lage en sanseløype der de brukte sirklene fra 
boka.

Kropp, bevegelse, mat og helse
“Barnehagen skal legge til rette for at alle barn 
kan oppleve bevegelsesglede, matglede og mat-
kultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og 
psykisk helse” (UD, 2017).

Våre funksjonsrom gir mange muligheter til fy-
sisk aktivitet, både grov- og finmotorisk. 
“Grovmotorikk defineres vanligvis som bev-
egelser som utføres av store muskelgrupper, 
og som krever mindre grad av presisjon enn 
finmotorikk (…) Finmotorikk kan forklares 
som bevegelse som utføres av mindre muskel-
grupper, og som krever stor grad av presisjon” 
(Osnes, Skaug, Kaarby, 2010).

I gymsalen danser vi, spiller ball, hopper tau, 
klatrer i ribbeveggen og har «Røris» som er et 
bevegelsesprogram der en voksen leder ulike 
bevegelser til lydspor. 
Formingsrommet er tilrettelagt for fin-motor-
iske aktiviteter som perling, tegning, klipping, 
maling osv. 
Byggerommet er tiltrettelagt for bygging med 
lego, lafteklosser, togbane, udefinerte bygge-
materialer osv.
De minste har et eget rom med god tumleplass. 

På kjøkkenet er barna med og lager god og 
sunn mat. Vi har fokus på å skape matglede 
gjennom at barna deltar i matlagingen og kjen-
ner på gode matlukter gjennom dagen. Barna 
er ofte innom kjøkkenet der de deltar i å skrelle 
og skjære grønnsaker, bake brød og tilberede 
maten sammen med Wenche. I løpet av uka 
tilbereder vi grønnsakssuppe og middag med 
friske råvarer. Maten tilberedes for det meste 
fra bunnen av. Vi har smøremåltider og buffe, 
der barna får tilbud om ulike påleggslag som 
leverpostei, egg,  frukt og grønt. Barna får 
kjennskap til, er med å tilbereder og smaker på 
mat fra ulike kulturer, og de får være med 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, i umiddelbar nærhet til sko-
gen, gir barna andre kroppslige muligheter. 
“Inngunn 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” (Thor-
bergsen, 2012). 

 Vi har faste tur- og lavvodager, går på ski, aker 
og klatrer. 



30

Nærmiljø og  samfunn
“Det skal legges vekt på å styrke kunnskap om 
lokalsamfunnet og å bli kjent med lokalhisto-
rie” (UD, 2017).

Gjennom arbeid med Slagene på Re har vi un-
dersøkt 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 barneha-
gen vår. Vi går til skogen, biblioteket, Revetal, 
barneskolen, andre barnehager, Re VGS og fot-
ballbanen.  

Prosjekter om lokalsamfunnet og «boka mi» 
er også en måte å bidra til en nysgjerrighet om 
samfunnet rundt dem. I barnehageåret 2017/18 
lagde Baglerne et eget kart på Rollelek hvor 
vi plasserte bilder av barna 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. 

«Boka mi» er en bok hvert enkelt barn har hvor 
det blir satt inn bilder av barnas familie, hus, 
fremkomstmetode til barnehagen, og andre 
opplevelser. Denne boka bidrar til at barna blir 
nysgjerrige på hverandre og får innblikk i hver-
andres liv. 

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 barneha-
gen.

Vi har hatt prosjekter der vi studerer veiskilt, 
postkasser, flagg, kart og andre land. 

Kommunikasjon, språk og tekst
“Gjennom arbeid med dette fagområdet skal 
barnehagen bidra til at barna får utforske og ut-
vikle sin språkforståelse, språkkompetanse og 
et mangfold av kommunikasjonsformer” (UD, 
2017). 

Gjennom SMART jobbingen er vi innom alt 
dette. Vi skaper et felles og rikere språk 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 tren-
ing i å bruke språket sitt gjennom å gi gode til-
bakemeldinger til hverandre.

Vi har også fokus på flerspråklighet og legger 
til rette for at barna skal kunne utvikle i barne-
hagen.

“Barnehagealderen er den viktigste perioden 
for utvikling av muntlige språkferdigheter. (…) 
For mange vil barnehagen være den primære 
arenaen for andrespråkslæring. Her vil de for 
første gang komme i aktiv kontakt med norsk 
språk, og her vil språkferdighetene utvikles” 
(Kibsgaard, Husby, s.15, 2014).   

På biblioteket har vi et variert utvalg av bøker, 
der vi leser høyt for barna. 

Bøkene blir ofte tatt ut av biblioteket slik at de 
kan brukes både inne og ute. På hvert gruppe-
rom har vi en bokkasse med bøker som byttes 
ut jevnlig med bøker fra vårt eget bibliotek, 
eller fra biblioteket på Revetal. 

I tillegg til å ha høytlesning for barna har vi 
også leseaktiviteter. Se side 13.

Vi øver språket ved å fortelle historier og dikte 
historier sammen med barna.
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Etikk, religion og filosofi
“Etikk, religion og filosofi former vår måte å 
se verden på og preger våre verdier og hold-
ninger” (UD, 2017).

Gjennom hele dagen tar vi etiske valg, reflek-
terer rundt etiske dilemmaer som oppstår sam-
men med barna. Dette er også en stor del av vår 
praksis, gjennom vårt arbeid med SMART.

I barnehageåret 2017/18 jobbet Ridderne med 
filosofiske samtaler. Personalet la til rette for 
filosofiske samtaler ved at de la ut spor med 
bilder av blant annet høna og egget. Hvem kom 
først av høna eller egget? Her finnes det ingen 
fasit, så barna må tenke seg frem til sine egne 
løsninger. 

Vi markerer de sentrale høytidene hos de reili-
gionene som er representert i barnehagen, 
f.eks. jul, påske, id.
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TRADISJONER

SLAGET PÅ RE
- Vi ønsker at barna skal få kjennskap 
til historien i Slagene på Re og hvordan 
livet var i middelalderen.

En del av vår kulturarv er slagene på Re 
og det som skjedde her i middelalderen. 
Vi ønsker å vekke barnas nysgjerrighet 
for historie. 

I tre uker etter nyttår jobber vi med 
temaet slaget på Re. Her har vi to store fel-
lessamlinger, der de ansatte spiller teater 
for barna. Da får alle se de kjente perso-
nene som var sentrale rundt slagene på 
Re i 1163 og 1177. Personer som; Magnus 
Barfot, Sigurd Markusfostre, Sigurd Jarl, 
kong Magnus, prinsesse Kristin, Erling 
Skakke og Øystein Møyla.

Vi skal undre oss sammen med barna og 
prøve å finne ut mer om kongene og livet 
i middelalderen. De voksne skal formidle 
historien i samspill med barna, gjennom 
dramatisering, bøker og fortellinger. 
Sammen med barna skal vi gjenskape 
praktiske innretninger fra den tiden. Alt 
fra ting de lekte, hvordan de gikk på do, 
spiste, jaktet eller farget garn.

Vi har faste aktiviteter som å bake flat-
brød, brygge mjød og bake brytebrød. 
Førskolebarna går til Revetal og er med 
på Middelalderfestivalen. 

I  slutten av perioden har vi middelalder-
fest. Den starter med fellessamling, så 
har vi stasjoner rundt i barnehagen der 
barna får prøve seg på ulike aktiviteter 
som f.eks. balansestokk, tautrekking, 
bryting og formingsaktiviteter. Vi avs-
lutter festen med et felles gilde på kjøk-
kenet. Der ligger all mat på bordet, og vi 
spiser med hendene og drikker mjød fra 
skål. Vi prøver å gjenskape et festmåltid 
fra middelaldertiden.

I tiden før påske har vi aktiviteter som 
knyttes til påske, vår og nytt liv.

Vi vektlegger at det skal være litt annen 
stemning og annerledes dager, for å skape 
forventninger til påsken som kommer.

Vi har ulike formingsaktiviteter som 
knyttes til påsken. F.eks. påskekyllinger 
og egg i ulike varianter og fasonger. Vi sår 
blomster og karse som spirer, og ser nytt 
liv. Vi formidler det kristne påskebudska-
pet.

Alle gruppene har felles påskesamling og 
påskevandring med forskjellige aktivteter. 
Påskeharen kommer innom og legger 
igjen påskeegg. Vi har påskefrokost der 
øvrig familie kan komme og spise frokost 
sammen. Vi synger faste påskesanger.

- Barna skal gjøres kjent med påskens 
tradisjoner og skikker.

PÅSKE
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Vi skal ta vare på tradisjonene som er en 
viktig del av vår kulturarv, vi skal la barna 
få kjennskap til det kristne innholdet i ju-
len og vi skal fylle førjulstiden med for-
ventning, glede og undring.

I førjulstiden prøver vi å skape en forvent-
ningsfull atmosfære, og vi legger vekt på 
å ikke feire noe på forhånd, men i etter-
tid. Et eksempel på dette er at vi har av-
dentsamling mandagen etter søndagene i 
advent, slik at de som tenner lys hjemme 
får gjort dette hjemme før vi gjør det i 
barnehagen. Dette for at hjemmene skal 
få markere begivenheter sammen med 
barna først. Barna skal bl.a. oppleve å 
lage en julegave der prosessen i arbeidet 
er viktig. Barnet skal oppleve å skape noe 
som blir deres eget uttrykk.

Vi har tradisjoner som adventsamlinger, 
julevandring til kirka for førskolebarna, 
julevandring i barnehagen for resten av 
barna, kalendertrekking, luciafeiring, 
nissefest, nisse-i-porten, julekakebaking, 
lage julegaver, vi formidler juleevange-
liet, vi synger faste julesanger

- Barna skal gjøres kjent med julens 
tradisjoner og skikker

JUL
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
TAUSHETSPLIKT
Barnehagens personale og styre er under-
lagt taushetsplikt. Alle ansatte, vikarer, stu-
denter mm. viser politiattest før de starter i 
jobb i barnehagen.

PERSONVERN
I barnehagen vår trenger vi å registrere en 
del opplysninger om barna og familien når 
barnet har plass i barnehagen. Ved inn-
samling og oppbevaring av opplysninger 
om barn og familie vil vi opptre varsomt for 
å sikre at hensynet til personvernet blir iva-
retatt 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 gjen-
nom barnehagen.

FØLGE/HENTE
Dette er foreldre og personalets viktigste 
møteplass. Det er viktig å informere hveran-
dre 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 reise kl: 09:30-10:00. Det er viktig 
at barnehagen får beskjed om det er noen 
andre som skal hente barnet, enn de som 
vanligvis henter.

MATSERVERING
Vi serverer alle måltider i barnehagen. Tre 
dager i uka er det smøremåltid, to dager la-
ger 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 
(brukernavn: ramnesprivatebarnehage).

BURSDAGER
Når et barn har bursdag henger vi ut fla-
gg, 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 ho-
vedperson. I løpet av samlingen får barnet 
velge en lek. Vi har faste bursdagsleker som 
skal være litt annerledes enn de vanlige 
lekene vi gjør ofte. 

EBARNEHAGE
Barnehagen bruker et digitalt verktøy til å 
kommunisere med foreldre. Dette er en vik-
tig informasjonkanal mellom barnehage og 
hjem. Alle barn har hver sin side der fore-
satte kan få/gi informasjon fra/til barneha-
gen.

DUGNAD
Alle foreldre må yte dugnad. Dette kan være 
vask, maling, rydding o.l. I løpet av et bar-
nehageår 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.

SMITTEVERN
Håndvask er det mest effektive smittefore-
byggende tiltaket i en barnehage. Voksne og 
barn skal derfor vaske hender når de kom-
mer til og går fra barnehagen.
Husk å gi beskjed på eBarnehage eller ringe 
oss, dersom du holder barnet hjemme. Der-
som barnet har behov for medisiner i bar-
nehagen, skal det fylles ut et medisinerin-
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gsskjema. Dette ligger på eBarnehage og kan 
fylles ut før man kommer i barnehagen. 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 sym-
tomfrihet. Se for øvrig kommunelegens anbe-
faling. (www.re.kommune.no)

NY I BARNEHAGEN
Vi anbefaler foreldre å sette av god tid i denne 
perioden slik at barnet får en best mulig start. 
Vi har fokus på at barnet skal bli fort kjent med 
alle voksne på gruppa. I løpet av den første uka 
har pedagogisk leder en “bli-kjent”-samtale 
med foreldrene.

OPPTAKSKRITERIER
Ved opptak prioriteres barn på følgende måte:

Barn med nedsatt funksjonevne som  
vil kunne ha nytte av oppholdet. Doku- 
menteres av lege/sakkyndig.
Barn med behov for barnehageplass 
som ledd i forebyggende barnevern  
eller er omfattet av vedtak om omsorgs-
vertagelse.
Ansiennitet som aksjonær/antall aksjer
Barn fra samme husstand
Personalbarn
Barn fra Re
Prioritere gutter/jenter til beste for barne-
gruppas sammensetning

OPPSIGELSE
Oppsigelse må gjøres i barnehageweb (www.
re.kommune.no). Oppsigelsestiden er to må-
neder. Det kreves betaling selv om plassen 
ikke benyttes.
Se for øvrig våre vedtekter 
(www.ramnesprivatebarnehage.no)

BARNEHAGENS 
SAMARBEIDSPARTNERE
RE KOMMUNE
Vi samarbeider med de andre barnehagene 
i kommunen, bl.a; ved felles opplæring/ut-
vikling/erfaringsdeling av personalet, felles 
opptak og ulike prosjekter.

PPT
Barnehagen har jevnlig kontakt med peda-
gogisk psykologisk tjeneste (PPT). Vår kon-
taktperson kommer jevnlig på besøk i bar-
nehagen, slik at vi kan be om generelle råd 
og veiledning. Dette ser vi som et viktig ledd 
i forebyggende arbeid for barn. Barnehagen 
kan ikke henvise barn til PPT uten samtykke 
fra barnets foresatte. Foresatte kan kontakte 
PPT direkte dersom de trenger hjelp og råd til 
sine barn.

HELSESTASJON OG BARNEVERN
Vi har jevnlig tverrfaglige møter med helses-
tasjon, barnevern og PPT.

HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE (HSN)
Vi tar imot studenter fra barnehagelærerut-
danningen hvert år. Dette gjør vi for å gi stu-
denter gode praksiserfaringer og barneha-
gen vår ny inspirasjon og faglig oppdaterte 
innspill.

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

Ramnes private barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, med 
plass til ca. 65 barn. Vi holder til i utkanten av Bergsåsen, med kort vei til 
blant annet bibliotek, Ramnes Skole, Re VGS og Revetal sentrum. 

Barnehagen ligger i skogkanten, noe som gir flotte muligheter til lek, ak-
tiviteter og fysiske utfordringer. På utelekeplassen har vi muligheter som 
innbyr til varierte utfordringer. 

Om vinteren har vi fine bakker som vi aker i og ei skiløype i umiddelbar 
nærhet. Vi har 4 grupper; Speidere, Gjøglere, Baglere og Riddere. Speider-
ne har egen base. Gjøglerne, Baglerne og Ridderne bruker de ulike funks-
jonsrommene i barnehagen. Vi har følgende rom: Rolleleksrom, bilkrok, 
bibliotek, kjøkken, hvilerom, vannrom, gymsal, byggerom, formingsrom. I 
tillegg har vi en flott lavvo i skogen rett ved siden av barnehagen.

Ved lavvoen har vi bålplass og et flott naturområde. Lavvoen er utstyrt med 
ovn, grue og sittebenker med skinn. På grua kan vi lage mat.

Generell informasjon om barnehagen
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DATOLISTE 

PLANLEGGINGSDAGER

TORSDAG 16. AUGUST, 2018
FREDAG 17  AUGUST, 2018
FREDAG 02. NOVEMBER, 2018
ONSDAG 02. JANUAR, 2019
FREDAG 31. MAI, 2019

ARRANGEMENTER DER 
FORELDRE ER INVITERT

ETTERMIDDAGSKAFFE : 06. NOVEMBER
FORELDREMØTE  : 25. SEPTEMBER
LUCIAFEIRING  : 13. DESEMBER
ETTERMIDDAGSKAFFE : 04. FEBRUAR
PÅSKEFROKOST  : 11. APRIL
SOMMERFEST  : 13. JUNI

FRISTER FOR FERIE OG FRI
LEGG INN I EBARNEHAGE, ELLER GI BESKJED PÅ MAIL PÅ: POST@RAMNESPRIVATEBARNEHAGE.NO

13. SEPTEMBER : HØSTFERIE
01. DESEMBER : JULEFERIE
01. FEBRUAR : VINTERFERIE
25. MARS  : PÅSKEFERIE
15. ARPIL  : SOMMERFERIE

DET ER OGSÅ VIKTIG AT DERE GIR BESKJED OM BARNAS FRI/FERIEDAGER UTENOM DETTE.

FOTOGRAFERING
TORSDAG 20. SEPTEMBER, 2018
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HAR FASTSATT ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2018 / 2019
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- Regntøy og gummistøvler, utetøy til all slags vær
- Ekstra skift fra innerst til ytterst
- Merket vannflaske
- Innesko/tøfler
- God sekk for tur og lavvodager
- Badebukse eller badebleie
- Smokk, kosedyr til soving/trøst
- Ekstra tøy til å sove i
- Vogn, sengetøy, seler, myggnetting, regntrekk - 
de små sover ute i vogn
- Bleier

Det er viktig at alle klær og sko er merket! 
Leker hjemmefra er kun ved spesielle anledninger.

BØR HA I BARNEHAGEN

TELEFONNUMMER TIL 
AVDELINGENE:

SPEIDERNE: 919 02 574
GJØGLERNE: 919 02 572
BAGLERNE: 919 02 571
RIDDERNE: 919 02 573


