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Innledning 
Årsplan 
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. Årsplanen gir informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 

 
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og 

læring for å fremme barnas allsidige utvikling. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens 

bestemmelser om innhold (§ 2) og barns rett til medvirkning (§ 3) og rammeplanen følges opp, 

dokumenteres og vurderes. 

 
 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet 
Barnehagen er i følge Rammeplan for barnehagen en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet 

er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som 

er til barns beste. Dette skal gjøres i samarbeid og forståelse med barnas hjem. 

 
 

Bærumsbarnehagen 
I Bærum er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet en barnehagemelding for bærumsbarnehagen, 

Barnehagemelding 2015-2025. 

Arbeidet med barnehagemeldingen skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud 

i alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre. Tidlig innsats, mestringsperspektivet og 

samarbeid og samhandling skal vektlegges i bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første 

trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god helse er spesielle faglige satsingsområder. 

 
Som oppfølging av barnehagemeldingen utarbeides det kvalitetsplaner. Kvalitetsplanene skal bidra til 

likeverdige barnehagetilbud i Bærum og sikre tidlig innsats og bedre læring for barna i 

bærumsbarnehagen. Kvalitetsplanen, Lek og læring – rammeverk for bærumsbarnehagen, som gjelder 

fra 2019 skisserer satsingsområdene: 

 
• Kommunikasjon og språk 

• Livsmestring 

• Digital barnehage 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/kvalitetsplan-fra-2019.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/kvalitetsplan-fra-2019.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/kvalitetsplan-fra-2019.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/kvalitetsplan-fra-2019.pdf
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Presentasjon av barnehagen 
Om Åsterud Barnehage  

Åsterud barnehage åpnet i 1981. 

Åpningstiden er fra kl. 07.30 – 17.00. 

Barnehagen består av tre avdelinger: Eik, Furu og Gran. 

Vi har også et eget hus som vi har omgjort til et kreativt rom (Ask). 

Vi har til sammen 54 plasser. 

Ifølge lov om barnehager med forskrifter fastsettes bemanningen ut ifra antall barn og areal. 

 
Åsterud barnehage ligger midt i et område med blokker og villaer, i sentrum av tre bomveier. Skog, 

jorder, fotball-/skøytebane ligger i nærheten. Skole, kirke, forretningssenter, lege og tannlege finnes i 

nærmiljøet. 

Det er 10 - 15 min. gange til offentlig kommunikasjon. 

 
I Åsterud barnehage har vi et miljø hvor engasjerte og imøtekommende ansatte møter barn og foreldre 

med åpenhet og respekt. En hverdag fylt med humor og glede skal prege barnehagedagen. 

De ansatte skal stå frem som omsorgsfulle og tydelige i samvær med barna. 

Vi håper at barna i løpet av den tiden de har gått i Åsterud barnehage, har fylt «barnehage-sekken» 

med gode minner, troen på seg selv og egen mestring. 
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Hvem er vi? 
 
 
 

 

 

Tydelige 
 

Engasjerte 
 

Stabile 

Tilstedeværende Humoristiske Rause 

Deltakende Lekne Omsorgsfulle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvor vil vi? 

Hva står vi for? 

Barnehagen er en del av 

utdanningsløpet 

 
Mangfold er en ressurs i 

barnehagen 

 
Vennskap og felles opplevelser skal 

prege barnehagedagen 

 
Sosial kompetanse er grunnlaget 

for samhandling 

 
Humor og glede skaper trivsel 

 
Fleksibilitet og samarbeid på tvers 

av avdelingene 

Samarbeid med foreldre vektlegges 

Våre handlinger begrunnes 

 
 

Bærum kommunes verdier: 

Åpenhet, mot og respekt 

 
Nulltoleranse for mobbing 

 
Leken er viktig for barns utvikling 

 
Vi tar barn og barns medvirkning 

på alvor gjennom lek og prosjekter 

 
Vi gir barna allsidige opplevelser 

og utfordringer 

 
Vi er sertifisert med grønt flagg og 

er opptatt av bærekraftig utvikling 

 
At barna skal bli robuste for livet 

Vi er et personale som er: 

Styrke barna til å møte fremtiden 

At barna blir miljøbevisste 

Gjøre barna trygge på seg selv og egne valg 

Gi barna troen på seg selv og egen mestring 

= Livsmestring 
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Året rundt: 

 

      2021

 
August: 

12.08. og 13.08. Planleggingsdager for personalet – barnehagen er stengt 

 

September: 

23.09. Foreldremøte Furu 

24.09. Barnehagens bursdag (40 år, invitasjon kommer til barna) 

29.09. Foreldremøte Eik og Gran 
 

Oktober: 

29.10. Planleggingsdag for personalet – barnehagen er stengt 

 

November: 

25.11. Høstutstilling med underholdning 

Barnesamtaler med 4-åringene om trivsel og vennskap 

 

Desember: 

01.12. Vi starter med juleverksted 
13.12. Lysfrokost med Lucia-tog 

17.12. Nissefest for barna på dagtid 

Julemoro på Sæteren gård for Maxi-barna 
 

2022 

Januar: 

03.01. Planleggingsdag for personalet – barnehagen er stengt 

14.01. Gamlefest. Vi inviterer små og store som sluttet i 2020 
 

Februar: 

11.02. Karneval 

 

Mars: 

25.03. Vaffeldag med underholdning     

28.03. Vi starter med påskeverksted 

 
 

April: 

07.04. Påskesamling for barna på dagtid 

29.04. Planleggingsdag for personalet – barnehagen er stengt 

 

Mai: 

11.05. Dugnad med barna på dagtid 

 

Juni: 

17.06. Sommerfest i samarbeid med FAU – underholdning og overrekkelse 

av diplomer til Maxi-barna 
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Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis 

Vi deler året inn etter fagområdene slik at vi kan fordype oss og jobbe grundig med hvert enkelt 

fagområde. Personalets erfaring med å jobbe på denne måten er god. Vi får kvalitetssikret at vi har 

jobbet med alle fagområdene på en omfattende måte. 

 
Link til Rammeplanen: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan- 

forbarnehagen-bokmal2017.pdf 
 

Kommunikasjon og språk: Personalet er bevisst på hvordan kommunikasjonen mellom barn og voksne 

foregår. Vi stopper opp, lytter og undrer oss over-/er nysgjerrige på ordets betydning i hverdagslige 

situasjoner og tilrettelagte aktiviteter (i samling, under måltid og i garderoben mm.). Bøker er alltid 

tilgjengelig, barna viser stor interesse for å bli lest for. Dette har ført til at mange har med seg bøker 

hjemmefra som de vil at vi leser i barnehagen. Vi bruker jevnlig språkkofferter hvor konkreter benyttes i 

formidlingen. Rim, regler og lek med ord fenger barna og vi hører de bruker disse spontant i lek både inne og 

ute. Fellesopplevelser gir oss også grunnlag for gode samtaler. 

Personalet tyder de yngstes kroppsspråk når den verbale kommunikasjonen er under utvikling 

 
Livsmestring: Livsmestring er et omfattende begrep som vi har definert i årsplanen. Vi har vektlagt sosial 

kompetanse som en viktig faktor for at barna skal få et godt liv, både her-og-nå og senere i livet. Vi fordeler 

barna ofte i små grupper som har ført til at de har blitt godt kjent med hverandre og bygget relasjoner på tvers 

av alder og kjønn. Dette har styrket gruppetilhørigheten. Personalet er tett på i lek, men lar også barna bryne 

seg på hverandre dersom uoverensstemmelser/konflikter oppstår. Voksne tørr trekke seg tilbake og «ha trua» 

på at barna kan løse noen av disse selv, - ut ifra alder og modning. Hvis ikke, lytter og veileder personalet 

barna til hvordan de kan løses. I slike situasjoner lærer barna også å sette ord på følelser. Det å ikke alltid få 

det som en vil, er en del av livet. Det å stå opp for seg selv og erfare at voksne ikke alltid «ordner opp», er det 

mye læring i. En utfordring for barna er å kunne utsette egne behov og forstå at andre barn er i samme 

situasjon. I slike situasjonene forteller vi barna at de må avvente oppmerksomhet. Dette gjør vi ved å si at «nå 

hører jeg på Jonas, etterpå skal jeg høre på deg». 

 
Vennskap og felleskap: Ved å fokusere på vennskap og felleskap, lærer barna å bli kjent med og respektere 

egne og andres grenser og følelser. Vi har brukt konkrete situasjoner og vennekort i samtaler med barna. Dette 

er gjenkjennelig, og de lære å sette ord på hva de har opplevd. 

Ved hyppig gruppedeling har vi kunnet se, høre og verdsette hvert enkelt barn. Nye relasjoner har blitt 

etablert. Barn som av ulike grunner har strevd med å komme inn i lek, har tilegnet seg nye ferdigheter med 

god hjelp fra voksne. Vi oppmuntrer barna til å samarbeide og hjelpe hverandre, dette er noe barna gjerne vil 

og det er med på å styrke barnas relasjon til hverandre og samholdet i gruppen. 

 

Medvirkning: Vi gir barna mye tid gjennom dagen til egeninitiert lek. Dette er med på å sette i gang fantasien 

og kreativiteten, barna kommer selv med innspill og tar med det som engasjerer dem i leken. Samtaler barna 

imellom og med voksne kan også føre til at leken tar en ny retning. Enkelte ganger kan den voksnes rolle være 

å tilføre leken nye elementer dersom den stagnerer. 

Barna trives med praktiske oppgaver, alt fra å legge til rette for måltider til det å brette rene håndklær. Dette 

gir barna følelsen av å bidra og være nyttige for fellesskapet, - barna «vokser» ved å bidra. Dette avlaster 

dessuten personalet med deres gjøremål. 

De eldste er med på å planlegge innholdet gjennom året. Gjennom planleggingsmøter kommer barna med 

innspill som vi prøver å imøtekomme så langt som mulig. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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Uteliv: Vi har fokus på uteliv og nærmiljøet innbyr til varierte aktiviteter. På turer har vi hatt med 

spikkekniver, sag, bingobrett, stormkjøkken, hengekøyer mm. og dette har tilført barna nye og spennende 

opplevelser. Bevegelse i ulent terreng er med på å styrke barnas grovmotorikk, dette har vi sett spesielt hos de 

yngste barna. Turene blir ofte tilpasset barnas motoriske ferdigheter, - det er opplevelsene underveis som er 

viktige. Å gå på oppdagelsesferd i naturen, pirrer barnas nysgjerrighet. Flere av prosjektene vi har 

gjennomført dette barnehageåret, har handlet om noe barna har fattet interesse for. Det kan være alt fra 

ekornet som falt ned og døde grunnet en strømledning til fuglene som spiser av fuglemateren utenfor vinduet. 

Førstnevnte førte til at en begravelse ble planlagt og gjennomført. 

Alle positive opplevelser vi gir barna ved å ferdes i naturen, bidrar til å styrke deres bevissthet rundt det å ta 

vare på den. 

 

Kosthold, fysisk aktivitet og helse (tema i Grønt Flagg satsningen): 

Barna har med seg sunn og variert mat. Rundt bordet snakker vi om det kroppen trenger for å vokse og ha 

det     bra og som en 5 åring sa: «Hjernen min trenger mat for at jeg skal lære nye ting». 

Både inne og ute har barna mange muligheter for fysisk aktivitet. 

Uteområdet innbyr til sykling, løping, klatring, lek med ball m.m. Barna får oppøvd balanse og koordinasjon 

hver dag, dette er en naturlig del av leken. Turer utenfor barnehagens område står ukentlig på planen. 

Bevegelse i ulendt terreng er med på å styrke barnas ferdigheter og mestring styrker selvbildet. 
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TETT PÅ – kvalitet i bærumsbarnehagen 
Fra januar 2021 deltar barnehagen i kvalitetsarbeidet «TETT PÅ» som her er kort beskrevet. 

 
«TETT PÅ- kvalitet i bærumsbarnehagen» er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og 

kvalitet i barnehagene i Bærum kommune. 

 
Gjennom «TETT PÅ» ønsker vi å etablere et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som 

bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme 

barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er 

barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på. 

 
I TETT PÅ skal CLASS (Classroom Assesment Scoring System) brukes som verktøy for å måle og forbedre 

kvaliteten i bærumsbarnehagen. Følgende områder, og kvaliteten på disse, blir det fokusert på: emosjonell 

støtte, organisering av avdeling og støtte til læring og utvikling. 

 

 
 

 
Aktiviteter i TETT PÅ 
I TETT PÅ skal alle ansatte bli godt kjent med de ulike kvalitetsområdene og hva som er god 

barnehagekvalitet. Dette skal skje gjennom ulike aktiviteter: 

Felles planleggingsdager og personalmøter for alle 

ansatte 

Sertifisering av observatører fra hver barnehage 

Observasjon av avdeling og tilbakemelding 

Veiledning 
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Barnehagens pedagogiske arbeid 

Barnehagens verdigrunnlag 
Barn og barndom 

 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 

pedagogiske arbeid. Barndommen har en egenverdi og barnehagen skal ha en helthetlig tilnærming til 

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

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

Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del 

i og medvirke i felleskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 

 
 Alle barn skal få gode erfaringer med lek og samspill med andre 

 Barnas synspunkter skal bli lyttet til og de skal få mulighet til å påvirke egen hverdag 

 

Demokrati 

 

En måte å forstå demokrati på, er at det finnes mange synspunkter på en sak, og at barn og voksne kan 

diskutere seg fram til løsninger i fellesskap. Det handler ikke bare om «meg», men om «oss». Vi 

ønsker en demokratisk tenkning. Dette får vi til når barnet skjønner at ikke alt dreier seg om «meg», 

kan vise respekt, lytte og ta hensyn til andre. Vi jobber aktivt med sosial kompetanse i alt vi gjør. 

 
Barnehagens arbeid med demokrati og medvirkning handler ikke først og fremst om at barn skal få 

bestemme. I gitte situasjoner er selvsagt det også viktig, men mer sentralt er erfaringene barna gjør 

seg når deres bidrag i gruppen blir lyttet til. 

Forhandlinger og motstand er grunnleggende for demokratidannelse og kan ses i barns fellesskap, lek 

og læringsaktiviteter. 

 
 Barna skal få forståelse for at de er en i et felleskap

 Barna skal ha innflytelse på innholdet i barnehagen

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom 

preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å 

legge grunnlaget for et godt liv. 

Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. 

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn 

skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner 

og språklige ferdigheter. 



11  

Mangfold og gjensidig respekt 

 

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for ulikheter og positive 

holdninger til å leve sammen i fellesskap. 

 
Vi har fokus på å anerkjenne barnet og at alle meninger og utsagn er viktige. I barnehagen ser vi det 

positive i både likheter og ulikheter. Vi har fokus på å gi positiv oppmerksomhet til alle barna hver 

dag. Som rollemodeller for barna viser vi respekt for barna, hverandre, foreldre og andre man måtte 

møte. 

 
 Barna skal få oppleve verdien av mangfoldet vi har i barnehagen 

 Barna skal få en forståelse for hva mangfold er og hvordan det beriker felleskapet 

 

Likestilling og likeverd 

 

Personalet er bevisst sine holdninger og uttalelser, vi bygger ikke opp under det tradisjonelle 

kjønnsrollemønsteret. I barnehagen får barna de samme mulighetene når det gjelder leker og 

aktiviteter, og vi har grupper delt på tvers av kjønn og alder. 

 
Personalet formidler positive holdninger til det å være ulike og handler deretter. Barna blir møtt med 

åpenhet og respekt, den voksne er lyttende og tar barnet på alvor. Barnehagen gir det samme tilbudet 

til alle barn uavhengig av funksjonsevne. Vi legger til rette for barn som trenger hjelp og støtte. I 

samarbeid med hjemmet, formidler barnehagen ulike kulturelle tradisjoner. 

 
 Alle skal gis de samme mulighetene i barnehagen ut ifra egne forutsetninger 

 Personalet skal være seg bevisst egne holdninger rundt likestilling og likeverd 

 
 

Bærekraftig utvikling 

 

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov 

uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. 

 
 Barna skal få en forståelse for viktigheten av å ta vare på naturen

 Barna tar aktivt del i arbeidet med kildesortering og de får en forståelse for gjenvinning
















Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna 

skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og 

fremme nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at 

barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle 

aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og 

likestilling. 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og 
barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. 
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Bærum - en klimaklok kommune 
Bærum kommune tar klimasatsingen på alvor og arbeider i mange ledd med å gjøre Bærum til en klimaklok 

kommune. Klimaklok er et flerårig utviklingsprogram som skal bidra til «det grønne skiftet» i Bærum. Alle 

deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – 

skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene. De kommunale barnehagenes 

bidrag til dette innebærer blant annet å arbeide slik med miljøet at de er sertifisert med Grønt flagg. 

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. 

 
Barnehageåret 2021/-22 vil barnehagene ha fokus på natur og biologisk mangfold. Vi vil fokusere på å gi 

barna gode opplevelser og erfaringer i naturen. Dette vil bidra til at barna blir glade i naturen og øker barnas 

forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene. Informasjon om hva vi 

fokuserer på kommer fortløpende i månedsbrevene.  

http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune 

 

Bærum kommunes miljøhandlingsplan sier at barnhagebarn skal ha følgende grunnleggende 
miljøkompetanser når de begynner på skolen: 

 Vi passer på naturen rundt oss. Vi rydder både vårt eget rot og andres – som ikke hører hjemme i naturen 

 Vi tar vare på dyr og planter 

 Vi kildesorterer mat, plast, papir, glass og metall 

 Vi skrur av vannkranen når vi ikke bruker vannet 

 Vi er bevisste på riktig bruk av alle typer papir 
 

Hovedmål:  
 Barna gjør erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen 

 Barnehagen bidrar til at barna på sikt får en forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for 

fremtiden. 

 
Delmål: 

 Barnehagen legger til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 

arena for lek og læring 

 Barna har gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

 Barna får kunnskap om dyr og dyreliv 

 Bara får økt kunnskap hvorfor det er viktig å ivareta f.eks. ansvarsarter  

 

Samarbeidspartnere  
Foreldrene er naturlige samarbeidspartnere for oss i dette arbeidet.  

 

Link til fjorårets aktivitetsplan og miljøgjennomgang: 
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/gront-flagg-

aktivitetsplan-og-miljogjennomgang.-asterud-barnehage---2021.pdf 

 

 

 

 

 

  

http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
http://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/gront-flagg-aktivitetsplan-og-miljogjennomgang.-asterud-barnehage---2021.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/gront-flagg-aktivitetsplan-og-miljogjennomgang.-asterud-barnehage---2021.pdf
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Dyrking av tomater i pallebedd 

De yngste sover i skogen Barna studerer fuglearter 

Resultatet! 
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Eksempel på et sunt og variert innhold i matboksen 

Livsmestring og helse 

 

I barnehagen legger vi til rette for at alle barn skal få de samme mulighetene til å delta i felleskapet. 

Aktiviteter som foregår utenfor barnehagen på dagtid, belastes barnehagens budsjett. 

 
Gjennom barnehageåret har vi fokus på et aktivt uteliv med muligheter for varierte fysiske 

utfordringer, både innenfor og utenfor barnehagens område. Samtaler om følelser og trivsel er temaer 

som snakkes om gjennom hele barnehageåret. Personalets oppgave er å hjelpe barna å sette ord på 

følelser. 

 
 Vi prioriterer barnas egeninitierte lek hvor de kan oppleve glede og mestring

 Barna skal få erfaringer med å møte motstand, dette vil være med å forberede dem på livet 

utenfor barnehagen

 Barna skal få erfaringer og oppleve glede gjennom fysisk aktivitet

 

 

Kosthold 
I Bærum kommune er ikke mat og melk inkludert i oppholdsavgiften, disse kommer i tillegg. I 

Åsterud barnehage har vi ikke matservering, foreldre betaler kun for melk. Dette er godkjent av SU 

(barnehagens samarbeidsutvalg). 

Kjøkkenfasilitetene i barnehagen tilsier at vi ikke kan tilberede mat i store mengder. Barna må derfor 

ha med mat til alle måltider. Sunne, friske matpakker skjerper barnas appetitt. Med dette mener vi 

grovt brød, variert pålegg og gjerne noe frukt og grønt. Middagsrester på mattermos er også et 

alternativ til matpakke. Med mat hjemmefra er de sikret den maten de kan spise og dere som foreldre 

vet hva barna får i seg. Til «tre-maten» har barna med frukt som deles og legges på fat. Barnas 

fødselsdager og ulike arrangementer gjennom året, dekkes inn under barnehagens 

melkepenger/driftsbudsjett. Når barna fyller år, velger de mellom noen alternativer som de får 

tilberede sammen med en voksen. 

Barna skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse 

skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 
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Hvem kommer høyest? Jeg tørr! 

Sosial kompetanse og livsmestring: 
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre. Tidlige erfaringer med 

jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena 

for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnas språklige evne kan ofte sees i 

sammenheng med evnen til samspill og kontakt med andre barn og voksne. Samhandling gjennom 

kroppsspråk og lek med lyder, er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre på. Både 

det verbale- og det non-verbale språket er viktige faktorer i barns samhandling med andre. Når barna 

blir eldre, er språkforståelsen og et godt verbalt språk viktig for å bli forstått av omgivelsene og å bli 

inkludert i samtalen (fellesskapet) og leken. 

For å styrke barnets språkutvikling er voksnes bevisste holdninger til bruk av språk en viktig faktor. 

De daglige aktivitetene blir derfor viktige i utvikling av sosial kompetanse og språk. Gjennom sosialt 

samspill med andre barn og voksne, skal barna oppleve at «verden er god». Vi skal styrke barnas 

livsglede, livsvilje og pågangsmot til å mestre livet på en best mulig måte. 

Barna lærer først og fremst gjennom lek, gode rollemodeller, egne konkrete erfaringer, allsidig bruk 

av sansene og estetiske aktiviteter som forming, musikk, drama og bevegelse. Dette er med på å 

utvikle alle sider hos barnet. 

Leken er med på å fremme barnets utvikling, den skal være lystbetont og indre motivert. Ved å ta 

andres perspektiv og leke med ulike mennesker, lærer barna om seg selv og sitt forhold til andre. Når 

forutsetningene er til stede, kan en lek vare over flere dager og barna utvikler konsentrasjonsevnen. 
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Arbeid mot mobbing: 
Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Det er utarbeidet en handlingsplan mot mobbing 

i Bærumsbarnehagen. 

 
Mobbing er et samfunnsproblem som alle må ta på alvor; barnehageansatte og foreldre. 

Handlingsplanen konkretiserer hvilke tiltak som settes inn for å forebygge og avdekke denne type 

adferd. 

 
Mobbing kan gi seg utslag i flere typer handlinger: 

 Erting, bli ledd av, uakseptable kommentarer

 Slåing, dytting og lugging

 Ødelegge og gjemme leker/gjenstander for hverandre

 Utestenging

 Kroppsspråk: mimikk, øyekontakt og ignorering

 Ord, lyder og tonefall

 
«Barna skal ha et godt psykososialt miljø hvor ingen blir plaget, ertet eller utestengt». Personalet 

er ansvarlige for relasjoner barn/barn, barn/voksne og voksne/voksne. 

 
Vi jobber for at barna skal bli robuste for livet både i og utenfor barnehagen. 

Dette gjør vi bl.a. ved at: 

 Barna må «stå i» motstand, ikke alltid få viljen sin

 Personalet avventer med å gå inn i konflikter, lar barna prøve å løse disse på egenhånd

 Barna må innordne seg i gruppen, få forståelse for at de er en av flere

 Barna øver på turtaking i samvær med barn og voksne, avvente oppmerksomhet

 
Planen for å sikre barna et godt psykososialt miljø blir levert ut ved barnehagestart. Den finnes også på 

nettet. Bekreftelsen (side 18) på at denne er lest, leveres barnehagen. Link: 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunalebarnehager/asterud/pla 

n-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo-2.pdf


 

Tankekart om livsmestring: 
Nedenfor ligger et tankekart som inneholder hva vi legger i begrepet «Livsmestring». Dette er 

områder vi er innom i arbeidet med barna gjennom hele året. Avdelingene velger selv hvilke bolker de 

skal ha fokus på og når. 
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Vann er gøy for store og små! 

Barnehagens formål og innhold 

 

Omsorg 
Barna skal oppleve omsorg i barnehagen. Det å lytte til barnets behov og trøste i situasjoner der det er 

nødvendig, er viktig for at barnet skal oppleve trygghet og tilhørighet i barnehagen. For barnehagen er 

det viktig å være i dialog med foreldre om barnets trivsel og livssituasjon, slik at vi har mulighet til å 

ta hensyn til de behovene barnet har. For å kunne gjøre dette må personalet være tilstede og 

tilgjengelig i barnas lek og ulike aktiviteter. 

 

Lek 
Lek er betydningsfullt for barnets utvikling på alle områder. Blant annet er leken viktig for barnets 

utvikling av sosial kompetanse og identitet. Samtidig har leken egenverdi og er en viktig del av 

barnets kultur. Mye av leken er sosial lek og ikke minst er rolleleken viktig. I leken får barna 

bearbeidet opplevelser og erfaringer på en ufarlig måte, i leken er det jo bare ”på lissom”. Store deler 

av barnehagehverdagen vies til lek. Gjennom felles opplevelser dannes grunnlaget for lek, muligheter 

til å oppleve mestringsglede og medvirkning i egen hverdag. 

Når barn leker lærer de – samtidig som de har det morsomt! Også motoriske ferdigheter påvirker 

barns lek. Ved god kroppsbeherskelse øker selvtilliten i forhold til lek med andre barn og i møte med 

nye situasjoner. 

Spør du barnet ditt hva det har gjort i dag, får du sikkert til svar: ”lekt”. En 

viktig oppgave for oss i barnehagen er å sikre leken gode vilkår. 

 
Det er også viktig å gi barna mulighet til lek uten at voksne er tett på eller deltar. 

Noen ganger gir barna uttrykk for at de kjeder seg. 

Dette kan sette i gang fantasi og kreativitet, slik at de selv tar initiativ til lek/aktivitet.  

 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde 

skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk 

skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere 

av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede. Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna 

allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og 

andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna. 
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Hvem får fisk på kroken? Endelig sommer! 

Danning 
Danning er en beskrivelse av prosessen der barnet medvirker i egen utvikling i et miljø. Da må vi 

jobbe for at barnet utvikler en god selvfølelse. Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke 

kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og 

andres vegne. Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom 

dialog. I barnehagen er danningsprosessen god når voksne viser respekt for den kommunikasjonen 

barna har og de viser interesse for å høre hva de har og si, og stille gode spørsmål. 
 

Vi bekrefter barnas tanker og følelser for at de skal få en god selvfølelse. På den måten vil de få en 

bedre forståelse av seg selv og andre. Alle er viktig for gruppen, alle sine tanker og følelser skal bli 

tatt på alvor, mine tanker og meninger er viktige for fellesskapet. Barna skal få styrket troen på seg 

selv. Vi undrer oss sammen over egne og andres meninger. På denne måten mener vi at barna utvikler 

kritisk tenkning, etisk vurderingsevne og evne til å yte motstand. 

 

Læring 
Lek = Læring  

«Barn leker ikke for å lære, de lærer fordi de leker». 

Læring skjer på alle alderstrinn, i løpet av hele dagen, når barn leker alene og i samhandling med 

andre barn og voksne. Barna drives som oftest av en indre motivasjon for å handle på egen hånd, 

prøve og feile. 

Læring skjer i stadier og gjennom at barna skaffer seg erfaringer som de bygger videre på. 

Barnehagens mål er å gi barna mestringsopplevelser ut ifra alder, modning og interesser. Vi legger til 

rette for at barna får et variert leke- og aktivitetstilbud. 

 
 Personalet stimulerer til utforskning på de ulike alderstrinn

 Personalet møter barnets initiativ

 Personalet har forventinger til barnet utifra alder og modning

 Barnet får forståelse for at det selv er en av flere i gruppen

 Personalet skal dyrke barnas fantasi og kreativitet
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Gjensynsglede etter en lang ferie Ut på tur... 

«Hva skal det være?» 

Vennskap og fellesskap 
Gjennom å jobbe med sosial kompetanse legger vi til rette for vennskap og fellesskap. 

Barnet skal erfare å være betydningsfull for fellesskapet, og i positivt samspill med barn og voksne. 

 
 Vi jobber for at barna skal respektere egne og andres grenser og følelser

 Vi jobber for at alle skal bli sett, hørt og verdsatt

 Vi legger til rette for mindre lekegrupper inne og ute

 Vi leker på tvers av avdelingene

 Vi oppmuntrer barna til å samarbeide og hjelpe hverandre

 Vi jobber med å unne hverandre og se andres behov

 Vi hjelper de barna som strever med å komme inn i lek med andre
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Kommunikasjon og språk 
Barnehagen har en viktig rolle i det å stimulere barnas språkutvikling og språkforståelse. Det er en av 

våre viktigste oppgaver å sørge for at alle barn får positive og varierte erfaringer med å bruke språket 

som kommunikasjonsmiddel og som redskap for sine tanker og følelser. 

Språklige ferdigheter har også en stor betydning for barnas trivsel, gruppetilhørighet, vennskap og 

følelse av mestring i barnehagen. 

 
 Vi gir rom for gode samtaler, stiller spørsmål og lærer barna turtaking i samtalen

 Vi har høytlesning som øker barns interesse for bøker

 Vi ser på bilder, setter ord på det vi ser, repeterer og gjenforteller

 Vi lærer barna sanger, rim og regler

 Vi spiller spill

 Vi viser nysgjerrighet og er der barna er, samt støtter opp om barnas initiativ

 Vi gir respons til barn via kroppsspråk, talespråk og tekst

 Vi bidrar til å utvikle begrepsforståelsen og bruker et variert ordforråd

 Vi legger til rette for et spennende lekemiljø med varierte muligheter for lek som stimulerer 

ulike sider ved språkutviklingen

 Vi gir barna gode fellesopplevelser som inspirerer til samtaler rundt det vi har opplevd

 Vi har språkgrupper

 Vi lager tankekart sammen med barna som bidrar til et økt ordforråd og forståelse

 Vi leker med språket og undrer oss over betydningen av ulike ord

 Vi bruker språkkofferter som inneholder konkreter fra f.eks. et eventyr e.l.

 
Det er også barnehagens oppgave å iverksette forebyggende tiltak; observere og kartlegge barn som 

strever med språkutviklingen. Dette gjøres ved å ta i bruk forskjellige kartleggingsverktøy og dette 

alltid i samråd med foreldrene. 
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Evaluering av språkarbeidet i henhold til handlingsplanen 
 

Vi har utarbeidet en handlingsplan for språk. 

Link: 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunalebarnehager/asterud/han 

dlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf. 
 

Målet med handlingsplanen er: 

Gjennom arbeid med språk skal barnehagen gi barna varierte og positive erfaringer ved å 

bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tanker og uttrykk for egne meninger og 

følelser. 

 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i hva rammeplanen sier vi skal gjøre for å styrke barns 

språkferdigheter. Vi har hatt fokus på: 

 
 At barna uttrykker følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter

 At barna bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter

 At barna videreutvikler begrepsforståelsen og bruker et variert ordforråd

 At barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

 At barna møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

 At barna opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

 At barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning 

og bokstaver gjennom lese- og skriveaktiviteter
 

Dette har ført til: 

 At leken har utviklet seg, økt språkkompetanse fører til større variasjon i barnas lek

 At barna kan være i lek over tid

 At barna i større grad kan løse konflikter selv ved hjelp av språket

 At barna kan sette ord på hva de føler og hvilke behov de har

 At samtaler med barna kan vare over tid
 

Dette arbeidet pågår kontinuerlig og uavhengig av hvilket fagområde eller tema vi har fokus på. 

Spesifikt hva vi har gjort, står beskrevet i handlingsplanen. 

 
 Vi har bøker tilgjengelig for barna

 Vi bruker samtalebilder systematisk

 Vi bruker tankekart systematisk

 Vi deler jevnlig gruppen

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kommunale-barnehager/asterud/handlingsplan-for-sprak---asterud-barnehage.pdf
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Her bidrar alle! 

Barns medvirkning 

Ved å fokusere på barns medvirkning, vil vi sammen med barna legge til rette for trygge, forutsigbare 

dager der de opplever å bli sett og hørt. Ansatte i barnehagen skal ta deres interesser, ideer og innspill 

på alvor. Vi fokuserer på prosjekter initiert av barna, det kan være noe de viser interesse for i løpet av 

en dag eller over tid. Gjennom medvirkning vil barna utvikle ansvarsfølelse for de valgene de gjør/tar 

og de vil få kunnskap og opplevelser ut i fra sine egne interesser. 

 
 Store deler av dagen er viet til egen initiert lek

 Barna leker sammen på tvers av avdelingene

 Vi jobber prosjektbasert, der barnas interesser og ønsker her-og-nå ligger til grunn

 Barna velger aktiviteter

 Barna deltar i praktiske arbeidsoppgaver (tømmer vaskemaskin, dekker bord, deler frukt, 

vasker leker m.m.)

 Barna velger hvor turer skal gå

 Vi gjennomfører barnesamtaler 2 ganger i året der trivsel og vennskap er tema  Vi støtter 

barna i å bli selvstendige
 
 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn 

på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens 

virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
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Samarbeid mellom hjem og barnehage 

I løpet av barnehageåret arrangerer vi inntil 2 foreldremøter. Ett ved oppstart om høsten hvor nyttig 

informasjon utveksles og planer for det pedagogiske arbeidet presenteres. Det eventuelle 

foreldremøtet på vårparten er et temamøte. Etter behov gjennomfører vi foreldresamtaler (minimum to 

i året) der barnets trivsel og utvikling står på agendaen. Foreldrenes kunnskap om eget barn er viktig 

informasjon for personalet og igjen barnets utvikling. I noen samtaler deltar også styrer. 
 

For at informasjon skal nå frem forventes det at foreldre benytter seg av følgende informasjonskilder: 

 Årsplan

 Periodeplaner

 Skriftlige vurderinger

 Informasjon via mail

 Daglig dialog
 

 

 

Overganger 
Når barnet begynner i barnehagen - tilknytning 

 Foreldre får tilsendt informasjon om oppstart

 Barn og foreldre blir invitert til et eller flere besøk i barnehagen før sommerferien

 Vi oppfordrer foreldre til å sette av god tid til tilknytning

 Vi oppfordrer foreldre til å bruke uteområdet i barnehagen på ettermiddager og i helger

 Vi har oppstartssamtaler i løpet av tilknytningsperioden

 
Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager 

 Gruppesammensetninger blir nøye vurdert ved overganger innad i barnehagen

 Så langt det lar seg gjøre, legger vi vekt på at vennskap skal ivaretas når barnet bytter 

avdeling

 Vi informerer foreldre om at barnet skal begynne på ny avdeling og hvilke forventninger de 

da møter

 Vi forbereder barnet på overgang til ny avdeling ved korte besøk

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene og ivareta foreldrenes rett til medvirkning. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Samarbeidet 

mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal 

tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 

barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve 

tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. 

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. 
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Fra barnehage til skole 

Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole. Link: 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-
barnehagene/helhetlig-opplaringslop-i-barum-februar-2020.pdf 

 

Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltbarn i Bærum kommune. 

 
Hensikten: 

 Sikre en god skolestart

 Skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Bærum kommune

 Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte

 I samarbeid med foresatte, overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og dets videre 

opplæring



Det siste året før skolestart er 5-åringene (Maxi-barna) samlet en til to ganger i uken fra og med 

september. For å bli bedre kjent med hverandre, små og store, starter vi høsten med felles opplevelser. 

Vi arbeider med ulike temaer gjennom året ut ifra rammeplanen, årsplanen til barnehagen og barnas 

interesser. Vi har noen faste tradisjoner for Maxi-barna bl.a. tur til Sæteren Gård, bestige 

Kolsåstoppen samt overnatting i barnehagen. Barna er på besøk på skolene flere ganger i løpet av året 

og deltar på Miniskoledag i regi av skolene på vårparten. Fra de skolene flest barn sogner til får vi 

også besøk. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I Maxi-gruppen øver vi på følgende: 

 Uttrykke seg verbalt

 Øve på «å stå frem» i trygge omgivelser

 Sitte i ro og lytte

 Konsentrere seg om en aktivitet

 Utvikle selvstendighet

 Ta ansvar for seg selv og holde avtaler

 Hjelpe hverandre

 Si «stopp» og respektere når andre sier det

 Løse praktiske oppgaver

 Gå skoleveien og lære enkle trafikkregler

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 og eventuelt skolefritidsordning. 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/helhetlig-opplaringslop-i-barum-februar-2020.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/helhetlig-opplaringslop-i-barum-februar-2020.pdf
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Planlegging, vurdering og dokumentasjon 
 

Planlegging 

Planleggingsarbeidet tar utgangspunkt i Rammeplanen og barnehagens årsplan. Planleggingen foregår 

avdelingsvis, på tvers av avdelingene og på bakgrunn av innspill fra barn og foreldre. Personalet 

planlegger det pedagogiske arbeidet på planleggingsdager og på personalmøter på kveldstid. 

 

Vurdering 

Vurderingsarbeidet foregår kontinuerlig; - på planleggingsdager, personalmøter, ledermøter, 

avdelingsmøter og i samtaler med barn og foreldre. Vi dokumenterer jevnlig innholdet i fagområdene 

med tekst og bilder på veggtavlene på avdelingene. Vi oppfordrer foreldre til å følge med og komme 

med innspill til det som gjøres. Resultatet av vurderingsarbeidet skriftliggjøres og sendes til foreldre 

jevnlig. 

 

Dokumentasjon 

Dokumentasjon brukes som et arbeidsredskap. Denne ligger til grunne for vurdering og videre 

planlegging av barnehagens pedagogiske innhold. Det pedagogiske arbeidet dokumenteres gjennom 

observasjoner, refleksjoner, bilder, film, praksisfortellinger og opptredener av barna. 

Dokumentasjonen synliggjøres for foreldre via skriv og oppslag på avdelingene. Prosessen og 

etterarbeidet av ulike temaer gir personalet god innsikt i hva barna er opptatt av. Denne er bakgrunnen 

for videre planlegging. 

Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til 

kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen er utgangspunkt for refleksjon og utvikling av barnehagens 

pedagogiske praksis. Planleggingen er med utgangspunkt i kunnskap om barns trivsel og utvikling, og den baseres på observasjon, 

dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og 

fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og 

rammeplanen. 
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Barnehagens arbeidsmåter 

 Vi samarbeider på tvers av avdelingene

 Vi arbeider prosjektbasert, med fokus på barns medvirkning - barna fører oss videre i arbeidet

 Vi har inndelt Rammeplanens fagområder etter årets måneder, dette for å kunne fordype oss i 

innholdet

 Lek og planlagte aktiviteter går hånd i hånd. f.eks. eventyr vi formidler blir overført til leken

 Pedagogene planlegger, vurderer og reflekterer sammen rundt det pedagogiske arbeidet i noe 

av sin plantid (ukentlig tid avsatt til de pedagogiske lederne)

 

Progresjon 
På bakgrunn av det som står om fagområdene i Rammeplan for barnehagen, har vi utarbeidet en 

progresjonsplan. De fleste barn tilbringer flere år i barnehagen og vi vil derfor gi dem ulike erfaringer 

i løpet av barnehagetiden, - ut i fra alderstrinnet de befinner seg på og modning. 

Får barnet utfordringer på sitt nivå, vil det oppleve mestring. Dette 

er viktig for å bli motivert for videre lek og læring. 

 
Progresjonsmål: 

Fagområdene. 1 – 2 år. 3 – 4 år. 5 år. 

Kommunikasjon, språk 

og tekst. 

Forstå korte beskjeder 

(kan du hente skoene 

dine?). 

Forstå enkle begreper. 

Kjenne igjen sitt eget 

navn, navn på andre 

barn og voksne. 

Uttrykke følelser. 

Lære enkle sanger med 

bevegelser. 

Bruke enkle billedbøker. 

Ta imot og utføre enkle 

beskjeder. 

Lære sanger, rim og 

regler. Leke med språket. 

Lytte til lydbøker, 

høytlesning og se i bøker. 

Snakke om 

hverdagsopplevelser og 

«holde seg» til temaet. 

Bruke språket i 

konflikter. 

Undre seg sammen. 

Lage korte historier. 

Lære å lytte og vente på 

tur. 

Sette ord på følelser. 

Kjenne igjen navnet sitt. 

Skrive eget navn. 

«Lekeskrive». 

Forstå enkle vitser og 

gåter. 

Lytte til og gjenfortelle 

fortsettelsesbøker. 

Lage egne 

eventyr/fortellinger. Ta 

imot og utføre 

beskjeder. 

Turtaking (lytte til 

andre barn og voksne). 

Bruke fortidsform og 

fremtidsform. Barna er 

med på å evaluere det vi 

har planlagt og opplevd 

sammen. 

Kropp, bevegelse, mat 

og helse. 

Krype, klatre, løpe, leke 

med ball, skli, gå i ulendt 

terreng. 

Bevegelse til musikk. 

Lære kroppsdeler. 

(hvor er magen, nesen 

ol). 

Anerkjennelse i forhold 

til mestring. 

Legge til rette for at 

måltidet blir en positiv 

opplevelse. 

Etablere gode matvaner. 

Tegne et ansikt. 

Kunnskap om kropp og 

kjønn. 

Utvikle grov- og 

finmotorikken (hoppe, 

balansere, gå i trapp 

uten å holde seg, holde 

blyanten, perle m.m.) 

Mestre på- og 

avkledning. Kunnskap 

om sunt kosthold. 

Ha et godt blyantgrep og 

fargelegge innenfor 

streker. 

Kunne klippe etter en 

form. 

Være selvstendig i på- og 

avkledning og 

toalettbesøk. Mestre 

utelivet uten voksnes 

tilstedeværelse. 

Lære enkel førstehjelp. 

Gå på lengre turer og 

«nye» veier. 

Lære forskjellen på høyre 

og venstre. 

Kunne følge regelleker. 

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. 

Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av 

arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. 
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   Lære om sunt kosthold 

og hygiene. 

Påkledning etter vær og 

vind. 

Kunst, kultur og 

kreativitet. 

Delta i enkle 

formingsaktiviteter (male 

med fingrene på store 

ark, forme i plastelina, 

leke med vann). 

Kle seg ut. 

Oppleve glede ved å 

skape. 

Gjenkjenne 

eventyr/historier. 

Kunne uttrykke seg 

gjennom musikk, dans, 

drama og rollespill. 

Vi skal eksperimentere 

med farger og ulike 

uttrykk. 

Arbeide med 

formingsaktiviteter over 

tid. 

Besøke biblioteket, 

kirken og lokale 

kulturminner. 

Teater- og 

museumsbesøk. 

Natur, miljø og teknikk. Leke ute. 

Sanseopplevelser i 

forhold til de fire 

årstidene (lukte på 

blomsten, følge marken, 

ta på snøen) 

Vise varsomhet i naturen. 

Lære om endringer i 

naturen. 

Få kunnskap om dyr og 

vekster. 

Få kunnskap om natur og 

miljøvern -kildesortering. 

Få kunnskap om hvordan 

maten blir til. 

Fordype seg i livsløpet i 

naturen. 

Utforske naturen. Barna 

skal lære å håndtere og 

ferdigstille et produkt 

ved hjelp av IKT utstyr. 

Etikk, religion og 

filosofi. 

Legge til rette for små 

lekegrupper og bli kjent. 

Dele med hverandre. 

Delta i barnehagens 

feiring av høytider. 

Fokusere på vennskap og 

samspill. Turtaking, lytte 

til hverandre. 

Få kunnskap om ulike 

kulturer, høytider og 

tradisjoner. 

Fokusere på holdninger 

og verdier i vårt samfunn. 

Utvikle toleranse og 

interesse for hverandre. 

Videreutvikle sosial 

kompetanse 

(samarbeid og 

konflikthåndtering). 

Få økt kunnskap om 

ulike kulturer, høytider 

og tradisjoner. 

Vi besøker Haslum kirke. 

Legge til rette for 

refleksjon og undring. 

Snakke om følelser, 

respekt og mangfold. 

Nærmiljø og samfunn. Bli kjent på avdelingen. 

Bli kjent med 

uteområdet i barnehagen. 

Bli kjent med 

lekeapparatene. 

Bruke heftet «Familien 

min og meg». 

Gå på turer i 

nærmiljøet. Få 

kjennskap til 

trafikkregler. Besøke 

biblioteket, kirken og 

kulturminner i 

nærmiljøet. Gi gutter og 

jenter de samme 

utfordringene. 

Vi skal gå til Sæteren 

Gård og Kolsåstoppen. 
Vi skal snakke om Bærum 

kommune: Hva er en 

kommune og hva er bra 
med vår kommune? 

Vi skal lære om 

trafikkbildet. 

Barna skal få innblikk i 

andre land. 
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Antall, rom og form. Vite hvor 

garderobeplassen er. 

Sortere leker. 

Telleregler. 

Lære enkle begreper (stor 

- liten, kort - lang). 

Bli kjent med ulike 

geometriske former. 

Snakke om dag, 

måned og år. Forstå i 

dag/ i morgen. Telle, 

måle og veie det som 

er rundt oss. 

Kunne preposisjoner. 

Sammen utforsker vi og 

eksperimenterer med 

ulike elementer 

(fryser vann til is mm). 

Introduserer klokken. 

Kunne rekkefølge (jeg er 

først, du er sist). 

Kunne følge regler i ulike 

spill (terningen sier seks 

– flytt brikken på spillet 

seks plasser). 

Kunne legge sammen 

lave tall. 

Klippe ut ulike former. 

Barnehagens digitale praksis 
Rammeplanen sier at 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. Ved bruk 

av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy 

brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og 

bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Vi har tidligere 

ikke hatt et stort fokus på digital praksis, men ser at vi i senere tid har hatt en økende bruk av digitale 

verktøy i barnehagen. Denne veksten er noe som kommer til å fortsette i barnehagen, i tråd med 

teknologisk utvikling. 

 
 PC brukes til utforskning av det som engasjerer, blant annet i prosjektarbeid

 iPad er tilgjengelig og brukes i noen tilrettelagte aktiviteter

 Barna får innsikt i kopimaskinens funksjon når noe skal kopieres
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Barnehagens fagområder 

 
 

Året med fagområdene 

Kommunikasjon, språk 

og tekst 

Hele året 

- Dramatisering 

- Rim, regler og sang 

- Musikk 

- Prosjekter 

- Bøker 

- Barnesamtaler 

- Spill 

- Språkkoffert, tankekart og 

samtalebilder 

Nærmiljø og samfunn 

August/september 

- Tilvenning 

- Bli kjent 

- Tilhørighet i gruppen 

- Trygghet 

- Hjemmebesøk – turer 

- Kulturopplevelser 

- Litteratur 

- «Bli kjent» samtaler 

Etikk, religion og 

filosofi 

Desember 

- Juleforberedelser og markering 

av høytid 

- Tradisjoner 

- Verdier 

- Inkludering 

- Undring 

- Sosial kompetanse 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Januar/februar 

- Bli kjent med ulike estetiske 

uttrykk 

- Musikk 

- Teater 

- Dans 

- Formingsaktiviteter 

Antall, rom og form 

Mars/april 

- Konstruksjonslek 

- Begreper 

- Veie/måle 

- Sammenligne/sortere 

- Former/mønstre 

- Avstander 

- Spill 

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. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og 

skapende aktiviteter. 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

Mai/juni 

- Fysisk lek ute og inne 

- Kroppsbeherskelse 

- Bli kjent med egen kropp 

- Sanser 

- Turer 

- Ernæring 

- Førstehjelp 

Natur, miljø og 

teknologi 

Oktober/november 

- Natur og undring 

- Sanseopplevelser 

- Bærekraftig utvikling 

- Resirkulering 

- Kildesortering 

- Naturvern 

- Dugnad 
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Kompetanseplan 

I dette barnehageåret vil «TETT PÅ» (se side 8) være det prioriterte kompetansetiltaket. 

I «TETT PÅ» skal alle ansatte få økt kompetanse og delta i refleksjoner rundt egen praksis. 

 
Det er utarbeidet en rekke felles dokumenter for kommunale barnehager og et av disse omhandler 

«Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge 2019 – 2022» 

(denne ligger på barnehagens nettside).  

Gjennom ulike kompetansetiltak kan de ansatte styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med rammeplanen. 
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Visjonen for bærumssamfunnet: 

«Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet, bærekraft» 


