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Velkommen til Hosle barnehage!  

 

Barnehagen er ifølge 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. 

 

I denne årsplanen vil det belyses hvordan barnehagen arbeider for å omsette rammeplanens 

formål og innhold. Tekst i grønne bokser er felles for alle barnehager i Bærum kommune, 

mens den øvrige teksten er barnehagens beskrivelse av vår pedagogiske praksis. Vi ønsker å 

synliggjøre hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring, fire av barnehagens 

grunnsteiner.  

 

Informasjon om barnehagen 

Hosle barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i januar 2007 og inneholder seks 

avdelinger. Vi har i inneværende barnehageår tre småbarnsavdelinger og tre 

storbarnsavdelinger. Dette kan variere basert på hvilke barn som får plass etter opptaket på 

våren.  

 

Barnehagens uteområde er allsidig og inneholder alt fra lekeapparater til ulendt terreng, noe 

som gjør at barna får varierte lekemuligheter hver eneste dag.  

 

Avdelingene hos oss heter Bjørn, Elg, Gaupe, Grevling, Rev og Ulv. Grunnbemanningen på 

hver avdeling er tre hele stillinger. Antall ansatte på avdelingene er tilpasset størrelsen og 

behovene i barnegruppa. Dersom noen jobber redusert stilling, det er flere barn på avdelingen 

eller det er ekstraressurser knyttet til barn med behov for spesiell hjelp og støtte, vil det 

innebære at det noen ganger kan være flere enn tre ansatte på en avdeling. 

Ved behov settes det inn vikar fra vikarbyrå.  

 

Kontaktinfo:  

Bjørn 418 62 312 

Elg 418 62 224 

Gaupe 418 62 176  

Grevling 418 62 278  

Rev  418 62 231  

Ulv 418 62 206 

Tjenesteleder  906 77 049 

 

 

 

 

Besøksadresse:  

Granåsen 11 

1362 Hosle  

 

Tjenesteleder:  

Liv de Lange  

E-post: 

liv.lange@baerum.kommune.no 

Tlf: 906 77 049 

 

Postadresse:  

Hosle barnehage  

Postboks 700  

1304 Sandvika 

 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
mailto:liv.lange@baerum.kommune.no
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Planleggingsdager 2022  

 

Mandag 3. januar 2022 

Fredag 29. april 2022 

Torsdag 18. august 2022 

Fredag 19. august 2022 

Fredag 28. oktober 2022 

(Mandag 2. januar 2023) 

 

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. Disse dagene er merket 

med kursiv. 

 

Sommerstengt 2022 

Hosle barnehage holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

 

Arrangementer 2022 

Februar:      Karneval.  

                    Samenes dag markeres 6.februar. 

Mars/April: Påskejakt og påskestemning markeres på avdelingene før påskeferien. 

Juni:          Sommerfest i regi av FAU. 

Oktober:      Luddesuppe med foreldre.   

Desember:   Julegrantenning med foreldre. 

                    Luciafeiring med foreldre. Vettene går i Lucia-tog 

 

Konkret dato og mer informasjon om hvert arrangement sendes ut i forkant av de ulike 

arrangementene. Barnehagen skal være en sosialt utjevnende institusjon og vi kommer derfor 

til å legge til rette for at det ikke skal kjøpes inn kostymer og lignende til de ulike 

arrangementene. Dette er arrangementer som skal komme barna til gode og vi har fokus på å 

dele positive opplevelser sammen framfor utseende og materielle ting. 

       

 

Barnehagens styringsdokumenter  

Barnehagen forholder seg til enhver tid til Rammeplanen for barnehagen og Barnehageloven. 

Begge er tilgjengelig for lesing her:  

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

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

 

 

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. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Barnehagens pedagogiske arbeid  

Det pedagogiske arbeidet er til enhver tid under kontinuerlig vurdering på avdelingsmøter, 

planleggingsdager og i hverdagen gjennom en åpen tilbakemeldingskultur, og gjennom daglig 

dialog med foresatte.  

 

Vi jobber for å være i endring og utvikling hele tiden, og gjennom hyppig evaluering kan vi 

justere praksisen vår om vi ser behov for dette. Barnehagens pedagogiske praksis beskrives 

nærmere under hver overskrift tilknyttet de grønne boksene. 

 

Barnehagens mål 

I Hosle barnehage har vi som overordnet mål at barna skal være med på å sette premissene for 

arbeidet som finner sted. Vi har fokus på at ansatte skal være tilgjengelige og nære. Vi ønsker 

å legge til rette for at barna skal ha en tilhørighet til det som skjer i barnehagen, at de opplever 

hverdagen som betydningsfull og at den setter spor i livene deres.  

 

En god og trygg avdeling for hvert barn, avhenger av en godt satt struktur. Tydelige rammer 

og struktur er essensielt for barns trygghet, trivsel og utvikling. Rutinene og strukturene på 

hver avdeling er ulike, og lages basert på den nåværende barnegruppen og deres individuelle 

behov. Når barn vet hva de har å forholde seg til i hverdagen, åpner det opp for de spontane 

og meningsfulle opplevelsene vi ønsker skal prege hverdagen. 

 

Barnehagen som sosialt utjevnende institusjon  

Vi ønsker å fjerne kjøpepresset i alle sammenhenger, derfor kjøper vi for eksempel inn hvite 

t-skjorter til Lucia, slik at foreldre skal slippe å kjøpe hvitt tøy. Og barna skal ikke ha med 

kostymer hjemmefra i forbindelse med karneval og nissefest. Vi kommer til å tilstrebe at det 

kun er oppholdsbetalingen og kostpenger foreldre skal ha som utgift, da det er utfordrende 

nok for mange. I tillegg til barnehageavgiften, kan man velge å bli med i melk- og 

fruktordningen. Da kommer 90 kroner i tillegg til barnehageavgiften. 
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Barnehagens pedagogiske praksis 

Barn og barndom 

 

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. 
 

 

Vi mener at barnehagen har en etisk forpliktelse til å verne om 

barndommens og lekens egenverdi. I Hosle barnehage skal barna ha 

tid og rom til å være i lekens egen verden. 

Vi skal ta barnas innspill og leksignaler på alvor og implementere 

dette i den pedagogiske praksisen vår. Leken har en viktig funksjon 

knyttet til danning og læring, men leken har også en viktig funksjon i 

kraft av å få være nettopp lek. Vi verner derfor også om at barna skal 

få positive erfaringer med å være i lek for lekens skyld.  

 

Demokrati 

 

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. 
 

 

I barnehagen får barna erfaring med å være en del av et fellesskap. 

Her er skal de utvikle og finne seg selv som enkeltindivider, men også 

som likeverdige deltakere i et større fellesskap. De minste barna i 

barnehagen opplever å bli sett, hørt og forstått når de gir non-verbale 

uttrykk for sine opplevelser. Og etter hvert som de vokser i 

barnehagen erfarer de en naturlig progresjon i ansvar og utfordringer 

de står ovenfor.  

 

Barna er deltakere og etter hvert igangsettere av demokratiske valg for 

eksempel i forbindelse med valg av turdestinasjon eller innhold i 

samlingsstund. Det gjennomføres avstemminger med opptelling av flertall der dette er mulig. 

Vi snakker med barna om betydningen av flertall, om hva det innebærer å være en del av et 

fellesskap og hvordan dette oppleves. 
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Mangfold og gjensidig respekt 

 

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. 
 

 

Ved å være en del av et fellesskap får barna en grunnleggende forståelse for det som venter 

dem i samfunnet. De ansattes holdninger, vår pedagogiske praksis og litteratur som viser 

mangfold i ulike levemåter, er med på å normalisere mangfold og hjelper 

barna til å opprettholde den åpne og undrende holdningen til verden som 

de i utgangspunktet har. Vi skal skape rom for barnas egen kulturskaping 

og bidra til at barna opplever glede og mestring som en del av et 

fellesskap.  

Både generelt i hverdagen og i prosjekter som oppstår på barnas initiativ, 

er vi til stede der barna er og undrer oss sammen med dem. Vi skal ikke 

nødvendigvis ha svaret på alt, men vi skal vise forståelse for barnas 

undring og filosofere sammen med dem. I denne typen dialoger opplever 

ofte både barn og ansatte at vi får en utvidet forståelse og respekt for andres perspektiver. 

 

Likestilling og likeverd 

 

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. 
 

 

Barnehage og skole skal ha en sosialt utjevnende funksjon. Alle barn 

skal få samme muligheter og et like godt utgangspunkt her i livet. Vi 

streber derfor etter å legge til rette for gode opplevelser og aktiviteter i 

barnehagen som ikke fordrer at foresatte blir nødt til å bruke penger 

utover den månedlige barnehageavgiften. Arrangementer som finner sted 

i barnehagen, utføres derfor uten krav om kostyme m.m. som skal 

bringes med hjemmefra.  

 

Alle mennesker skal behandles med respekt og aksept uavhengig av alder, kjønn, 

funksjonsnivå og bakgrunn. Dette er holdninger som skal komme til syne når vi snakker med 

barna. Vi kjøper også inn bøker som er skrevet for barn som retter fokus på likestilling og 

likeverd og bruker disse som utgangspunkt for gode og undrende dialoger med barna. 
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Bærekraftig utvikling 

 

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. 
 

 

Vi har en unik beliggenhet med blant annet Hosle skole 

og skogen som nærmeste nabo. Derfor bruker vi 

nærmiljøet aktivt og har Fredaskogen og Sauejordet som 

faste turdestinasjoner. Her får barna gode erfaringer med 

å bruke kroppen aktivt i utfordrende og spennende 

omgivelser. Storbarnsavdelingene har fast turdag, mens 

småbarnsavdelingene tilpasser turdager til hva 

barnegruppa er moden for med tanke på tilvenning og 

generell utvikling.   

 

Vi legger alltid vekt på å bruke naturen som er rundt 

oss og å være nysgjerrig på det vi ser og opplever ute. 

Når vi er på tur bevisstgjør vi barna og oss selv på å 

behandle natur og nærmiljø med respekt og vi rydder 

opp både etter oss selv og noen ganger også etter andre. 

Vi kildesorterer søpla vår i barnehagen og barna er med 

på å holde barnehagens uteområde fri for søppel. 

 

 

 

Livsmestring og helse 

 

Barnehagen 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. 
 

 

Kartleggingsverktøyet Tett På gjør oss ansatte bevisste på vårt ansvar for hvordan barna har 

det i barnehagen. Barna tilbringer store deler av sin tid her i barnehagen og barnehagen skal 

være et trygt og godt sted for barna og være.  
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Vi snakker, reflekterer, undrer og diskuterer sammen med barna i ulike settinger 

hver eneste dag. Vi veileder i konfliktsituasjoner og jobber hele tiden for å utvide 

barnas perspektiver og legge til rette for at både barn og ansatte skal få innsikt i at 

det er ulike måter å se verden på. I Hosle barnehage skal barna få erfaringer med 

ulike sider av det å være i et samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte 

til å mestre det å møte motgang og utfordringer og bli kjent med egne og andres 

følelser.  

 

Måltidene er gylne anledninger for gode samtaler. Her snakker 

vi med barna både om det som er i matboksen og om ting som har skjedd 

eller skal skje. Vi undrer oss også over store og mindre store filosofiske 

problemstillinger. Måltidene er også en fin mulighet for å få nye 

smaksopplevelser. Avdelingene har «smake-fat» hvor barna kan dele noe 

fra matboksen og får mulighet til å smake på noe de kanskje ikke har 

prøvd før.  

 

I løpet av et år får også barna erfaring med mat og enkelte råvarers vei til å 

bli et måltid. Nøyaktig hvilke matvarer som utvikler seg til å bli større 

prosjekter hvert år, kan vi ikke forutsi fordi dette avhenger av hva årets 

barnegrupper fokuserer på og interesserer seg for. Noen eksempler på 

ulike avdelingers fokus på mat og råvarer i 2020/21 er: granskuddgele, 

lage chips av selvdyrkede poteter, så ulike frø og ivareta frøets utvikling 

til ferdig plante med frukt m.m. 

 

Barnehagens formål og innhold 

 

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 barn er medskaper av sin 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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Arbeidet med omsorg, danning, lek og læring skal komme til syne i måten vi organiserer oss 

på i hverdagen.  

Trygghet og omsorg er grunnleggende 

faktorer som må være etablert før barna 

kan delta fullt og helt i lek og læring. Vi 

bruker derfor god tid hver høst på å bli 

kjent med hvert enkelt barn og sikre at 

barna får en trygg og god oppstart i 

barnehagen. Slik legger vi et godt 

grunnlag for barnas allsidige utvikling 

videre. Vi skal være sensitive ansatte som legger til rette for at det dannes omsorgsfulle 

relasjoner mellom barna og de ansatte og mellom barna, og vi skal hele tiden jobbe for å 

ivareta et miljø hvor barna ikke bare er mottakere av omsorg, men også viser omsorg for 

hverandre. 

Barnehagens fysiske innemiljø består av mange rom og flere av 

rommene er små. Dette gir gode muligheter for at barnegruppene kan 

deles i mindre grupper og få tid og rom til å fordype seg i lek, 

aktiviteter eller andre prosjekter. Innemiljøet er også i endring og 

tilpasses og ommøbleres dersom vi ser at barnegruppa har behov for 

dette.  

Barnehagen utemiljø gir også gode muligheter for variert lek og 

allsidige bevegelseserfaringer.  

 

 

 

 

Barnas medvirkning 

 

 

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. 

 
 

 

Vi legger til rette for at barn skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og dette er 

noe vi starter med fra første dag i barnehagen. Hvordan dette arbeides med vil selvfølgelig 

variere ut i fra barnas alder og modenhet, men tilnærmingen vår tar utgangspunkt i mestring 

og selvstendighet i en aldersadekvat arbeidsmåte. Også de minste barna kan gi uttrykk for sine 
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ønsker og behov i hverdagen og vi må være lydhøre for både verbale og 

non-verbale tilbakemeldinger og innspill fra barna. Medbestemmelse og 

medvirkning er ikke det samme. Barna i Hosle barnehage skal være 

medvirkende i sin egen hverdag, men det betyr ikke at de til enhver tid skal 

bestemme innholdet. Gjennom dialog, diskusjon og refleksjon, skal barna 

oppleve at deres stemme blir hørt og samtidig få erfaring med at de er en del 

av et fellesskap. 

 

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 

 

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. 
 

 

Vi er i jevnlig dialog med foresatte om deres barn. Sammen skal vi utveksle observasjoner og 

vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, utvikling, læring og erfaring. Foreldre og 

barnehagen må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som 

det er barnehagens oppgave å forvalte. 

 

Både formelle og uformelle samtaler mellom foreldre og barnehagen er viktige for å sikre at 

vi får utvekslet observasjoner og vurderinger om enkeltbarnet. Foresatte og ansatte møtes 

daglig i hente- og leveringssituasjoner og kan utveksle informasjon om hvordan morgenen har 

vært hjemme og hvordan dagen har vært i barnehagen. Noen ganger kan dere oppleve at vi 

ikke har tid til å snakke lenge i hente- og leveringssituasjonene fordi vi må prioritere å være 

sammen med barna. Er det saker dere lurer på eller ønsker å snakke mer utdypende om, så 

oppfordrer vi alltid foresatte til å ta kontakt. Hver avdeling har en egen telefon og alle 

pedagogiske ledere har egne epostadresser som kan benyttes. Alle foreldre får tilbud om 

foreldresamtale med pedagogisk leder to ganger i året. Ved behov gjennomføres flere 

samtaler. Vi ønsker å ha en tett og god dialog med alle foreldre om barnets beste.  

 

Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU). SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ som forelegges saker om barnehagens innhold og virksomhet og for 

forholdet til foreldrene.  

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU bidrar inn i et utvalg av barnehagens arrangementer 

og bistår med organisering og gjennomføring av disse. For eksempel har FAU tidligere bistått 

med organisering av sommerfest for barna og baking av lussekatter til barna i forbindelse med 

Lucia-markering i barnehagen.  
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Når barnet begynner i barnehagen - tilvenning 

 

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. 
 

 

En god tilvenning er fundamentalt for at barn skal finne sin plass i barnehagen og kunne 

utvikle seg på best mulig måte. Det finnes ingen fasit på hvor lang tid det tar for et barn og 

tilvenne seg en ny hverdag med nye rutiner, omgivelser og mennesker. Noen barn «glir rett 

inn» i miljøet, mens andre kan trenge flere uker på å finne seg til rette. Vi har gode rutiner på 

hvordan vi går fram i denne perioden, slik at barnet ditt gradvis blir kjent 

med sin nye hverdag. I tilvenningsperioden jobber vi med utgangspunkt i 

trygghetssirkelen (COS) og i tett dialog med foresatte sørger vi for at 

barnet får tett oppfølging den første tiden, slik at barnet opplever at det er 

trygt å være i barnehagen og kan rette fokus mot å leke og utforske. Ved 

oppstart vil du bli kontaktet av pedagogisk leder på barnets avdeling og få 

grundig informasjon om hvordan tilvenningen foregår og hva barnet ditt 

trenger i barnehagen. Er du som foresatt usikker på noe i forbindelse med 

barnehagestart, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med pedagogisk leder på 

din avdeling for en samtale, slik at vi sammen kan sørge for at barnet ditt 

får en trygg og god start i barnehagen. 

 

Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager 

 

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 

personalet når de bytter barnegruppe. 
 

 

Vi har gode rutiner for interne overganger i barnehagen. Gjennom hele barnehageåret har vi fokus 

på at ansatte skal hilse på barn på tvers av avdelingene og gjøre seg kjent med de barna som etter 

hvert skal over på storbarnsavdeling. Vi har også tradisjon for «fellessamlinger» hvor alle barn og 

ansatte samles og deler erfaringer og opplevelser i ulike samlingsstunder.  På denne måten vil ikke 

overganger mellom ulike avdelinger oppleves som så store for barna, fordi de allerede 

er godt kjent med ansatte og barn på tvers av avdelingene. Etter hvert som barna får 

plass på ny avdeling, sørger vi for at barna får jevnlige møter med ansatte og barn på 

sin nye avdeling. Dette kan for eksempel innebære at barna er med sin nye avdeling 

på tur sammen med en ansatt fra sin egen avdeling og/eller at barna deltar i 

samlingsstunder og måltider med ny avdeling.  

Ved overganger til andre barnehager har vi fokus på å være i dialog med foresatte om 

eventuell utveksling av relevant informasjon til ny barnehage.  
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Fra barnehage til skole 

 

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. 
 

Barnehagen er barns første møte med det norske utdanningssystemet. Vi har et godt 

samarbeid med de nærliggende barneskolene og gjennom god dialog med disse utarbeidet 

gode arbeidsmåter for å gjøre barna best mulig forberedt på hva som forventes av dem når de 

begynner på skolen.  

Skolene er svært tydelige på at den viktigste jobben barnehagene gjør for skolestarterne er å 

ha fokus på selvstendighet, sosial kompetanse og det å gi uttrykk for egne behov. 

Barnehagens oppgave er altså ikke å lære barna å regne og skrive før de begynner på skolen, 

men å sende trygge, selvstendige barn som er nysgjerrige på lære mer over til skolen. 

Vi har faste «vettegrupper» på tvers av avdelingene for skolestarterne, hvor barna får 

relevante opplegg og aktiviteter. Vi bruker også aktivitetsheftet fra Trampoline og boken 

«Hvordan begynne på skolen» av Anna Fiske. Før skolestart kommer rektor på besøk til 

barnehagen og snakker om skolestart og hva det innebærer med barna.  

 

Et helhetlig opplæringsløp baserer seg først og fremst på gode overgangsrutiner i alle ledd fra 

barnehage til videregående opplæring. Bærum kommune har utarbeidet overgangsrutiner på 

bakgrunn av eksisterende praksis i Bærum. Rutinene er minimumsløsningen som alle 

kommunens private og kommunale barnehager og grunnskoler forplikter seg til å følge.   

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-

barnehagene/helhetlig-opplaringslop-i-barum-februar-2020.pdf  

 

 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

 

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. 

 

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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Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 

kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

 

En forutsetning for å drifte en god barnehage er å ta barnas medvirkning 

med inn i planleggingsarbeidet i tillegg til å jevnlig vurdere det 

pedagogiske arbeidet. Mange er vant til tradisjonelle ukeplaner som blir 

sendt ut hver uke, med faste aktiviteter og tider for hva som skal skje i 

barnehagen. Men for å kunne drive den pedagogiske praksisen som 

utgjør summen av alle punktene i årsplanen, har vi valgt å gå bort fra de 

tradisjonelle ukeplanene. For å gi foresatte innsikt i hva som skjer på 

avdelingen, sender derfor de pedagogiske lederne ut et månedsbrev for 

hver avdeling i slutten av hver måned. I tillegg til å være i dialog med 

foresatte i hverdagen.  

 

I månedsbrevene får foresatte et innblikk i hva avdelingen har hatt fokus på, hvordan vi 

jobber med barnegruppa, hva barnegruppa viser interesse for og hva vi ser at barnegruppa 

trenger at vi har fokus på i perioden som kommer.  

 

Innholdet i månedsbrevene drøftes også i avdelingsmøter og ledermøter og er i tråd med 

barnehagens styringsdokumenter for å skape kontinuitet og progresjon i den pedagogiske 

praksisen. Månedsbrevene er altså et verktøy både for planlegging, vurdering og 

dokumentasjon.  

 

Barnehagens arbeidsmåter 

 

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. 
 

 

I Hosle barnehage er vi opptatt av å ivareta barnas medvirkning og medbestemmelse. Da er 

det viktig at vi blir godt kjent med barnegruppen og deres interesser. Det som rører seg i 

barnas liv er det vi tar tak i og løfter inn i vår daglige pedagogiske praksis. Vi er til stede der 

barna er og knytter omsorg, lek, 

danning og læring til de ulike 

situasjonene og prosjektene som barna 

befinner seg i. Hva barna er opptatt av 

og hvor lenge de er opptatt av det, vil 

variere fra avdeling til avdeling. En 

avdeling kan være opptatt av 

verdensrommet i månedsvis, en annen 
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avdeling kan ha fokus på kroppen, mens en tredje har et insektprosjekt. Ingen av avdelingene 

er like og alle har sin unike praksis, basert på den daværende barnegruppen og avdelingens 

personale og ulike ressurser. Selv om avdelingene vil ha ulikt innhold, er arbeidsmåten og den 

pedagogiske praksisen allikevel forankret i et felles pedagogisk grunnsyn for barnehagen.  

 

Barnehagens fagområder 

 

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. 
 

 

 

Barnehagens fagområder er:  

Kommunikasjon, språk og tekst. 

Kropp, bevegelse, mat og helse.  

Kunst kultur og kreativitet. 

Natur, miljø og teknologi. 

Antall, rom og form. 

Etikk, religion og filosofi. 

Nærmiljø og samfunn. 

 

Føringene som legges i rammeplanen og barnets beste er til enhver tid gjeldende og styrende 

for barnehagens praksis. Dette skal alltid ivaretas og ligge til grunn for alt vi gjør i 

barnehagen. Hvordan rammeplanens føringer brukes og settes i verk, vil dog alltid variere. Vi 

jobber aldri bare med et fagområde isolert, men ser fagområdene i en sammenheng. 

Fagområdene er levende verktøy vi bruker i all aktivitet med barna til enhver tid. Vi er til 

stede i barnas lek og i formelle og uformelle læringssituasjoner som barna tar del i hver dag, 

og knytter kontinuerlig fagområdene opp til det barna holder på med her og nå. På denne 

måten utvikler barna kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom undring, 

utforskning og skapende aktiviteter. I Hosle barnehage har vi seks forskjellige avdelinger med 

ulike ledere og medarbeidere. Hver avdeling har sin 

egenart, men har til felles at de tar utgangspunkt i 

barnas engasjement og bidrag, slik at fagområdene 

implementeres i og oppleves som en meningsfull og 

morsom del av barnas hverdag. Arbeidet vi gjør er 

forankret i et felles pedagogisk grunnsyn som 

evalueres, diskuteres og utvikles jevnlig i 

avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter.   
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Kompetanseplan  

 

Gjennom ulike kompetansetiltak kan de ansatte styrke sin kompetanse og pedagogiske 

praksis i tråd med rammeplanen. 

 

 

Alle barnehager i Bærum kommune er med i Tett På. Tett På er et kartleggingsverktøy som 

brukes for å sikre profesjonalitet i arbeidet med barn, som tar utgangspunkt i CLASS – 

Classroom Assessment Scoring System. Arbeidet foregår i form av veiledning på avdeling og 

i lederteamet, og gjennom observasjon av praksis. Observasjonene utføres av kvalifiserte 

observatører fra andre barnehager.  

 

I hver barnehage kvalifiseres det egne Tett På-observatører basert på barnehagens størrelse og 

antall barn. I Hosle barnehage er det per dags dato to pedagogiske ledere og tjenesteleder som 

er kvalifiserte som observatører. De blir sendt ut for å observere i andre barnehager. Dette er 

for å sikre mest mulig objektive observasjoner. I løpet av våren 2022 skal ytterligere to 

pedagogiske ledere sertifiseres. 

 

Mer informasjon om Tett På kan finnes her:  

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/felles/beskrivelse-av-tett-

pa---kvalitet--i-barumsbarnehagen-per-september-2021.pdf 
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