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Innledning 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet 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. Barnehagen skal tilby barn under 

opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. 

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

lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barns 

hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges 

opp, dokumenteres og vurderes. 

 

 

Østerås barnehage 
Østerås barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i 2008. Østerås barnehage består av 

201 plasser fordelt på 10 avdelinger/7 baser. Barnehagen ligger rett ved siden av Østerås 

ungdomsskole, og t-banen. Vi har et flott uteområde som innbyr til mye variert lek. Rett 

utenfor gjerdet har vi en gangvei som fører til Eikeliskogen og Hagabråten som er to store 

friområder i umiddelbar nærhet. Vi ligger dermed flott til med mange muligheter rett utenfor 

gjerdet som vi bruker flittig gjennom hele året til turer, utforsking, glede og moro. 

 

I august 2017, overtok Østerås barnehage en avdeling fra Fururabben barnehage, avdelingen i 

Ovenbakken, som består av 12 barn i alderen 1-3 år. 

 

Vi har flere ansatte som jobber reduserte stillinger, vi vil alltid bruke ressursene på tvers av 

avdelingene/basene. Dersom det er langtidssykdom vil vikar fra vikarbyrå leies inn.  

 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
Det er utarbeidet en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye 

rammeplanen vil gjelde fra august 2017. Rammeplanen (2017) er en forskrift til 

barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-03-01-266
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Bærumsbarnehagen 
 

 

Barnehagemelding 2015-2025  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. 

 

Det utarbeides sentrale kvalitetsplaner  for arbeidet i barnehagene.  

I den første tre-årsperioden, 2015 – 2018, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå 

hovedsakelig innenfor områdene: 

 Lekens betydning for barns utvikling  

 Arbeid mot mobbing 

 Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 

 

I tillegg vil andre områder, som  barn fra språklige minoriteter, foreldresamarbeid, barn med særlige 

behov, kosthold og fysisk aktivitet ha fokus. Overgangen mellom barnehage og skole  er også et 

område det skal arbeides med. 

 

 

 

Lekens betydning for barns utvikling 

Vi vil at alle barn skal ha en venn i barnehagen og oppleve glede og mestring ved å leke 

sammen med andre.  Barnehagen skal ha lekemiljøer i barnehagen som gir barn med 

særskilte utfordringer rom og muligheter for å være den beste versjonen av seg selv i lek og 

samspill med andre barn. 

 

Arbeid mot mobbing 

Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Det er utarbeidet en 

handlingsplan for det psykososiale miljøet i Bærumsbarnehagen. 

Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø – Handlingsplan mot mobbing (doc) 

Østerås har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing. 

«Hvordan sikre barna et godt psykososialt miljø» 

Den ligger på nettsidene våre 

 

Handlingsplanen skal leses av alle foresatte og signere at de har lest planen. barnehagen 

kopierer og deler ut siden som foreldrene skal signere, hele planen må leses på nett.  

 

 

Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 

Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag.  

De «gode» realfagsbarnehagene er opptatt av begrepsbruk, faglig kunnskap og systematikk  

 

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-barnehage-2015-18.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/skole/kvalitet/overgangsrutiner-versjon-2-april-2015-pdf.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/plan-for-a-sikre-barna-et-godt-psykososialt-miljo.pdf
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Vi ønsker at læringsaktivitetene skal være forankret i barnas opplevelser, sanseapparat og 

undring.  Vi vil kombinere planlagte realfaglige aktiviteter og improvisasjon basert på barnas 

innspill. Vi skal være bevisst begrepsbruk i barnas lek og vektlegging av faglig kunnskap hos 

personalet og en systematisk tilnærming til arbeidet med realfag.  

Det viktigste utgangspunktet for læring er barnets egen interesse, oppmerksomhet, undring og 

spørsmål. Læring skjer først på en meningsfylt måte når det realfaglige arbeidet er forankret i 

barnas opplevelser, sanseapparat og tanker. 

Fagområdene; Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk 
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Barnehagens pedagogiske innhold 
Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får 

opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles 

opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

 

Visjon 

 
 

 

”Vi vil gi barna røtter og 

vinger” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røtter: 

 Vi ønsker å gi barna gode barndomsminner 

 Vi ønsker at barna skal føle seg betydningsfulle 

 Vi ønsker at barna skal ha en opplevelse av å være en ønsket deltaker i det sosiale 

fellesskapet 

 

 

Vinger: 

 Vi vil gi barna opplevelser og utfordringer så hver dag blir spesiell 

 Vi vil gi barna tro og styrke på egen mestring 

 

 

Satsningsområdene 2017/2018 
Satsningsområdene er i tråd med Bærum kommunes områder. 

 Realfag  

 Barns psykososiale miljø   

 Språk /»Stort med bok» 

 Lek og vennskap 

 I tillegg har vi uteliv som et fokusområde. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 

Det helhetlige synet på læring er spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn 

lærer gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at «Danning er mer 

enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn 

sosialisering. Danning rommer alt dette.»   

 

Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Muligheten for å 

kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg i 

barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg 

for hverandre. Gjensidig samhandling med barn og voksne i lek og læring er en forutsetning 

for barnets danning. Voksne er rollemodeller i alt de gjør. Vi trenger derfor ansvarsbevisste 

og nærværende voksne som er engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling. 

 

Tryggehetssirkelen (Circle of Security; Cos) beskriver hvordan barnet ved hjelp av gode og 

nære voksne , kan etablere trygghet til og utforske  omgivelsene og våge og ta utfordringer. 

Det vender tilbake til det trygge for og hente bekreftelse og styrke, for og våge nye turer ut i 

det ukjente. «Se meg, forstå meg, fyll meg opp med trygghet og selvtillit, så jeg klarer nye 

utfordringer 

Vi voksne skal alltid være: Større, sterkere, klokere og god 

 

Lek 

Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plassen i 

barnehagehverdagen,, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken. Den er barnets egen 

iboende kraft. Leken kjennetegnes ved at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre 

forestillinger, erfaringer og fantasier. Det er umulig for barn å la være å leke. 

Vårt mål er at alle skal ha en og leke med, 

venn eller lekekamerat 

Lek og læring går hånd i hånd for små barn. 

Noen aktiviteter planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre 

læringssituasjoner er de som bare oppstår her og nå, fordi barna blir opptatt av noe. Begge 

situasjonene har en pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring 

Barna skal få leke og ha det gøy med gode venner. I leken kan barna utvikle språket, tilegne 

seg kunnskap og sosiale ferdigheter.  De lærer hvordan man oppretter gode relasjoner, 

hvordan man samarbeider 

og hvor egne og andres 

grenser går. De får utforske 

og bruke fantasien. 

Barn trenger voksne som 

støtter, stimulerer og gir 

utviklende innspill til 

rolleleken. 

Vi legger vekt på at leken 

skal ha gode vilkår i vår 

barnehage. 

 

 

 

 

Hva lærer barna i leken? 

Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale 
koder – timing - lærer å lese det sosiale spillet - 

ta imot beskjeder - gi beskjeder – lytter - bli 
lyttet til - lære å løse konflikter – lære å 

forhandle og fordele roller - lære om fleksibilitet 
- lære å regulere atferd - ta initiativ – lære å 
”hemme seg” – lære et rikt og variert språk - 

øke ordforrådet - Bearbeide vanskelige følelser - 
Empati - sette seg inn i andres situasjon - prøve 

ut roller- få mulighet til å prøve og feile – 
mestring - bruke fantasien – oppøve 

oppmerksomhet og konsentrasjon - tilegne seg 
kunnskap…. 
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”Når du ser regndråpene forvandles til diamanter, og når du ser gatelyktene gløde som måner i 

universet – da er du tilbake i barndommens magiske rike” 

           

Læring 

Vårt læringssyn 

Barnehagen skal være en læringsarena som skal støtte barn ut i fra egne forutsetninger og gi 

det enkelte barn og barnegruppen utfordringer 

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Det skjer i stor grad 

i forbindelse med lek, oppdragelse og omsorg. 

Vårt læringssyn bygger på at utvikling og kunnskap skapes gjennom erfaringer og i samspill 

med andre. Vi er derfor opptatt av hva barna lærer i de uformelle læringssituasjonene og 

hvordan de daglige hverdagsaktivitetene skaper forutsetninger for barnas utvikling og 

muligheter for læring. 

 

 barn lærer gjennom erfaringer i samspill med andre 

 barn sees på som en aktiv medkonstruktør av egen kunnskap 

 barn lærer gjennom dialog 

Vi trekker barna med på ulike måter i både planlegging, gjennomføring og vurdering av 

aktivitetene. Barns undring og nysgjerrighet møtes på en utfordrende og utforskende måte. 

Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i 

barnehagen. 

 

Barnas medvirkning 

Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse 

Barns medvirkning handler hos oss om at barna skal ha innflytelse på egen 

barnehagehverdag. Det innebærer at barna deltar aktivt i utformingen av barnehagens 

innhold.  

Arbeidet bygger på holdninger om at barn er kompetente og intensjonelle i forhold til sine 

tanker og handlinger. 

 

Gjennom formelle og uformelle samtaler med barna får vi kunnskap og forståelse for deres 

opplevelse av sin hverdag. Vi lytter til dem og undrer oss sammen med dem. Det må gis tid 

og rom til barnas innspill. 

 

Slik gjør vi det: 

Vi legger spesielt vekt på barns medvirkning i prosjekt/tema-arbeid. Barna skal her delta 

aktivt i prosessene. Vi forsker og lærer sammen med barna og er lydhøre for deres innspill og 

hva de er / blir opptatt av. 

 

Det psykososiale miljøet 

Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. 

Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.  

Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man 

aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage.  
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Barns sosiale kompetanse 
Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør 

barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.  

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Med 

godt utviklet sosial kompetanse vil barn være i stand til å etablere og ta vare på vennskap 

med andre. De kan sette seg inn i andres situasjon og vise empati. De skal lære balansen 

mellom selvhevdelse og andres behov. Å ta vare på og bli tatt vare på er viktig hele livet. 

Anerkjennelse, egenverd trygghet og glede er nøkkelord. 

Barns utvikling av sosiale ferdigheter er avhengig av oppmerksomhet fra engasjerte voksne. 

Det vil si gode, voksne rollemodeller som bekrefter barna og hjelper dem til å finne svarene 

og løsningene på situasjoner de opplever i løpet av dagen. 

Utviklingen av sosial kompetanse foregår hver dag i alle situasjoner.  

Vi bruker også opplæringsprogrammene «Steg for Steg» og «Vennekort» 

 

Språk 

Å kommunisere godt er viktig. De fleste barn tilegner seg språk i samvær med sin familie og i 

lek med andre barn. Tidlig og god språkstimulering er med andre ord en viktig del av 

barnehagens innhold. Vi har fokus på å gi barna varierte og rike opplevelser. Gjennom 

samtaler, lek, spill og bøker utvikles barnets språklige nysgjerrighet, begreper og 

språkforståelse. 

Vi jobber med de voksne så de kan ha fokus på språk i hverdagen. 

                                

Språktreet 

I treets røtter ligger barnets                                                                               

forutsetninger for å lære språk.                                                                            

Begrepene utgjør stammen på teet.                                                                      

For at barnet skal utvikle en solid og                                                                   

bærekraftig stamme i språket sitt,                                                                            

trenger det et utviklet begrepsapparat med en god                                                                  

språkforståelse. Det er stammen                                                                                

(begrepene) som bærer resten av 

treet (språkutviklingen) Oppover mot grenene utvikler barnet 

evnen til å uttrykke seg verbalt. Mot toppen av treet vil 

språklydene komme, språklig bevissthet utvikles og lese- og 

skriveferdigheter slår ut i full blomst. 

 

 

Likestilling og likeverd 

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal 

oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter 

til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i  

alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek.  

Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv 

og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene.  I 

barnehagen lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst om hvem de kan bli. En 

reflektert holdning til kjønnsroller i personalet er derfor avgjørende.  
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Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, 

kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et 

inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn 

får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet.  

 

Vår arbeidsmetode 
Prosjekt / temaarbeid  

Om å planlegge mot det ukjente 

Som voksne må vi være lydhøre overfor barna og undre oss og forske sammen med dem. 

Barn viser stolthet over å mestre og er stadig på jakt etter å lære. 

 

Prosjekt/temaarbeid kan oppstå på ulike måter: 

- De voksne kan legge til rette for aktiviteter og opplevelser rundt et valgt tema. 

- Barna kan også selv starte mindre eller større prosjekt/tema. Det kan være noe barn er 

spesielt opptatt av for eksempel biler, meitemarker eller skjærereir 

 

Prosjekt/temaarbeid kjennetegnes ved at: 

- barns medvirkning står sentralt i arbeidet 

- veien blir til mens du går 

- arbeidet utvikler seg under veis 

- prosessene er det viktigste i denne måten å arbeide på, ikke produktet 

 

Et prosjekt/temaarbeid kan vare fra noen timer, to dager, en uke, en måned. Noen kan til og 

med gå over et år. Det er opp til barna og de voksne hvor lenge det skal vare. Alle barn er 

ikke med på alle prosjekter. 

 

Å arbeide med prosjekt/temaarbeid stiller krav til personalets være- og arbeidsmåte. 

- barna skal få møte voksne som er tilstede og interessert i dem 

- voksne skal være lydhøre overfor alle barn 

- vi må undre og forske sammen med barnet 

- Barn skal møte voksne som ikke er belærende, men stiller åpne spørsmål og lytter til 

svarene.  

  Hvor ofte sier ikke barn: ”Hvorfor det?” Da må vi kunne si ”Hva tror du?” 

- vi må samarbeide for å finne løsninger og ikke gi dem de ferdige svarene. 
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Fagområdene
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Kommunikasjon, språk og tekst 

All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle 

språket, både verbalt og non-verbalt, er av stor 

betydning. Gjennom språket lærer barn å forstå 

verden, og får en økende innsikt i seg selv. Språket 

gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er 

avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og 

sosiale utvikling. De voksne er forbilder for barnas 

bruk av språk, og må derfor være bevisst på hvordan 

de kommuniserer med barna. 

 

Slik gjør vi det;  
Vi vil skape et trygt språkmiljø ved å møte og 

lytte til barna i deres språklige utvikling og 

utvidelse av ord, begreper og 

setningsoppbygging. 

  

 Vi leser bøker tilpasset barnas 

alder 

 Vi har samlingsstunder der vi 

bruker konkreter i forhold til 

eventyr, sanger og bøker. 

 Vi bruker konkreter i forhold til utvidelse av ord og begreper 

 Vi bruker bilder og bøker for å styrke og utvide barnas spontane tale og glede av 

et aktivt og spontant språk 

 Vi lytter aktivt til og snakker mye med barna slik de opplever å bli sett og hørt 

 Vi hjelper barna med å uttrykke og sette ord på egne tanker og opplevelser ved å 

være aktive lyttere 

 Vi bruker mye spill og andre aktiviteter som utvider og forsterker barnas 

språklige utvikling 

Samlingsstunder for og med 

barn er viktig. 
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Vi vil leke og trene hele dagen, 

prøv å følge oss 

blir store.  

 

 

Kropp, bevegelse og helse 

Barn er fysisk aktive, og de uttrykker seg mye 

gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske 

ferdigheter og god helse utvikles i barnehagealder. 

Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv 

selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. 

Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt 

kosthold.  

 

Slik gjør vi det;  
Vi har et aktivt uteområde som endrer seg etter 

årstidene. 

Uteområdet innbyr til mye variert fysisk 

aktivitet.   

Gjennom skileik, skøyter, snowboard, klatring, 

gå på line, syklig fotball, hoppe tau  ol utvikler 

barna grovmotoriske ferdigheter og opplever 

mestring.  

  

Alle aldersgruppene har egne 

utedager.  De yngste bruker 

nærområdet rundt barnehagen og 

utvider radiusen etterhvert som de blir eldre og de eldste drar til Fossum skogen 

med buss. 

 

Inne tilbyr vi bevegelsesgrupper enten i barnehagen,  gymsalen på skolen eller 

Jump. 
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Kunst, kultur og kreativitet  
Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi barn 

verdifulle inntrykk og lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. Barnekulturen 

utvikles gjennom leken og barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare og stimulere barnets 

nysgjerrighet og forskertrang. rikt og allsidig som mulig.   

 

 

Slik gjør vi det… 
Vi ser og utnytter de gode og forskjellige ressursene vi har blant de ansatte 

Barna blir kjent med barnehagens kultur og tradisjoner 

Vi har faste utedager og benytter nærmiljøet hvor vi samler materialet inn for videre 

kreativitet 

Vi har to store formingsrom med ulikt formingsmateriell tilgjengelig i hverdagen 

Vi har fellessamlinger der barna er delaktige og bidrar med egne innslag  

Vi har ulike teaterforestillinger for og med barna. 

Vi bruker ulike musikkinstrumenter og lar barna få utfolde seg gjennom sang og dans 

Vi introduserer barna for regelleker, rim og regler 

Vi deler våre kreative prosesser med hele barnehagen 

Vi viser interesse for barnas ulikheter  
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Hvis vi blir glad i naturen, 

ønsker vi å ta vare på den 

 

Natur, miljø og teknikk  

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og 

aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 

Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens 

hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike 

erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen og 

mellom mennesket og naturen.  

Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, 

eksperimentere, systematisere og samtale om 

fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare 

hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 

 

 

Slik gjør vi det; 
Vi bruker årstidene til forskning på endring i 

naturen. 

Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og 

nyskjerrighet, stimulerer til  å oppleve med alle 

sanser, iaktta og undre seg over fenomener i 

naturen og teknologien.  

Undring over småkryp og innsekter gjennom forstørrelsesglass og forskning i ulik 

faglitteratur 

Kjøkkenhagen:  vi sår, vanner, luker og høster.   Barna deltar i prosessen fra frø til produkt.  

Vi eksperimenterer med fysiske fenomener som f eks.» hvor mange barn må stå på ett 

omvendt bord for at ballongen som ligger under skal sprekke?» 
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Hvordan vi skal være med 

hverandre og hvordan vi ønsker 

at andre skal være mot oss. 
 

 

Etikk, religion og filosofi 

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen 

skal reflektere og respektere det mangfoldet som er 

representert i barnegruppen, samtidig som den skal 

ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne og 

humanistiske kulturarven. Barnehagen skal gi rom for 

undring og samtaler og møte barnas spørsmål med 

respekt.  

 

Slik gjør vi det: 
Vi hjelper barna til å øve seg på hvordan man er en 

god venn og hva vennskap er.  
Gjennom Steg for steg og Vennekort 

 lærer vi barna å kjenne igjen ulike 

følelser og sette ord på dem  

 løse konflikter 

 empati og samhandling – hvordan vi 

skal være med hverandre og hvordan 

vi ønsker at andre skal være mot oss. 

 

Vi vil gi barna trygghet og stolthet i forhold til egen identitet og kulturbakgrunn 

Vi skal veilede barna slik at de kan trøste, vise omsorg og inkludere andre i lek  

Vi skal være gode rollemodeller og sette av tid og rom til å kunne se hverandres behov. 

 

Vi skal gi barna tid og rom til undring og refleksjon gjennom å være voksne som ikke gir svar 

men som finner svaret sammen med barna. 
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Barnehagen hører til i en 

sammenheng og er en del av ett 

miljø.  

 

Nærmiljø og samfunn 

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden  

utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den 

skal legge vekt på å styrke kunnskap om og 

tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og 

kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.   

 

Gjennom barns erfaring med medvirkning i 

barnehagen får de en første kjennskap til demokratiske 

prinsipper. Slik utvikles tillit til egen deltakelse i, og 

påvirkning av fellesskapet.   
 
Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner 

og levesett. Det innebærer blant annet at vi blir kjent 

med at samene er Norges urbefolkning og får 

kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler 

av samisk kultur og hverdagsliv. 

 

Slik gjør vi det...  
Turer i nærmiljøet og bli kjent med hvor barna 

bor 

Snakker om familien deres og hvem de bor sammen med 

Vi snakker om ulike følelser og holdninger (Steg for steg og Vennekort) 

Vi er bevisst på likebehandling gutt/jente 

De voksne skal være gode rollemodeller – 30% av personalet er menn 

Samarbeid med Solbakken Bo og behandling i forhold til sang og opptredener ved 

ulikehøgtider  

Ved å presentere ulike kulturer vil vi skape toleranse og aksept for at vi er forskjellige 

På tur med barnehagen lærer barna ferdigheter som myk trafikant. 

Bruk av fortau, gangfelt.  Krysse veien 

Lære om trafikklys 

Lære noen skilt 
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Vi måler, bygger, snekrer og 

hamrer.  

 

Antall, rom og form   
Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen 

av barns forståelse for matematiske begreper.  

Barna utforsker disse begrepene i leken, og leken utvider 

forståelsen. I arbeidet med antall, rom og form får barna 

erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og 

sammenligning. Barnehagen skal legge til rette for at 

barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill, 

tellemateriell, klosser, IKT,  teknologi, etc.  

 

Slik gjør vi det ...  
Barnehagen tilbyr forskjellig læringsmateriell der barna får 

tilegne seg begynnende kunnskap innenfor fagområdet antall, 

rom og form 

Vi har leke- og spillgrupper der vi gir barna ulike 

erfaringer gjennom turtaking og opplevelser med tall og former. Vi teller og leker med 

ulike mønstre.  

Vi gir barna oppgaver der de får muligheter til å sortere og klassifisere 

 

        Leker ol har sin bestemte plass 

Barna lærer å telle gjennom rim, regler, sanger og eventyr 

Barna er aktive både før og etter smøremåltidet forhold til telling ved pådekking og 

organisering av rommets innhold. 

Barna leker med mål, størrelser og volum 

Vi går turer, leser kart og måler avstander. 

Vi bygger og snekrer, hvor lang må den være for å passe? 

Realfag i praksis 
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Måltidene i barnehagen 
Hos oss tilrettelegger vi måltidene for både medbrakt og tilberedte måltider med barna. To 

dager i uken har avdelingene på hovedhuset smøremåltid med brød og tradisjonelt vanlig  

pålegg, onsdager og fredager. Avdelingene baker som regel brød disse dagene. Barna får også 

servert trematen i barnehagens regi, onsdager og fredager. Barna får servert frukt hver dag. 

Barna får også mat på festdager slik som høstfest, karneval, og nissefest. For dette betaler 

foreldrene kr 200,- pr mnd. Su fastsetter prisen. De øvrige dagene spiser barna medbrakt mat 

i barnehagen eller på tur.  

Vi har fokus på et variert og sundt kosthold i samarbeid med foresatte.  

Vi sørger for god hygiene og tilrettelegger for samtaler og sosial kompetanse.  

Vårt mål er at måltidene skal være preget av fellesskap og at det skal fremme gode kostvaner 

og helse. 

Måltidene har stor betydning som sosial og kulturell arena i barnehagehverdagen. Voksne er 

rollemodeller og barna lærer av hva de voksne gjør og hvordan man skal omgås rundt bordet. 

Det er naturlig å samtale om hvor maten kommer fra og om ulike mattradisjoner. 

 

Vårt mål er at måltidene skal være preget av fellesskap og at det skal fremme gode kostvaner 

og helse, at barna skal oppleve glede og mestring under måltidet og lære seg vanlig 

bordskikk. 

Avdeling Gul i Ovenbakken serverer mat fire dager i uken, totalt 8 måltider, torsdag er 

avdelingens tur/utedag, da har barna med seg mat til begge måltider. 
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Trafikksikkerhetsarbeid i Østerås barnehage  
Hovedmål:  

Styrke og utvikle barnas holdninger i trafikken og redusere antall ulykker 

 

 Barna lærer å ferdes sikkert i trafikken på en slik måte at de ikke er til fare for seg selv 

og andre. 

 I barnehagen skjer også den første trafikkopplæringen 

 Alle voksne er gode rollemodeller for barna 

 Trafikk og retningslinjer rundt parkering tas opp på foreldremøte  om høsten 

 

Trafikkopplæring  

 Vi har trafikk og trafikksikkerhet som tema med barna i samlingsstunden og i 

samtaler med barna. 

 Gjennom samtaler og bruk av bøker.  

 Vi bruker barnastrafikklubb.no 

 Vi bruker nærmiljøet til turområdet, da har vi fokus på trafikkferdigheter, hvordan 

krysse veien, bruk av fortau, gangfelt, trafikklys, lære noen skilt. 

 På tur med en barnegruppe/avdelingen er det naturlig å samtale om hvordan vi ferdes i 

trafikken. Vi er bevisste på sansene våre og det å være observante i trafikken. 

 De ansatte er gode til å stille åpne/reflekterende spørsmål. 

 

Barnehagen har en egen plan for trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kulturarena  

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får en opplevelse av glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

( Rammeplan for barnehager) 

Vi ønsker at barna skal bli kjent med ulike tradisjoner og høytider. Vi lærer dem 

tradisjonsleker, ringleker og sangleker. 

Vi bruker biblioteket på Eiksmarka og i enkelte tilfelle teater og museer i Oslo. 

Vi lager også små skuespill og forestillinger i barnehagen hvor både barn og voksne er aktive 

skuespillere. 

Vi bruker mye sang og musikk i hverdagen. 
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Overgang fra barnehage til skole 
Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole. 

 

 

Hensikten med rutinene er: 

- Sikre en trygg og god start i de ulike utdanningsinstitusjonene 

- Skape helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

- Overføre informasjon til beste for barnet, etter samtykke fra foreldrene 

- Sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det. 

 

Vi har et godt samarbeid med Eikeli skole. 

- Møter med lærere på 1.klassetrinnet 

- Besøk fra Sfo og skole før skolestart 

- Lærere med på foreldremøte for skolestarterne 

- Vi låner gymsal og et klasserom til Ørnegruppen (skolestarterne) 

 

Det vi jobber mest med det siste året i barnehagen er og styrke dem i troen på seg selv og 

egen drive til og lære nye ting. 

 

 

Vi håper vi har gitt dem røtter og vinger 

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/info-til-ansatte/overgangsrutiner-april-2015.pdf
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Samarbeid med barnas hjem 
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 (jf. barnehageloven § 

1). 
Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse 

gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er 

foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til 

hjemmet.   

Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et 

fellesskap som gjør dem godt.  

 

Slik gjør vi det …  
Vi ønsker en åpen og god dialog med foreldrene. Dette er med på å gjøre barnehagen til en levende 

arena og et trygt sted for barna.  

Vi har varierte metoder - skriftlig informasjon, daglig kontakt, foreldresamtaler, foreldremøter, 

telefonkontakt, epost, oppslagstavler og samarbeidsutvalg  

Mål for foreldresamarbeidet er at foreldrene skal;  

 Føle seg velkomne i barnehagen  

 Oppleve gjensidig tillit og åpen kommunikasjon. Føle seg trygge for at kritikk av 

barnehagen håndteres profesjonelt. For å sikre dette ber vi om at uenighet eller kritikk 

tas opp med pedagogisk leder eller styrer.  

 Føle seg trygge på at taushetsplikten overholdes.  

 Ha tillit til at den informasjonen de får av barnehagen er riktig  

 Vise interesse for barnehagens innhold  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Dokumentasjon og vurdering 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. 

Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og 

behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og 

barns medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede 

barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Pedagogisk leder har 

ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har 

ansvar for (rammeplan, kap. 4).  

 

Slik gjør vi det …  
Personalet; 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man 

hele tiden lærer av egen praksis. Dokumentasjon og vurdering gir oss mulighet til å fornye og 

forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives og hva de 

lærer i barnehagen. Dette brukes til refleksjon som kan føre til endret praksis. 

Vi har valgt løpende vurdering av temaer, tradisjoner og organisering gjennom hele året. I 

tillegg plukker vi ut et eller to områder som vi går grundig igjennom. 

Våren 2016 gjennomførte vi en ståstedsanalyse av 

- Lekenbetydning for barns utvikling 

- Arbeid mot mobbing 

- Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 

Vi gjør vurderinger på avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter Det gjøres også mye 

godt uformelt vurderings arbeide i her og nå situasjoner. 

Barna; 

Barna deltar aktivt i vurderingsarbeidet. Vår arbeidsmetode, prosjektarbeid 

gjør at barna er aktivt deltagende i både planlegging og vurdering av tema/arbeidet. Vi har 

barnemøter og barnesamtaler hvor barnas synspunkter inngår i vurderingsarbeidet 

Foreldre; 

Foreldre vurderer ved; 

- Foreldresamtaler 

- Tilbakemelding på årsplaner, månedsplaner og månedsbrev 

- Ved daglige samtaler i garderoben 

- Samt andre innspill i løpet av året 

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger vi får, både positive og negative. 

Det er avgjørende for at vi skal kunne være i endring og gjøre en god jobb. 

 

 

 

 
 

 

http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
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Plan for kompetanseutvikling 
Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og  

utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets 

kompetanse (rammeplan, kap. 1.7). 

 

Et av våre fokusområder er; 

- skape et godt psykososialt miljø for både barn og voksne. 

Det vil være et gjennomgående tema i år på personalmøter, planleggingsdager, ledermøter, 

avdelingsmøter og assistentnettverk 

Hele personalet er kurset i COS, Circle of Security/ trygghetssirkelen. 

Det har gitt oss kunnskap om barns behov for trygg tilknytning og redskaper for og skape god 

omsorg og trivsel for hvert enkelt barn. 

Vi bruker sirkelhistorier på avdelings- og personalmøter for å heve kompetansen i forhold til 

og se enkeltbarns behov. 

 

Marit Thorbjørnsen, avdelingsleder, er utdannet Marte Meo veileder. 

Marte Meo er en veiledningsmetode som har fokus på samspill, kommunikasjon og 

relasjoner. 

Metoden bruker filmopptak som veiledningsverktøy. 

Vi ønsker å benytte oss av denne veiledningsmetoden for å styrke de voksnes samspill og 

fokus i relasjoner med barna. 

Det betyr at vi vil filme forskjellige situasjoner, og samhandlinger mellom barn og voksne. 

Deretter vil Marit gi veiledning på det som var bra og som de kan gjøre mere av og det som 

burde vært annerledes. 

Opptakene er kun til internt bruk og blir slette når veiledningen er ferdig. 

Det er ikke barna som er i fokus, men de voksne. 

 

Et annet fokusområder er; 

uteliv/naturfag. 

Vi deltar på «Forskerfrø» kursene, alle pedagogiske ledere har deltatt i pedagoiske 

ledernettverk der det siste tema var lederrollen. 

 

http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
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Tverrfaglig samarbeid 
Det er viktig med et godt samarbeid med instanser som PPT, barneverntjenesten og 

helsetjenester for barn og unge slik at barnet mottar et treffsikkert og helhetlig tilbud, og for 

å få til så gode tiltak som mulig i barnehagen. Alle samarbeidende parter har et selvstendig 

ansvar for at de ulike tiltakene som barnet mottar er godt koordinert. Tverrfaglighet og 

helhetlig tenkning er derfor svært sentralt for de som arbeider i barnehagen 

(barnehagemeldingen, s. 24). «Tidlig innsatsteam» er et ambulerende team i Bærum, som 

består av barnehagen, PP-tjenesten, barnevern og helsetjenester, hvor foreldre kan få drøftet 

sin sak tverrfaglig. 

 

For å sikre en helhetlig ivaretakelse av barn og foreldre, samarbeider vi med en rekke etater; 

- Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) 

- Veiledningstjenesten i PPT 

- Helsestasjonene 

- Barneskolene i nærmiljøet 

- Barnevernstjenesten 

- Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU) 

- Barnefysioterapeutene 

- Haug skole (lekoteket) 

- Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) 

- Språksentret 

- Tidlig innsats team 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/barnehagemelding-2015---2025.pdf

