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VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2021-2022.                             Barnehagen er en pedagogisk virksomhet 
 

 
 
Vi har valgt å utforme årsplanen som en kalender og håper den kan 
være både informativ og nyttig. Det vi skriver om på de ulike 
månedene gjelder hele året. 
Plahtejordet barnehage er en kommunal barnehage og har i år 44 
barn. 

▪ Barnehagen består av 1 hus 
▪ 3 avdelinger: 1 småbarnsavdeling (hvitveis) og 2 avdelinger 

med barn fra 2,5 – 6 år (blåveis og rødkløver). 
▪ 16 ansatte i hel – og deltidsstillinger. 

 
 

Barnehagen er ifølge Rammeplan for barnehagen en pedagogisk 
virksomhet der samfunnsmandatet er å ivareta barnas behov for 
omsorg og lek og fremme læring 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 Bærums barnehagene er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet 
en barnehagemelding for Bærumsbarnehagen,  
Barnehagemelding 2015-2025.                                                          
Tidlig innsats, mestringsperspektiv og samarbeid og samhandling 
skal vektlegges i Bærumsbarnehagene. Barnehagen skal sees på 
som første trinn i utdanningsløpet og lek, språk og god helse er 
spesielle faglige satsningsområder.                                                     
Som oppfølging til barnehagemeldingen utarbeides det 
kvalitetsplaner for tre år. Dette er planer som skal bidra til å sikre 
tidlig innsats og bedre læring for barna i Bærumsbarnehagene. For 
perioden 2018-2021, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske 
arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene: 

• Språk 

• Kosthold og fysisk aktivitet 

• Psykisk helse 

• Digital kompetanse 

• Foreldresamarbeid 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

1.   Den innerste sirkelen, god utvikling for hvert enkelt 

barn, viser hva som er det sentrale målet i arbeidet. Det 

betyr at det er hvert enkelt barn som er utgangspunktet for 

kvalitetsarbeidet. 

Med dette menes at hvert enkelt barn skal bli sett og få et 

tilrettelagt barnehagetilbud som ivaretar det individuelle 

behovet for utvikling, samtidig som det vektlegges at barnets 

utvikling i stor grad foregår i samspill med andre barn og 

voksne i barnehagen.  

2. Den neste sirkelen, relasjon, lek, læring, er den 

pedagogiske plattformen som viser til hva som skal prege det 

pedagogiske arbeidet.    

Det legges til grunn at fellesskapet har en vesentlig betydning 

for det enkelte barns utvikling og at lek og læring er 

hovedelementer i det pedagogiske arbeidet. 

3. Den tredje sirkelen, kommunikasjon og språk, 

livsmestring og digital barnehage, beskriver de tre 

hovedområdene som er valgt for kvalitetssatsingen. Dette er 

de prioriterte områdene som skal prege utviklingen av 

bærumsbarnehagen. 
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VISJON: De 7 kronbladene                                                      
                                                                                                                                

 TRYGGHET OG OMSORG 
- Se barnas omsorgsbehov gjennom hele dagen 
- Vise at vi har respekt for barna 
- Vise at man bryr seg, setter pris på og er glad for å se 

barna 

 RESPEKT FOR EGENART 
- Det er flott å være den du er, du er god nok 
- Styrke selvfølelsen deres, se og oppmuntre 
- Ivareta hvert barns egenart, behandle dem 

ulikt/individuelt 

 HUMOR OG GLEDE 
- Le sammen med, ikke av 
- Lekende voksne 
- Inspirere til humor og glede gjennom sang, musikk, 

dans, og høytlesning 
 
 
 

 BARNEHAGEN ER ET GODT STED OG VÆRE 
- Barna får hjelp til å knytte vennskap, være med i lek og 

knytte relasjoner 
- Ser hvert enkelt barn og deres behov 

 

  TANKER, KREATIVITET OG LÆRING GÅR HÅND I HÅND 
- Variere i aktiviteter som forming, musikk, 

samlingsstund, eventyr, bøker og lek 
- Alt er læring, vi lærer i alt vi gjør 

 SOSIAL KOMPETANSE 
- Legge til rette for gode leke situasjoner 
- Forståelse for egne og andres behov og følelser 
- Oppfordre til samarbeid i lek og alvor 

 

 LA BARNA MEDVIRKE I EGEN HVERDAG 
- Gi barna valgmuligheter 
- Legge til rette for barnas behov, ønsker og forslag 
- Barna er delaktige i å bestemme og få ansvar sammen 

med



 

 

 
Barnehagens verdigrunnlag - 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. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet og 
bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. 

• Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget 
ståsted og bli den beste versjonen av seg selv. Dette gjør vi 
gjennom Visjonen vår «Ditt barn vårt felles fokus». 

• Vi gir omsorg, skaper trygghet, respekterer og lytter til 
barnets følelser 

• Vi legger til rette for lek, organisert frilek, inne og ute 
• Vi veileder i lek, barna blir gode på sosial kompetanse 
• Vi er tålmodige, prøver å forstå det barnet tenker 
• Vi roser, anerkjenner barnet gjennom LØFT som metode. 

LØFT er en metode som bygger på en løsningsfokusert 
tilnærming til barns problemer og ferdigheter. 

Mangfold/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. 

• Alle er like mye verd. Vi kan tro på Allah og Gud 
• Vi snakker om egenverdi hos barn, fremhever når viktig 
• Vi jobber med det gjennom visjonen, blomsten og 

kronbladene, rammeplanen 
• Anerkjenne barnet, ta det på alvor 
• Vi er bevisst våre holdninger og akseptere hverandre for den 

vi er 
• Markere FN-dagen 
• Meg og min familie 

 

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 deltakelse ved å bidra 
og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og 
språklige ferdigheter. 

• Se hvert enkelt barn, være lyttende og observere 
• Anerkjenne følelser samtidig som vi forklarer hvorfor vi ikke 

kan gjøre som vi vil 
• Møte barnet på deres interesser 
• Tolker barnets kroppsspråk 
• Barnets medvirkning; ha mulighet til å velge selv, ta barna 

med på avgjørelser 
• Vennekort, Steg for steg 
• Alle er forskjellige og det er helt greit, viktig å akseptere 

hverandres ulikheter 
 

 

                 
 



 

 

Likestilling/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. 

• Handlingsplan mot mobbing 

• Være gode forbilder, våre holdninger 

• Fokus på inkludering 

• Være gode med hverandre 

• Vennekort 

• Lov å bli sint 
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. 
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 
bevegelsesglede og motorisk utvikling. 
Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede 
og sunne helsevaner. 

• La barna få utfordringer ut ifra alder: går på tur, klatre 

• Barna er med på å lage mat, barna får smake 

• Steg for steg og Vennekort 
 
                    

 
 
 

Bærum – en klimaklok kommune 
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. 

Barnehageåret 2021/2022 fortsetter Bærums barnehagene å ha 
fokus på natur og biologisk mangfold. Vi vil fokusere på å gi barna 
gode opplevelser og erfaringer i naturen.  
Bærum kommune har fått en henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo 
og viken, Miljøvernavdelingen. De påpeker at flere arter kan 
forsvinne fra norsk natur og at vi i vår kommune har et spesielt 
ansvar for å ta vare på dem. På bakgrunn av dette har vi plukket ut 
2 ansvarsarter som vi skal følge dette året også, Dragehode og 
Dragehodeglansbille. I tillegg i år skal vi undersøke 
«lakrismjeltsekkmøll» og «jordbærslørsopp». 
 
Barna skal ha grunnleggende miljøkompetanse når de begynner på 
skolen: 

• Vi passer på naturen rundt oss, vi rydder både vårt eget og 
andres søppel – som ikke hører hjemme i naturen. 

• Vi tar vare på dyr og planter 

• Vi kildesorterer mat, plast, glass og metall. 

• Vi skrur av kranen når vi ikke bruker vannet 

• Vi er bevisste på riktig bruk av alle typer papir 
 

                                 



 

 

                     

NÆRMILJØ/KULTURARENA 
I Rammeplanen for barnehager skal barnehagen «legge vekt på å 
styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst 
og kultur, arbeidsliv tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og 
utforske og oppdage nærmiljøet sitt.» 
Plahtejordet barnehage har et fantastisk nærmiljø med sjø, skog, 
lekeplasser, Høvik verk skole, Høvik verk Glassverk, Høvik kirke, 
Høvik bibliotek, Henie Onstad kunstsenter, miljøstasjon, butikker 
Barnegruppene går korte og lengre turer i nærmiljøet. 
 
«Plahtejordetparken» er jordet utenfor barnehagen hvor vi spiller 
fotball, leker og går på ski om vinteren. 
 
«Hundremeterskogen» er en liten skog på jordet utenfor 
barnehagen som 1 – 2 åringene går til og utforsker. 
 
«Sjø og skog»: Vi går på tur til sjøen og mater ender, samler skjell, 
steiner og glass fra Høvik verk Glassverk. Vi spiser matpakken vår på 
tur. 
 
«Bukkene Bruse broen»: Bukkene Bruse broen er i skogen ned mot 
sjøen. Vi besøker den ofte og dramatiserer eventyret. 
 
«Høvik verk skole»: Det er nærskolen. Apekattgruppen besøker 
skolegården for å bli kjent. 
 
 
«Glassverket»: Apekattgruppen (5-åringene), lærer historien om 
Gamle Høvik Glassverk og plukker glass langs stranden som vi 
bruker i ulike formingsaktiviteter. 

 
«Høvik bibliotek»: Høvik bibliotek har lesestunder hver torsdag. 
Avdelingene og tversgruppene besøker biblioteket ofte. Vi bestiller 
og låner bøker der. 
 
«Høvik kirke»: 5-åringene er i kirken på julegudstjeneste. 
 
«Henie Onstad Kunstsenter»: Vi har muligheter til å besøke museet 
både ute og inne. 
 
«Andre steder vi besøker»: «Lille Hawaii», akebakke i Victor 
Plahtes vei, lekeplassene i Glassverkveien og ved Båtstøjordet. 
 

 
     



 

 

 
MERKEDAGER 
ADVENT: Hver avdeling har adventsstund med tenning av 
adventslys og åpning av julekalender hver dag i desember. Vi 
markerer den religiøse ventetiden frem til jul. 
 
BARNAS JULEBORD TORSDAG 9. DESEMBER: Vi serverer 
medisterkaker, brun saus, surkål, tyttebær og julebrus/rød saft. Et 
julebord er et hyggelig måltid med gode venner i en hyggelig 
atmosfære. Barna pynter seg hvis de vil. 
 
LUCIA MANDAG 13. DESEMBER: Lucia-feiringen stammer fra Italia. 
Lucia var en katolsk jente som brakte mat til fattige, folk og dyr.  
Det er barna apekattgruppen som går i Luciatog ute rundt 
barnehagen ca.kl.7.30. 
Etter Luciatoget blir det servert kaffe, saft og lussekatter. 
 
NISSEFEST TORSDAG 16. DESEMBER: Vi kler oss i rødt, har 
fellessamling, og spiser julegrøt m/mandel avdelingsvis. Kanskje 
kommer nissen! 
 
 
 
 
 

FASTELAVN/KARNEVAL TORSDAG 17.FEBRUAR: Fastelavn er en 
gammel skikk som innleder fasten. Vi kler oss ut og spiser pølser og 
fastelavnsboller og «slår katta ut av sekken». 
 
 
GUL FEST TORSDAG 7.APRIL: Vi markerer at det snart er påske. Vi  
kler oss i gult, spiser brød med gult pålegg og avslutter med gul 
gele. Vi leter også etter påskeegg på avdelingene. 
 
VÅRFEST MANDAG 16. MAI: Vårfest feirer vi med lekestasjoner ute. 
Etterpå spiser vi pølser og is. Dette gjør vi for å feire våren og for å 
forberede oss til 17.mai feiring. 
 
SOMMERFEST I JUNI:  
Foreldrenes samarbeidsutvalg sammen med barnehagen har 
ansvaret for arrangementet.   
 
APEKATTGRUPPENS AVSLUTNING I JUNI: Vi har en markering for 
barna som skal begynne på skolen. Dato kommer vi tilbake til. 
 
FØDSELSDAGER: Vi feirer med flagg og krone til bursdagsbarnet. 
Barna har med noe hjemmefra, for eksempel is eller frukt  
 

Private bursdagsinvitasjon sendes i posten eller på mail 

 
 

 
 



 

 

 
LEK  
I rammeplanen står det at barnehagens samfunnsmandat er, i 
samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, læring og danning som grunnlaget for allsidig 
utvikling. 
Rammeplanen sier: «For barnehagen er det en primær- oppgave å 
gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og 
individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og 
vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av 
empati og omsorg i hverdagen. Barn kan uttrykke seg på mange 
måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn 
muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som 
grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få 
oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og 
allsidig utvikling». 
 
For barnet er leken for lekens skyld. Leken skaper det sosiale 
samspillet og knytter sterke bånd barna imellom. Hver aldersgruppe 
har sin egenverdi i leken, dette tilrettelegger vi for blant annet i 
alderstilpassede grupper. Leken blander fiksjon og virkelighet, og 
for barnet er det nok bare fantasien som setter grensene. Leken er 
også glede og begeistring. Barn lærer gjennom lek, som språk og 
kommunikasjon, sosial kompetanse, motoriske ferdigheter og 
grunnleggende begreper. Vi vet også at barnet leker ut sine indre 
følelser som er knyttet til både gode og mindre gode opplevelser.  
 
 
 
 
 

 
For barnet kan dette være en måte å bearbeide og bli kjent med 
følelsene sine. 
 
 Vi vil at hvert barn skal oppleve å skape vennskap, og et gjensidig 
samspill gjennom den gode leken. For at barna skal oppleve dette 
observerer vi barna i lek, og ut fra observasjonene setter vi inn tiltak 
om det er behov for det. 
                            
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vi må minne oss selv om hva det vil si å være barn. For et barn er 
det en selvfølge å leke, uten å tenke på at det å leke skal være 
nyttig for dem i framtiden. For barnet er det å delta i lek med andre 
barn forbundet med «den gode barndom!» Å stå utenfor dette 
sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside. 
I Barnehagemeldingen 2015-2025 er «lekens betydning for barnas 
utvikling» et av de faglige satsningsområdene i meldingsperioden. 
Målene i Barnehagemeldingen er: 

• at alle barn skal ha en venn i barnehagen 

• at alle barn skal oppleve glede og mestring ved å leke 
sammen med andre 

• at alle barn 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. 
 
                        

På Plahtejordet vektlegger vi: 

• observasjon 

• at barna får tid og rom til lek 

• å ha tilrettelagt fysisk miljø for rollelek 

• å ha mindre lekegrupper og samtaler med barn 

• at barn på samme alder møtes på tvers av avdelingene 

• at personalet er tilgjengelig, er med å legge til rette, 
inspirerer, støtter og viderefører leken  

 
 

     
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
AVDELINGSDAGER 
I rammeplanen for barnehager står det: «Barnehagen skal gi barna 
mulighet til å utvikle tillitt til seg og andre. I barnehagen skal alle 
barna oppleve å bli sett, forstått, respektert å få den hjelp og støtte 
de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for 
omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom 
barna, som grunnlag for trivsel og mestring. Personalet skal arbeide 
for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men 
som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.» 
Med lek i fokus, ser vi at det er viktig at barna får tid og ro i en 
hektisk hverdag til å kunne senke skuldrene og bare være seg selv i 
leken uten at de hele tiden skal rydde for å gå videre til neste 
aktivitet. Vi ser også at det er av stor verdi at barna får leke på sin 
avdeling på tvers av alder og vi ser at det er viktig for de minste 
barna å få ta del i de eldste barnas lek og lære av dem. Det er også    
viktig at de som endelig er blitt store får mulighet til å innta den 
rollen og kan være de som kanskje bestemmer og regissører leken 
og er den som blir sett opp til. De eldste barna kan også hjelpe de 
yngste barna og lærer også å ta vare på de som trenger det. 
 
Den dagen er det også «Ha med dag». Da tar barna med noe 
hjemmefra som de vil vise frem i barnehagen. 
 
 
 
I Rammeplanen står det at «gjennom medvirkning i mat- og 
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få 
grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god 
helse». 

 
                          

       
 
                      
                   
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



 

 

 
 
FAGOMRÅDENE 

De 7 fagområdene 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 
 
I rammeplanen for barnehagen står det:  
«Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle 
fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens 
innhold». 
 
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Flere områder vil ofte 
være representert for eksempel i et temaopplegg og i forbindelse 
med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. 
Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, 
barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. 
Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkeltes barns alder og 
gruppas interesser og det lokale samfunnet er opptil hver enkelt 
barnehage. 
 

  
        
 
 

 
 
 
                            
 
                         

                  
 
 
                        
 
                   
 

                                                     



 

 

 
SOSIAL KOMPETANSE 
Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter som er 
vesentlig å mestre: 

• Empati og rolletaking – innlevelse i andres følelser og 
forståelse for andres perspektiver og tanker 

• Prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger 
som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre 

• Selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i 
situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles 
avgjørelser, og takle konflikter 

• Selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg selv og egne 
meninger på en god måte, tørre å stå i mot gruppepress og 
bli med på lek og samtaler som allerede er i gang 

 
Barns utvikling av sosiale ferdigheter er avhengig av 
oppmerksomhet fra engasjerte voksne. Det vil si gode rollemodeller 
som bekrefter barna og hjelper dem til å finne svarene og 
løsningene på situasjoner de opplever i løpet av dagen. For de 
minste barna er det viktig at de voksne er til stede hele tiden. 
Vi har valgt å jobbe målrettet med dette området, og bruker 
utviklingsprogrammet Vennekort (for de yngste barna) og Steg for 
steg (for de eldste). 
 
Vennekort er en serie bøker som tar opp viktige problemstillinger 
innenfor sosial kompetanse. Serien tar utgangspunkt i kjente 
situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme og gir barna 
enkle modeller for konfliktløsning. 
 
 
 

 
 
Steg for steg har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse 
gjennom å øve på ferdigheter som empati, problemløsning, og  
mestring av sinne. Drivkraften er å bygge opp under det positive 
barn gjør framfor å sette fokus på den negative atferden. 
Barns viktigste arena for læring av sosiale ferdigheter er definitivt 
leken, men vi opplever at Steg for steg og Vennekort er gode 
supplement. 
 

                            
 
                      
 
 
 
 



 

 

SOSIAL KOMPETANSE SOM RESSURS MOT MOBBING 

Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Det å bli 
inkludert i et fellesskap, vennskap og i lek med jevnaldrende styrker 
barnas sosiale personlige utvikling. Vi har etter hvert blitt mer 
oppmerksomme på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om 
de verdsettes av venner. 
Barn møter hver dag på en rekke sosiale krav, og de anvender ulike 
handlingsmønstre for å mestre ulike situasjoner. Mislykkes barn i 
møtet med slike sosiale krav, kan det føre til avvisning og tap av 
status og gi grunnlag for mobbing. 
Gjennom vårt hovedtema «lek som hovedveien til trivsel, læring, 
utvikling og dannelse», jobber vi med sosial kompetanse. Dette gir 
et godt grunnlag for å gi barna et godt verktøy til å håndtere ulike 
vanskelige situasjoner. 
Samarbeid mellom personalet og foreldre, observasjon og 
refleksjon over kvaliteten på samspillet, kan sikre at mobbing 
verken får oppstå eller utvikler seg. 
Bærum kommune har utarbeidet en «Handlingsplan mot mobbing» 
som er en «plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø». Denne 
planen må vi forholde oss til i arbeidet mot mobbing i barnehagen. 
 

                                      

 
På Plahtejordet vektlegger vi: 

• at barna blir kjent med å forstå ulike følelser 

• at barna blir kjent med metoder for mestring av sinne 

• at barna blir kjent med forskjellige måter å løse 
konflikter/problemer på 

• at barna blir kjent med ulike konfliktløsninger. Bruke språket 
istedenfor å reagere fysisk 

• at barna øver på å følge regler i spill 

• at barna får tilrettelagt for lek, fantasi og kreativitet 

• at barna får voksenveiledning i lek 

• at barna får regelmessige samlinger med vennekort og Steg 
for steg 

• at barna får bekreftet sine positive sider 

• at barna får hjelp til å takle en uforutsigbarhet 
 
Steg for steg: er et opplegg vi bruker i 5-årsgruppen som    

             har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom og    
             øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av 
             sinne. 
             Vennekort: 10 fargerike kort med utrykksfulle bilder av  
             «Pinnsvin» og «Kanin» i situasjoner barna lett kjenner seg 
              Igjen i fra sin hverdag innen sosial kompetanse: samarbeid, 
              dele, vise følelser, vente på tur osv.  
              Vi bruker vennekort i 3-4 årsgruppene. 

            

 
                                            



 

 

       

TILVENNING 
Når et barn begynner i barnehagen har vi fokus på at både barn og 
foreldre skal oppleve barnehagen som et godt sted å være. I 
tilvenningsperioden bruker vi mest tid til å bli kjent og til å bli trygge 
på hverandre.  
Erfaringer viser at barn som opplever en trinnvis tilvenning blir 
fortere trygge og trives. Vi forventer derfor at foreldrene setter av 
tid til å være sammen med barnet i denne perioden. 
For barn er trygghet kilden til god lek, læring og utvikling.  
For de «gamle» barna er dette også en tilvenningsperiode. Selv om 
de kjenner barnehagen og mange av de voksne vil mye endre seg. 
De er blitt eldre, det kommer nye barn som gjør at den sosiale 
posisjonen endres. Det er viktig at foreldrene og de voksne i 
barnehagen tar hensyn til dette. 
 

BARN UNDER 3 ÅR  

I år har vi 17 barn under 3 år. 10 barn (1-2 åringer) går på hvitveis 
(småbarnsavdelingen).  
Dagen i barnehagen skal legges til rette for å kunne ta vare på hvert 
enkelt barn. 
På småbarnsavdelingen legger vi vekt på trygghet, forutsigbarhet og 
nysgjerrighet. Små barn trenger nære og forutsigbare voksne, og 
kjenne glede ved å være sammen med andre barn for å kunne 
utforske verden. 
De fordeler ansvaret for barna på avdelingen.  
Faste rutiner når barn blir levert i barnehagen er viktig. Det fysiske 
miljøet er lagt til rette for små barn slik at de selv kan finne leker de 
vil ha.  
De voksne sitter gjerne på gulvet og støtter og veileder og leker  

 
med barna. Barna lærer seg å vente på tur, være gode mot 
hverandre og glede seg sammen. 
I alle overgangssituasjoner som vask av hender, måltider, bleieskift, 
legging og oppvåkning passer vi på å ha gode rutiner. 
Alle ukedager legger vi opp til spesielle aktiviteter etter 
fagområdene og rammeplanen. For eksempel maling, lek, lek på 
trampoline, sang, dans, høytlesning og turer i nærmiljøet. 
Vi voksne bruker språket bevisst i aktiviteter med barna. Vi snakker 
om hva vi skal gjøre, hva vi gjør og hva vi har gjort. Vi benevner 
leker og aktiviteter barna er opptatt av. Samlinger har vi hver dag 
hvor vi synger navnesanger, bevegelsessanger, temasanger, for 
eksempel høstsanger, teppeleken og vi dramatiserer enkle eventyr. 
 

 OVERGANG FRA SMÅBARNS - TIL STORBARNSAVDELING 
Vi har overgangsrutiner for barn som skal bytte avdeling fra 
småbarnsavdeling til «storbarnsavdeling».  
Før sommerferien er barna på besøk flere ganger på avdelingen 
sammen med en voksen fra småbarnsavdelingen. De leker og spiser 
maten sin på avdelingen. 
Pedagogisk leder på avdelingen har også en oppstartsamtale med 
foreldrene før sommeren. 
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TVERSGRUPPER 

Vi har tversgrupper tre dager i uken mandag, tirsdag og onsdag fra 
kl.9.30-kl.11.00.  I tversgruppene er barna sammen i 
aldershomogene grupper: 

• Trollungegruppe 1: 2- åringer (8 barn) 

• Trollungegruppe 2: 1-åringer (4 barn) 

• Papegøyegruppe: 3-åringer (7 barn).  

• Løveungegruppe: 4-åringer (14 barn)  

•  Apekattgruppe: 5-6 åringer (11barn) 
I gruppene jobber vi blant annet med: 

- steg for steg/vennekort (sosial kompetanse) 
- musikk 
- forming 
- spill, rim, regler og eventyr 
- høytlesning 
- fysisk aktivitet 
- forberedelse til skolestart for apekattgruppen 

Utedag: Hver tversgruppe har hver sin utedag og går turer i 
nærmiljøet på Høvik. Vi går turer til lekeplasser, ulike steder langs 
stranden, går hjem til barna og ser hvor de bor. Noen grupper har 
også et fast tre som de går til og følger gjennom de ulike årstidene. 
Vi har et flott jorde utenfor barnehagen som vi bruker til å spille   
fotball, leke med fallskjerm, sykling på gangveien, gå på ski om 
vinteren, skirenn og andre aktiviteter.   
Trafikk: Når vi går på tur langs veien, snakker vi om trafikkreglene 
og hvordan vi skal forholde oss i trafikken. Alle barnehagene i 
Bærum kommune er trafikksikre barnehager. Se trafikkskilt på 
veggen til barnehagen. (Årshjul for trafikkopplæring er i barnehagen 
og på nettsiden til barnehagen).   
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SPRÅK 
Læring gjennom språk og bevegelse 
Vi mener at ved hjelp av språk og bevegelse kan hvert barn lære 
utrolig mye. 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. I leken kommuniserer barn og utvikler språket. All 
samhandling er kommunikasjon. Det daglige fellesskap gjennom 
hverdagsaktivitetene gir gode muligheter for hverdagssamtaler. Vi 
forsøker å gjøre måltidet til en situasjon der de lærer å snakke hver 
sin gang og vente på tur. Vi ønsker at alle skal bli sett og hørt. I  
samlingsstunden får de øve seg på å være i fokus, enten de synger 
eller forteller. Garderobesituasjonen er også et fint sted for 
samtaler, benevning av klær og kropp og selvstendighetstrening. 
 
Barn lærer ikke bare ved å høre språk. Det må aktiv trening til for å 
bruke språket. Vi er spesielt opptatt av hverdagssamtaler, det vil si 
dialoger hvor barn lytter, bruker språket og får umiddelbar 
tilbakemelding i det daglige. 
 
Barn lærer når de er aktive sammen med andre. Musikk, rim og 
regler, høytlesning, spill og fortellinger gir barna muligheter til å 
delta i språktrening på en lystbetont og fengende måte. Når et barn  
har noe å fortelle, er det viktig å ta seg tid til å lytte. Gjennom 
språket lærer barn å forstå verden og får en økende innsikt i seg 
selv. Språket gir identitet og tilhørighet.          
 

 
 
Vi har barn fra flere nasjonaliteter.  Dette innebærer at vi møter 
ulike kulturer og språk. 
De fleste mennesker i verden er to- eller flerspråklige. Å beherske 
flere språk er en verdifull ressurs både for det enkelte mennesket 
og for samfunnet. Språk er nært knyttet til identitetsdanning, 
sosialisering og kulturelle uttrykk. 
En av barnehagens viktigste oppgaver er å stimulere barnas språk. 
Rammeplanen gir barnehagen klare oppgaver. Alle barn skal ha et 
rikt og variert språkmiljø.  Barna skal bruke sitt morsmål og 
barnehagen skal arbeide med å bygge opp barnas norskspråklige 
kompetanse (Rammeplanen2011). For det flerspråklige barnet er 
det viktig at vi stimulerer til utvikling av morsmålet som er nært 
knyttet til barnets identitet. To pedagogiske ledere har tatt 
videreutdanning i «Fler -språklighet og andre -språklighet». 
På Plahtejordet vektlegger vi: 

• samtaler 

• høytlesning 

• sang, fortelling, rim og regler 

• konfliktløsning ved Vennekort/Steg for Steg 

• spill 

• observasjoner 

• lek 

• språkgrupper 

• lekegrupper 

• samarbeid med Veiledningssenteret i forhold til barn med 
språkvansker 



 

 

OKTOBER 2021 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
40 
Skolen 
høstferie 

 

    1 2 3 
 
 

41 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

42 11 12 13 
 
 
 

14 15 16 17 
 
 
 

43 
 

 
 

18 19 20 21 22 
HA MED DAG 

23 24 
 

44 
 

25 
 

26 
 

27 
 
 
 

28 29 
Planleggignsdag. 
Stengt. 

30 31 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
TETT PÅ. 
Alle barnehagene i Bærum er med i satsingen 
 «Tett på – Kvalitet i Bærumsbarnehagen».  
Plahtejordet barnehage er med fra høsten-21. Det er et 
helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og 
kvalitet i barnehagene i Bærum kommune. Gjennom TETT 
PÅ etableres en struktur 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. 
 

 
 
 
 
 

 
TETT PÅ – Dynamiske rom 
Vi har sammen med barnehagene i Stabekk nettverk fått 
prosjektmidler til lokal kompetanseheving gjennom 
Regional ordning for ansatte i barnehager. 
Dette er et utviklingsarbeid som skal gå over 3 år i 
samarbeid med USN-Universitetet i Sørøst-Norge.  
Utviklingsarbeidet heter TETT PÅ -dynamiske rom. 
Satsningsområdet til Plahtejordet barnehage er  
«Tilstedeværende voksne som i samspill med barna skaper 
dynamiske rom på egen avdeling og på fellesrommene». 
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                        FØRJULSTID I BARNEHAGEN! 

Når desember nærmer seg, vil vi også i år gjøre denne 
tiden i barnehagen til en fin og rolig adventstid for små og store. 

Vi arrangerer barnas julebord og nissefest. 

Avdeling: 
Vi er på avdeling, men har juleverksted i tversgruppene.  
Se månedsplanen for desember hvilke dager det gjelder. 

Adventstund: 
Hver dag har vi adventsstund på avdelingene, vi åpner julekalender,  

tenner lys og synger julesanger. 
Julekalender: 

Alle avdelingene har sin julekalender. 
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BARNS MEDVIRKNING 
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FNs barnekonvensjon og i 
Lov om barnehager (§ 3). Medvirkning rommer mer enn 
medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre noe sammen. 
En måte å oppfatte barns rett til medvirkning, er å si at hvert barn 
har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning 
i fellesskapet. En vid forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å 
uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng.  
Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og 
vurdering. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at 
det gis tid og rom for barns innspill og at de blir motivert til å 
påvirke sin egen hverdag i barnehagen.    
 
 Vi vil at barna i barnehagen skal oppleve å ha innflytelse i egen 
hverdag. De skal føle at vi hører og ser dem og behandler dem med 
respekt. Alle barn skal få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne 
at de kan være med på å bestemme selv og utrykke egne ønsker. De 
har rett til å uttrykke seg og bli hørt. Det er likevel personalet som 
gir rammene for hvilke områder barna kan medvirke i. Personalet 
må være lyttende og åpne for barnas utrykk.  
De minste barna utrykker seg på sin måte uten språk. Barns 
følelsesmessige utrykk skal tas på alvor. Barna må oppmuntres til å 
utrykke seg og støttes i å ta selvstendige valg. Det er viktig å 
poengtere for barna de valgmuligheter de har i løpet av 
barnehagedagen.  Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god 
kommunikasjon personalet imellom, barna og personalet og 
mellom personalet og foreldrene. 
  
 

 
 
På Plahtejordet vil vi: 

• at barna skal oppleve å bli sett og hørt  

• at barna skal få komme med egne ideer og forslag  

• at barna skal få erfaring med å ta valg   

• at personalet skal være lyttende og anerkjennende 

• og ha god dialog med barna gjennom hele dagen 

• gjennomføre barneintervju når dette er aktuelt 

• at barna skal være med på planlegging å gjennomføre av 

ulike fester/arrangementer i løpet av året 

• at barna skal være med på forberedelser til fredagsmåltidet 

«Å forholde seg til andre er det mest vesentlige barn lærer»  

sitat fra Rammeplanen. 
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DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle 
evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning 
skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en 
forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom 
gode danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet 
ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et 
større felleskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer 
enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. 
Samtidig rommer danning alt det. Danningsbegrepet sier oss at vår 
jobb i barnehagen er av stor betydning og at endringer skjer i takt 
med tiden. Vi som befinner oss der må endre oss i samspill med 
omgivelsene. 

                         

 

 

På Plahtejordet vektlegger vi: 

• å ha Vennekort og Steg for steg, språk og lekegrupper 

• å anerkjenne ulikheter og ser på det som spennende 

• å hå fokus på verdi og holdningsarbeid hos de voksne som 
igjen overføres til barnet. Være gode rollemodeller 

• å gi barnet utfordringer og muligheter til å gjøre det det 
faktisk er i stand til å utføre selv 

• å gi barnet utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap 
og ferdigheter gjennom omsorg, lek og læring 

• å gi barna støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etiske og 
riktige valg. 

• å fremme likestilling ved å gi gutter og jenter samme 
muligheter 
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OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE – APEKATTGRUPPEN 
Alle 5-åringene er sammen i tversgrupper 3 dager i uken. 
Hovedfokuset i gruppen er å forberede barna på skolehverdagen og 
skape positive forventninger til skolestart.  
Dette gjør vi gjennom å øve på disse ferdighetene: 

• klare seg ved toalettbesøk 

• kunne kle på seg 

• kunne skrive/gjenkjenne navnet sitt 

• holde orden på garderobeplassen sin 
Faglige forberedelser: 

• høytlesning 

• steg for steg 

• brannvern 

• bokstavtavlen 

• enkel matematikk 

• trafikk 

Barna har en arbeidsbok – Trampoline, som de gjør oppgaver i. 

                               
 

 

Vi har foreldresamtaler på våren med alle skolebarna hvor vi i 

samarbeid med foreldrene fyller ut skjemaet «Overgang 

barnehage/skole». Barnehagen leverer skjemaene til skolen i mai. 

Skolebarna blir invitert på besøk en dag i juni og 

rektor/avdelingsleder kommer kanskje på besøk og hilser på i 

barnehagen. 

 

Det er 5-åringsgruppen som går i Lucia tog 13.desember.   

Vi har egen avslutning for dem en kveld i juni hvor de har en liten 

opptreden og enkel servering. 

 
Barna skal ha grunnleggende miljøkompetanse når de begynner på 
skolen: 

• Vi passer på naturen rundt oss, vi rydder både vårt eget og 
andres søppel – som ikke hører hjemme i naturen. 

• Vi tar vare på dyr og planter 

• Vi kildesorterer mat, plast, glass og metall. 

• Vi skrur av kranen når vi ikke bruker vannet 

• Vi er bevisste på riktig bruk av alle typer papir 
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REALFAG – MATEMATIKK, NATURFAG OG TEKNOLOGI 
Barnehagemeldingens mål: «At alle barn opplever undring og glede 
knyttet til matematikk og naturfag». 
Barnehagen er første trinn i et helhetlig utdanningsløp. 
I Barnehagemeldingen står det «at barnehagen skal bidra til at 
barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former, at 
de tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Barna 
skal erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere 
og sammenligne». 
Om naturfag sier Barnehagemeldingen: «Barnehagen skal bidra til 
at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet, 
opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i 
natur, miljøvern og samspillet i naturen». 
I Rammeplanen står det at «barnehagen skal legge til rette for at 
barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, 
oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av 
teknologi og redskaper». 
 
 
På utedagen 

• leter vi etter former både på trær og på bakken 

• sorterer og teller steiner, pinner, skjell, glass 

• følger et tre gjennom hele året og ser forandringene 

• leker eventyr med det vi finner på tur 

• bruker vi bevisst mange ord, konkreter og begreper med 
tanke på at vi har barn med ulike morsmål 

• plukker vi søppel og tar med eget søppel hjem 

• viser respekt for dyr og natur 

 
 
I tversgruppene når vi er inne 

• teller antall barn på gruppen, gutter og jenter 

• spiller ulike spill med terning 

• teller opp og ned med konkreter 

• snakker om ulike former og farger, sorterer 
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Påmelding 
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Påmelding 

13 
Påmelding 
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Skjærtorsdag 
Stengt 

15 
Langfredag 
Stengt 

16 
Påskeaften 
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1.påskedag 
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2.påskedag 
Stengt 
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HA MED DAG 
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Planleggingsdag. 
Stengt! 
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DOKUMENTASJON OG VURDERING 
I Plahtejordet barnehage følger vi Bærum kommunes vedtatte 
satsninger. 
Dokumentasjonsperm: hver avdeling har sin perm der årets 
aktiviteter dokumenteres og evalueres periodevis. 
Årsplan: se barnehagens hjemmeside. 
Facbook: Avdelingene har laget egen lukket facebook side hvor det 
blir lagt ut informasjon og bilder  både fra avdeling og 
tversgruppene. 
Annen informasjon på mail fra: 

• avdelingene 

• tversgruppene 

• styrer 
Barnas produkter 
Barnas permer 
Bildedokumentasjon 
Bildedokumentasjon bruker vi sammen med barna, overfor 
foreldrene og i planleggings- og evalueringsarbeidet. 
Bilder og annen dokumentasjon som følger barnet makuleres etter 
hvert og senest når barnet slutter i barnehagen. 
Bilder av barn som kan gjenkjennes forblir i barnehagen hvis ikke 
annet er avtalt med foreldrene.  
 

                                 

 
Evaluering: 
Vi evaluerer årsplanen og de ulike aktivitetene våre kontinuerlig. 
Dette foregår i:   

▪ ledermøter 
▪ personalmøter 
▪ planleggingsdager 
▪ avdelinger 

Evaluering danner grunnlaget for videre planlegging. 
Arbeidsmiljø: Personalet har utarbeidet en Kulturplakat med 
spilleregler for hvordan vi ønsker å ha det sammen på 
arbeidsplassen. Evalueres på planleggingsdag i august, minnes om 
på personalmøter. 
Foreldresamarbeid: Barnehagen har et FAU (foreldrenes 
arbeidsutvalg) som består av foreldrerepresentanter fra hver 
avdeling.  
SU (samarbeidsutvalget) består av to representanter fra FAU, en 
representant fra de ansatte og styrer. 
FAU arrangerer et vinterarrangement og arrangerer sammen med 
barnehagen Markedsdag i juni som også er barnehagens  
sommeravslutning.  
Det er utarbeidet en foreldresamtaleveileder i Sandvika område 
som brukes av pedagogene ved foreldresamtaler.
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Ansvarsarter 
 

                                                                     
                                                                                                                                                                                       
             Dragehodebille                                Dragehodeblomst                                             Jordbærslørsopp                                                                                                                                   
 

                                                                            
                                                           
                                                                                       Lakrismjeltsekkmøll 

                                 



 

 

 
          JUNI 2022 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
22   1 2 
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