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Innledning

Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om 
Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen og hvordan vi jobber med 
de minste barna for å virkeliggjøre målene våre. Barnehagen har både et her-
og-nå, og et fremtidsperspektiv. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må 
barnehagen være i endring og utvikling. Det medfører en stadig utvikling av 
personalets kompetanse.

Førskoleårene danner grunnmuren i barnets liv. I disse årene blir barna kjent 
med seg selv og sine omgivelser. Barna får grunnleggende erfaring om 
trygghet og sin plass i forhold til andre. Barndommen er en livsfase med stor 
egenverdi, og virksomheten vil alltid ha fokus på barns trivsel som 
utgangspunkt for utvikling. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i 
samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle 
grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere 
et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 
forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og 
solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, 
danning, lek og læring i barnehagen.

Alle sider ved familiebarnehagens virksomhet som gir barnet mulighet for 
læring, erfaring og opplevelser, defineres som barnehagens innhold. 
Vi skiller mellom gjennomløpende innhold (sosial samhandling, lek, 
hverdagsaktiviteter og omsorg) som foregår hele året, og tidsavgrenset 
innhold (månedsplan med temaopplegg med faglig innhold som; høst, 
kroppen, farger og form og etc.) som foregår i perioder over lengre eller 
kortere tid. 

I Storeng Familiebarnehage jobber:
Maria (assistent i 100 % stilling)
Paulina (assistent i 50 % stilling)
Heida (pedagogisk leder og styrer i 50 % stilling og assistent i 50% stilling)
Anna (assistent i 20% stilling og vikar)
Maren (pedagogisk veileder 3 timer pr måned)
Inga ( eier)
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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.

Danning gjennom omsorg, lek og læring 
Rammeplanen for barnehagen knytter begrepene omsorg, lek og læring tett 
sammen. En omsorgsfull relasjon bærer preg av lydhørhet, nærhet, innlevelse 
og evne og vilje til samspill. De voksne er tilgjengelig, deltar sammen med 
barnet, er inkluderende og viser omsorg, gir utrykk for positive følelser og 
begeistring ovenfor barnet, og gir barnet anerkjennelse og bekreftelse.

Trygghet og omsorg er grunnlaget for læring. Og å være i relasjon til ulike 
mennesker er grunnlag for barnets danning.  I Storeng er vi bevisst på hvilken 
innvirkning barnehagen har på barnets danning og utvikling. Barn som 
behersker grunnleggende sosiale ferdigheter, opplever gode relasjoner til 
ulike mennesker. Vi trener på evne til innlevelse for å forstå andre, vise 
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medfølelse, hjelpe, oppmuntre og gjøre noe for andre, dele, høflighet, vente på
tur, selvkontroll og evne til å leke og utrykke humor og glede.

Opplevelser og erfaringer barna får de første årene danner et viktig grunnlag 
for nysgjerrighet og livslang læring. Vi er opptatt av å skape et positivt 
læringsmiljø for barna. Barn observerer og deltar i aktiviteter sammen med 
andre barn og lærer av hverandre. Vi voksne stimulerer og utfordrer barna i 
ulike situasjoner, hverdagssituasjoner og innenfor de 7 fagområdene.

Leken har en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Å få være sammen 
med andre i et lekende fellesskap er en del av ”den gode barndom”. Leken er 
lystbetont og gir glede og den blir til ved at barnet tar i bruk sine erfaringer og
ferdigheter. Leken har mange uttrykksformer og bidrar til forståelse og 
vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Vennskap og 
tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god 
læring og opplevelse av glede og mestring.

De voksne har en sentral rolle i leken for de minste barna. Vi legger miljøet til 
rette slik at leken får gode vilkår for å vokse frem, og vi er sammen med barna
og hjelper dem til å utvikle gode lekeferdigheter. Når de voksne deltar aktivt i
barnas lek, gis barnet et godt grunnlag for å være medvirkende til egen 
læring.
 
De voksne:

 ser barnet i leken
 er tilgjengelig
 inspirerer til samhandling
 deltar sammen med barnet
 er inkluderende og viser omsorg
 gir uttrykk for positive følelser og begeistring overfor barnet
 gir barnet anerkjennelse og bekreftelse
 tar vare på barnets nysgjerrighet og undrer seg sammen med barnet
 gir barnet utfordringer og et variert aktivitetstilbud ute og inne
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Verdier
I Storeng familiebarnehage har vi tre verdier som skal synliggjøres i det      
daglige arbeidet;

ÅPENHET: Vi er tydelige voksne som gir av oss selv, ved å være 
imøtekommende, nysgjerrige og aksepterende.

RESPEKT: Vi tar alle på alvor; lytter, tolererer og godtar ulikheter.

MOT: Vi er tydelige og tørr å si ifra. Vi tenker nytt og er oss selv.
       

Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider 
og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir 
inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent 
med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et 
mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en 
bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for 
samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen 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 
 får erfaringer med og kunnskaper om dyr 
 lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og 

samtale om fenomener i den fysiske verdenen 
 erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 

Dette skjer blant annet gjennom at vi voksne i Familiebarnehagen: 
 tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og 

stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over 
fenomener i naturen og teknologien  

 inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv 
 nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, 

fisker, fugler, insekter og planter 
 la barn få innsikt i produksjon av matvarer 

6



 gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død  
 bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og 

teknikk i hverdagen. 

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

Språk 
Barns språkutvikling er et av de viktigste områdene barnehagene arbeider 
med. Språk var et prioritert satsingsområde for barnehagene i perioden 2010 –
2015 og vi i Storeng Familiebarnehage fortsetter å jobbe bevist med språk i 
barnehagen. For å gjøre det på best mulig måte, har vi tatt i bruk 
Språkløyperen som er nasjonal strategi for språk, lesing og skriving som ble 
lansert av Kunnskapsdepartementet i 2016. Småbarnsalderen er den 
grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling mellom 
kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av små barns måte å nærme 
seg andre mennesker på. Språket er personlig og identitetsdannende og nær 
knyttet til følelser. De voksnes oppgave blir å sørge for at barna får varierte og
positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som 
redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

Dette skjer blant annet gjennom at vi voksne i familiebarnehagen:
 gir positiv respons
 bruker språket aktivt
 lytter til barnet, bekrefter og gjentar
 viser glede og humor
 observerer og tar oss god tid
 deltar i barnas lek og aktiviteter
 er opptatt av det samme som barnet
 tilbyr variasjon i leken
 leser, synger, danser og leker med ord og regler
 Bruker konkreter

I Storeng vil dette fagområdet få stor plass i hver månedsplan, der vi belyser 
hvordan vi konkret jobber med språket knyttet til de ulike temaene i løpet av 
barnehageåret. 
Vi har også et tett samarbeid med språksenteret i Bærum kommune. Vi låner 
materiell fra lekoteket som stimulerer barns språkutvikling. De ansatte har 
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også vært på kurs i kommunen for å bedre sin kompetanse om små barns 
språkutvikling, og hvordan vi kan skape et godt språkmiljø i barnehagen.

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.

Fagområdene
”Rammeplanen for barnehagen” beskriver syv fagområder som en del av 
barnehagens læringsmiljø: 

 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

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre 
isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i
forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i 
lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til
fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på 
mange områder, er også en forutsetning for at det blir god lek og et godt 
samspill mellom barna.
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I familiebarnehagens hverdagsliv vil fagområdene svært ofte være til stede 
samtidig og gli over i hverandre. For små barn finnes ingen spesifikke fagområder,
det finnes bare liv. Fagområdene finnes i kommunikasjonen mellom 
menneskene, velkomstene, utelivet, i musikken, bildene, bevegelsene, 
uttrykkene, ordene, lydene og luktene.
Vi må tilpasse arbeidet med de ulike fagområdene til barnas alder, interesser, 
modenhet og barnegruppens sammensetning. Hverdagen og de daglige 
gjøremålene i familiebarnehagen byr på varierte opplevelser slik at barna kan 
få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.

Progresjon i de ulike fagområdene
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.
Vi legger vekt på progresjon (utvikling og fremskritt) når vi planlegger og 
gjennomfører innholdet i barnehagen, med temaer og aktiviteter. Dette skjer 
primært i samarbeid mellom barna og personalet. Men også samarbeid med 
foreldrene vil prege innholdet og opplegget for det enkelte barnet og 
barnegruppene generelt.
Hele dagen legger personalet til rette for å tilpasse opplegg og innhold til 
barnas utviklingsnivå.

          Kommunikasjon, språk og tekst.     Kropp bevegelse, mat og helse.
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De yngste: få begrepstrening, 
eks. peke på nesen. Få en 
utvidet begrepsforståelse. Lære 
bevegelser til sanger, rim og 
regler. Få interesse for enkle 
bøker, m.m.
Etter hvert: kan bruke 
begrepene, eks. si nese. 
Utvidelse av ordforråd og være 
aktivt med på vebegelse til 
sanger, rim og regler. Følge 
med på enkle bøker, m.m.

De yngste: positiv 
selvoppfatning gjennom 
kroppslig mestring. Skaffe seg 
gode erfaringer med varierte og 
allsidige bevegelser og 
utfordringer. Lære bevegelser 
til sanger og navn på ulike 
kroppsdeler.
Etter hvert: videreutvikle sin 
kroppsbeherskelse som 
finmotorikk og grovmotorikk. 
Utvikle forståelse og respekt for 
egen og andres kropp.



 Kunst, kultur og kreativitet.           Natur, miljø og teknologi.

          
    

   

  Etikk, religion og filosofi                  Nærmiljø og samfunn.

                               
                                  

 Antall, rom og form.
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De yngste: ha opplevelse og 
glede ved ulike 
formingsmateriell. Barna skal få 
oppleve enkel Dukketeater, og 
de skal få dans etter musikk. De 
skal oppleve ulike 
sanseopplevelser (krype 
under/inni tunnel o.l.)
Etter hvert: forstå bruken av 
formingsmateriell. Få en 
begynnende forståelse knyttet 
opp mot ulike sanseopplevelser 
(være med).

De yngste: ha glede ved å være 
ute og oppleve ulike årstider. Få 
gå-trening i ulent terreng, m.m.
Etter hvert: få respekt for alt 
levende. Studere ulike insekter. 
Plukke blomster og bær. Klatre 
på steiner og stubber. Fryse 
vann til is. Få en begynnende 
forståelse for hva vi snakker 
om, eks: 'om høsten faller 
bladene ned på bakken', m.m.

De yngste: oppleve positiv 
samhandling. Få opplevelser 
knyttet til høytider. 
Begynnende forståelse av 
forskjell på hverdag og fest. De 
voksne setter ord på 
opplevelser sammen med 
barna, m.m.
Etter hvert: vente på tur. Delta i 
forberedelser til høytider. Ha 
samtaler rundt ulike 
opplevelser. Undre seg sammen 
med barna, m.m.

De yngste: være på tur med 
muligheter for bevegelse. Få 
erfaring med trafikk. Snakke om 
meg selv og familien min, m.m.
Etter hvert: grovmotoriske 
aktiviteter i ulendt terreng. Få 
en begynnende forståelse av 
hvordan vi ferdes i trafikken. 
Holde fast i vogn el. assistent. 
'Meg selv' i nærmiljøet (hvor 
bor jeg?) i forhold til bhg, m.m

De yngste: vite hvor i rommet gjenstanden skal være. Putte en kloss inni en 
annen. Øve/leke med konkrete problemløsninger, eks. finne ulike leker. 
Lære å sortere leker i riktig kasse. Observere ulike gjenstander, m.m.
Etter hvert: kunne sortere ulike leker i riktige kasser. Kunne bygge tårn av 
klosser. Finne igjen ulike leker. Telle få gjenstander. Begynnende forståelse 
med forskjellen på liten og stor, og få og mange, m.m.



Arena for omsorg, lek og læring 

 Start på barnehagedagen                  Avslutning av barnehagedagen  

 

    Stell/bleieskift                                    Av- og påkledning
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Mål: barn og foreldre skal føle seg 
velkomne i barnehagen.
- alle foreldre og barn skal si: god 
morgen til hverandre.
-vi uttrykker glede over at barnet 
kommer.
- vi er opptatt av det samme som 
barnet.
- vi viser interesse og engasjement 
for barnets liv før barnehagestart.
- vi tar kontakt med 
foreldrene/oppfordrer foreldrene til 
å ta kontakt hvis avskjeden har vært 
vanskelig.
- vi har fast plass til barnets klær og 
utstyr.

Mål: i samarbeid med foreldrene 
skal vi hjelpe barnet til å oppleve 
en god avslutning av dagen.
- vi hjelper barnet med å formidle 
noe av det som har skjedd i løpet 
av dagen.
- vi viser interesse og engasjement 
for barnets liv etter barnehageslutt.
- vi har oppslagstavle med 
barnehagens planer og viktig 
informasjon.
- vi sier 'takk for i dag', før vi går.

Mål: gjøres til gode og nære 
stunder med det enkelte barn.
- vi synger, tuller og småprater 
med barnet.
- vi bruker god tid.
- vi benevner ulike kroppsdeler.
- vi har god hygiene.
- vi setter ord på det vi gjør.

Mål: barnet skal gradvis lære å kle 
av og på seg.
- vi setter av god tid slik at barnet kan 
delta etter evne.
- vi oppmuntrer og hjelper barnet til å 
klare selv.
- vi lærer barnet sammenheng 
mellom klær og vær.
- vi setter ord på det vi gjør.



  Hvile/sove                       Måltid 

  

          

                

Samlingsstund
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Mål: barna skal oppleve et fellesskap der det kan, vil og tørr delta.
- vi skal søke felles fokus.
- vi skal lytte til barna.
- vi skal ha det gøy med sang, rim og regler.
- vi skal bruke bilder, sangkort og figurer.
- vi skal gjenta og repetere.
- vi skal tulle og le sammen.
- vi skal øve barnet på å ha fokus.
- vi skal fortelle enkle historier, m.m

Mål: barnet skal få ro og hvile i 
løpet av dagen.
- vi ser og tar vare på enkelte barn 
og dets behov for hvile og søvn.
- vi har nært samarbeid med 
foreldre om barnets hvile og 
søvnbehov.
- vi er sammen med barnet 
dersom det er urolig når det skal 
sove.

Mål: barnet skal lære seg gode 
spisevaner og holdninger i en 
hyggelig atmosfære.
- vi spiser sunn mat hver dag.
- vi tar aktiv del i måltidet.
- vi bruker god tid.
- vi har god hygiene før, under og 
etter måltidet.
- vi passer på at alle kan delta i 
samtalen ved bordet.
- vi oppmuntrer barnet til å prøve ut 
nye smaker gjennom å få velge selv.
- vi tilbyr vann istedenfor saft og 
juice.



Barnas medvirkning på egen hverdag 
Synet på barn og barneoppdragelse har gjennomgått store endringer de senere
årene. Tidligere så man nærmest på barn som objekter som skulle påvirkes og 
formes. I dag ønsker vi å møte barn som subjekter og aktive samspillpartnere 
fra fødselen av. Det betyr at de har krav på å bli hørt og ha innflytelse på saker
som vedrører dem, samt rett til å ha egne tanker og følelser. Rammeplanen tar
utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Barns utvikling ses som et dynamisk og
tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og 
miljøet de vokser opp i. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn 
på barnehagens daglige virksomhet. Barn får jevnlig mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Trygghet og god selvfølelse skapes i relasjoner preget av likeverdighet.

        Hvordan barns rett til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnets 
alder og modenhet. De yngste barna formidler i hovedsak sine ønsker, behov 
og synspunkter gjennom kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige 
uttrykk. Hos små barn bærer kroppen og verbalspråket i seg både følelser, 
intensjoner og tanker. I Storeng Familiebarnehage bruker personalet god tid 
til å lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til
barnas handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Vi 
organiserer den pedagogiske virksomheten som månedsplaner ut i fra barnas 
ønsker og behov, og som tar hensyn til alle i barnehagen.

Hverdagsaktiviteter
Familiebarnehagen bidrar til å gi barna et godt grunnlag for livslang læring. 
Det gjør vi ved å støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst.
Livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. 
Læring er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Jo yngre barna
er, dess mer av læringen foregår gjennom daglige 
gjøremål/hverdagsaktiviteter.
Barna utvikler evne til å kommunisere, og samtidig lære seg å mestre en del 
sosiale ferdigheter. For at de utvikles et positivt selvbilde og tilegne seg 
positive ferdigheter, er det viktig at vi voksne i barnehagen møter dem med 
omsorg og en anerkjennende holdning.
Hverdagsaktiviteter som måltid, hvile og ro, av- og påkledning osv. er 
betydningsfulle deler av familiebarnehagens indre liv. Personalet møter 
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barnet på en omsorgsfull måte gjennom å la barnet være en aktiv medspiller 
og bidragsyter i samspillet dem imellom. Omsorg i barnehagen handler både 
om relasjonen mellom de voksne og barna, og barnas omsorg for hverandre.

Sosial kompetanse 
I 0-3 års alderen er utviklingen av barnets forhold til seg selv, hverandre og de
voksne noe av det vesentligste vi arbeider med. Barn som behersker 
grunnleggende sosiale ferdigheter, opplever å kunne omgås andre på en 
positiv måte og får lett venner. I denne utviklingen spiller de voksne en viktig 
rolle som forbilde og samspillpartner.

Familiebarnehagen har et godt utgangspunkt for å kunne støtte opp under 
utviklingen av barnets sosiale kompetanse. 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike 
situasjoner. 
I barnehagen trener vi på sosiale ferdigheter som:

 evne til innlevelse og det å forstå andre, vise medfølelse 
 hjelpe, oppmuntre, gjøre noe for andre 
 kunnskap  om  –  og  mestring  av  sosiale  spilleregler  (dele,  høflighet,

vente på tur osv). 
 evne til å hevde seg (be om hjelp, ta initiativ, fremme egne interesser

osv) 
 selvkontroll (kunne holde litt av seg selv tilbake i samspill med andre,

eks; vente på tur) 
 evne til å leke og uttrykke humor og glede. 

Det daglige samspillet i gruppen, både mellom barna og i forholdet til de 
voksne er slik at barna tilegner seg sosiale ferdigheter. Vi gir barnet positive 
opplevelser i den lille gruppen slik at det opplever fellesskapet som verdifullt.

Dette skjer blant annet gjennom at vi: 
 gir ros, støtte og oppmuntring når barnet strever med noe, slik at barnet

føler seg betydningsfull og flink 
 gir trøst og forståelse og oppfordre de andre barna til å trøste slik at de 

lærer innlevelse 
 fyller hverdagen med glede og humor.

14



Likestilling og likeverd
Likeverd handler om å se individet ut fra en grunnforståelse om at alle
mennesker er like mye verdt, og gjør vi slik at alle møtes likeverdig til tross 
for ulike forutsetninger. Det vil si uavhengig av hvor de er født, hvilken alder 
og funksjonsevne de har, og om de er født som gutt eller jente. For å behandle 
alle likeverdig, må en av og til forskjellsbehandle, nettopp fordi alle har 
forskjellige utgangspunkt. Likestilling handler om å gjenkjenne strukturer i 
samfunnet, som bidrar til at kjønnene gis ulike forutsetninger og muligheter. 
Det er derfor nødvendig å se på gutter og jenter, menn og kvinner som 
grupper, for å kunne se mønstre som skaper forskjeller. Likeverd og 
likestilling ligger til grunn for all læring og som pedagogisk virksomhet i 
barnehagen.

Likestilling i barnehagene er et stort satsningsområde både statlig og 
kommunalt. I Storeng er vi opptatt av enkeltindividet, og at alle får like mye 
oppmerksomhet uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og etnisk, sosial og 
kulturell bakgrunn. Vi oppmuntrer barna til å delta i fellesskapet og alle 
barnehagens aktiviteter. Alle får de samme mulighetene, og barna får varierte 
utfordringer i barnehagen.  Det handler om de voksnes holdninger og verdier,
og hvordan vi opptrer i møte med andre. Vi bruker planleggingsdager og 
møter til å ta opp temaer og diskutere holdninger rundt likestilling og 
likeverd.

I Storeng har vi et bevisst forhold til hvilke verdier vi signaliserer til barna i 
deres barnehagehverdag. Spesielt i barns lek har vi fokus på likestilling og 
likeverd. Alle barn får like muligheter og utfordringer. Som gode 
rollemodeller kan vi vokse videreføre gode verdier rundt dette temaet til 
barna. Vi bruker også dokumentasjon fra barnas barnehagehverdag til å 
reflektere over hvordan våre holdninger og verdier kommer til utrykk.

Glede og humor
Vi vet at positive og glade voksne gir positive og glade barn. Sang, dans, 
bevegelse og lek med ord og regler skaper latter, glede, godt humør, vekst og 
læring.

Hverdagene i familiebarnehagen er preget av liv og lyst! Barn og foreldre 
møter engasjerte og ivrige voksne som er åpne for muntre innspill.
Latter og godt humør skaper gode situasjoner gjennom dagen.
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Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring
Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som 
grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å 
få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. 
Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for 
refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som 
arena for lek, læring og utvikling. 

I Storeng familiebarnehage viser vi foreldrene gjennom årsplanen og 
månedsplaner hvordan personalet jobber med planlegging, dokumentasjon 
og vurdering. Vi ønsker å gi foreldrene god og tilstrekkelig informasjon om 
barnehagens virksomhet. Planleggingen baseres på kunnskap om barns 
utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, 
refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. 
Månedsplanene viser hvordan vi implementerer årsplanen i kortere perioder. 
Vi knytter månedsplanene opp mot ulike temaer for å synliggjøre hvordan det
pedagogiske arbeidet utøves i praksis. Vi dokumenterer arbeidet med de ulike
temaene på barnehagens ”temavegg” og temagren. Her henger vi opp bilder, 
tegninger og annen dokumentasjon på arbeidet med de ulike temaene. Denne 
veggen og grenen gir både foreldre, barn og personalet god innsikt i barnas 
hverdag. Hver månedsplan har også en vurderingsdel, der vi oppsummerer 
hva vi har gjort både skriftlig og ved å vise bilder av arbeidet. All 
dokumentasjon blir også brukt til å reflektere over hva vi ønsker å formidle 
sammen med barna, hvorfor vi gjør det og hvordan. Vi som jobber i 
barnehagen får da en økt forståelse av hvordan barn lærer, og hvordan vi kan 
bli mer bevisst våre verdier og holdninger. Vi har også en oppslagstavle som 
gir foreldre daglig informasjon om deres barn med tanke på mat, hvile og 
aktiviteter. 

Etikk i dokumentasjonsarbeidet
I Storeng har vi etiske retningslinjer og rutiner som ivaretar barns 
medvirkning i forhold til barnehagens dokumentasjon. Retningslinjene skaper
rom for refleksjon og bevissthet omkring etiske spørsmål knyttet til 
dokumentasjon som bilder, praksisfortellinger, og informasjon til alle 
foreldrene. Rutinene setter etikk som tema på agendaen gjennom hele 
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barnehageåret.  Dette ivaretar barns sikkerhet og barns medvirkning i 
dokumentasjonsarbeidet. Etikk i dokumentasjonsarbeidet handler mye om 
holdninger, og vi bruker mye tid til diskusjoner og refleksjoner rund dette 
temaet på planleggingsdager og personalmøter.

Dokumentasjon og vurdering
Personalet evaluerer barnehagearbeidet fortløpende gjennom hele året. 
Evalueringen danner grunnlaget for vårt videre arbeid med barna. Barnas 
erfaringer og synspunkter er en meget viktig del av vurderingsgrunnlaget 
sammen med foreldrene. Vi lytter til barna og det foreldrene mener, og 
eventuelle ønsker som kommer fram i hverdagen. I tillegg til de daglige 
justeringene inviterer vi foreldrene til å vurdere barnehageåret som helhet, 
enten ved hjelp av spørreskjemaer, eller vi har vurderingsmøter for 
foreldre/personale. 

Samarbeid med andre instanser
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.

Vi i Storeng Familiebarnehage sammarbeider med:
Bærum kommune
Pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT
Psykolog, fysioterapeut og logoped
Helsestasjon
Haug skole og ressurssenter
Barneverntjenesten
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP
Tverrfaglig utvalg
Andre barnehager
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Personalet har generell taushetsplikt og spesiell opplysningsplikt i forhold til 
barnevernstjenesten.

Kompetanseplan for Storeng Familiebarnehage
Personalets kompetanse anses som den viktigste faktoren for å gi barna et 
barnehagetilbud med høy kvalitet. Kvalitetsutviklingen i Bærum skjer først og
fremst ved ulike former for kompetansetiltak for personalet og ved prosjekter 
og utviklingstiltak som barnehagene gjennomfører eller tar del i. 
Kompetansearbeidet ses i sammenheng med felles kommunale 
satsingsområder for barnehagene og de statlige føringene. 

Mat og kosthold i Storeng Familiebarnehage

Mat og helse i barnehagene blir et stadig mer aktuelt tema. Barnehageloven 
sier at barnehager skal legge opp virksomheten slik at den fremmer barnas 
helse. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger vekt på god 
organisering av dagen slik at både ro, fysisk aktivitet og måltider ivaretas.

Vi i Storeng lager varmmat hver dag. Vi bruker mye tid sammen med barna 
når vi tilbereder maten. Maten består av varierte sunne råvarer. Vi er opptatt 
av å gi barna gode matopplevelser, og glede av å delta i et sosialt fellesskap 
rundt matbordet. 

Foreldrene får en to ukers meny slik at de får innsikt i hva som blir servert.

Foreldresamarbeid

Vi ønsker at hvert enkelt barn utvikler seg og trives i familiebarnehagen. Mye 
avhenger av et nært og godt samarbeid mellom barnehage og foreldre. Det 
daglige samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene må bygge på gjensidig 
åpenhet og tillit. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede 
virksomhet gjennom deltagelse i barnehagens samarbeidsutvalg (SU), 
foreldremøter og ikke minst den daglige kontakten i barnehagen.
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HVA SKJER? NÅR?
Samtale med nye foreldre August (barnehagestart)

Foreldremøte September

Foreldresamtaler Oktober/november

Lysfrokost (foreldre og søsken kommer til frokost i 
barnehagen).

Desember

Påskefrokost (foreldre og søsken kommer til frokost i 
barnehagen).

Mars/april

Foreldresamtaler April/mai

Sommeravslutning (sommerfest for barn og foreldre i 
barnehagen).

Juni
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