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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. 
Vallerstua barnehage er en barnehage med en avdelings med plass til 20 barn i alderen 1-6 år.  

Barna er mye sammen gjennom dagen, men deles i smågrupper ved behov for aldersadekvat 
tilnærming til fagområder, temaer og i ulike lek-sammenheng. 

Personalet består av 4,2 ansatte: styrer, pedagogiske ledere og assistenter. Mellom personalet 
er det samarbeid, veiledning og nærvær. Vi reflekterer, tar egenvurderinger, er lekne, har 
humor, viser glede og gir gjensidig ros og ris, vi observerer og evaluerer. 

Barnehagen eies og drives av Tårnsvalen barnehage A/S som har 5 barnehager og 3 
familiebarnehager i Oslo og Bærum. Det er til sammen 243 barn og 70 ansatte. 

I Tårnsvalens barnehager ønsker vi at barna får utvikle indre aksept til å gå egne veier gjennom ro, 
trygghet, nærvær og samhørighet i hverdagen. Det er ulike måter vi tilnærmer oss denne profilen. Blant 
annet gjennom holdningsarbeid i personalgruppa, både personlig og i samspill med andre. Vi har også ulike 
metoder de ansatte bruker i sitt arbeid med barna. 

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. 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-03-01-266
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
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1. 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. 
I Vallerstua har frileken en fremtredende plass.  
Store deler av dagen består av lek, det være seg frilek eller tilrettelagt lek som for eksempel 
rolleleker og konstruksjonsleker. Vi har barn fra 1-5 år og det byr på lek på forskjellige 
nivåer og på tvers av aldre. Personalets oppgave er å tilrettelegge for ønsket læring på de 
forskjellige aldersnivåer. 

Gjennom rolleleken tilegner barna seg nødvendig kunnskap om sosiale spilleregler, 
kommunikasjon, selvhevdelse, medvirkning, samarbeid, kreativitet og konsentrasjon. Barna 
får oppleve seg selv som en viktig del av et fellesskap i leken. De får vise empati, det vil si 
evnen til å sette seg inn i andres følelser og opplevelser.  

Personalet skal oppmuntre til et godt samspill mellom barna ved å legge til rette for allsidig 
lek ute og inne og ved å dele barna i mindre grupper i løpet av dagen. Voksen tilstedeværelse 
er av største betydning i forhold til å være lyttende og nysgjerrige på barnas tanker og 
interesser, for å stimulere til utfoldelse i leken og kunne bidra til at leken som har mange 
uttrykksformer bidrar til forståelse og vennskap på tvers av aldersgrupper og kulturelle 
forskjeller. 

  
Arbeid mot mobbing  
Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Det er utarbeidet en 
handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.   
Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre og kan brukes som resurs mot mobbing. Vi 
voksne er bevisste på hvordan vi møter barna og hvordan vi ordlegger oss. Slik vi møter 
barna, slik vil barna møte seg selv og andre. Vi skal hjelpe barna med å sette ord på egne 
følelser og ønsker, slik at de blir tydelige for en selv og andre. 

Vallerstua har jevnlig små grupper med barn hvor vi har det vi kaller livssamtaler. Dette er et 
forum hvor vi snakker om for eksempel vennskap, hvordan skal en god venn være, hvem kan 
bestemme i leken, hvordan skal vi oppføre oss mot andre. Disse stundene er nyttige for små 
og store og vi reflekterer og undrer oss sammen. 

Inkludering i fellesskapet, vennskap og lek med andre styrker barnas sosiale og personlige 
utvikling og allmenne velvære. Nært samarbeid mellom personalet og foreldre og systematisk 
observasjon og refleksjon over kvaliteten på det uformelle samspillet kan sikre at mobbing 
verken får oppstå eller utvikle seg. Mobbing i barnehagen kan stoppes av aktive deltagende 
voksne som griper inn når det er nødvendig. Eventuelle tiltak må rettes både mot 
enkeltindividet, gruppen og hele miljøet. Voksne må sette klare og forståelige grenser for 
oppførsel som er akseptabel.    
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Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 
Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag.  
Dette er noe vi setter ord på gjennom hele barnehagehverdagen året rundt. Gjennom alle 
fagområdene er vi innom tall, telling, mengde, matematiske begreper, begrepslære, 
lokalisering og plassering, sortering, former og natur. I rollespill og turgåing, i spill og lek, på 
uteområdet og inne i barnehagen, ikke minst under stell, måltider og i garderobesituasjoner. 
Eksempelvis «snakker vi på «barna klær: en fot inn her, 5 fingre i votten, 1 lue på hodet. 
Generelt bruke begreper omkring plassering, form, antall og størrelse. 
Gi erfaring med kontraster; lys/mørk, varm/kald, liten/stor. Lekebasert læring med 
sorteringsbegreper: finn bare de røde bilene, finn bare de gule ballene og bare de myke 
lekene. La barna hente noe, sette det på plass, legge det under bordet eller opp på hyllen. 
Gjemme leker i poser og la barna kjenne på formen eller kjenne igjen like leker.  
 
Dette barnehageåret vil vi legge ekstra fokus på naturopplevelser og de ulike årstidene. 
Personalet vil på plandagen 3/11 høre foredraget: 
"Lek og lær med skogen gjennom fire årstider" som vil inspirere og gi oss nye ideer. 
 
 

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. 
Vi ser på barnehagen som et lite samfunn. Vi må alle etter hvert lære å innrette oss slik at vi 
best mulig kan fungere i dette. Vi må lære hverandre å kjenne og å respektere hverandre og 
å vise omsorg for oss selv og hverandre. Familien til barnet er også viktig. Det at barnet er 
en del av familien som igjen er en del av samfunnet. Alle er ikke like, vi er individuelle 
personer med forskjellige behov og personligheter med rett til å påvirke egen hverdag.  
Barna må få hjelp til å lære seg selv å kjenne. Vi snakker om og med barnet, hva gjør det 
glad og fornøyd og hvorfor blir det lei seg, hva liker det eller hva liker det ikke. Vi roser og 
oppmuntrer når barna handler, ut i fra et ønske om å være til hjelp og støtte, eller vi går inn i 
konfliktsituasjoner og veileder barna å kompromisse og løse konflikter selv. Ved å bruke tid 
på å være gode rollemodeller, være tilstede, utøve” Barn i Balanse” , oppmuntre til mestring 
i hverdagen, mener vi å nå målet: Gi hvert barn en positiv opplevelse av seg selv, skape 
gode relasjoner mellom barna og arbeide for å skape trygghet og stabilitet i de menneskelige 
forhold.  
Barna deles i små grupper etter behov ettersom vi har stor aldersspredning. Hvordan og når 
dette skjer, kommer tydelig frem på månedsplaner og fortløpende på mail til foreldrene ved 
behov.   
Mellom personalet er det samarbeid, veiledning og oppmerksomt nærvær,” Voksne i 
balanse”. Vi reflekterer, tar egenvurderinger, er lekne, har glede og humor, gir gjensidig ros 
og ris, vi observerer og evaluerer.   
Gjennom fotografering av det pedagogiske arbeidet lager vi collager som deles med 
foreldrene etter tillatelse fra medvirkende barn som eventuelt er gjenkjennelig på bildet 
Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for en god barnehagehverdag.  

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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Innkjøringsperiode med tilstedeværende forelder, daglige samtaler om barnets utvikling og 
opplevelsen av barnets hverdag i og utenfor Vallerstua formidles, foreldresamtale-tilbud 2 
ganger i året eller fler ved behov. Vi har foreldremøte, uhøytidelige foreldretreff ca. en gang 
i måneden og et generelt samarbeid om utøving av danning i hverdagssituasjonene.  
 
 
 
Vurdering av satsningsområdet 2016-2017; «Samlingsstund» 
Personalets vurdering: 
Etter å ha hatt et stort fokus på våre samlingsstunder, merket vi stor forskjell. Barna gledet 
seg mer til samlingene, og de fant fortere roen. Vi i personalet jobbet mye med å være tilstede 
sammen med barna, og vi merket at med en gang dette skjedde, var barna med oss på et mye 
større nivå enn tidligere. Vi spilte på barnas innspill, og noen ganger tok samlingen en helt 
annen "vei" enn det som var planlagt, men det var det vi ville; vi ville ha med barna på å 
forme samlingen slik at det ble gøy og vekket nysgjerrigheten, og fantasien til barna. 
 
Vi brukte tid på å gjøre klart til samlingsstund, ved å rydde bort uromomenter og 
distraherende gjenstander, slik at all fokuset til barna ble rettet inn mot samlingen.  
 
Foreldres innspill til årsplan: 
Foreldrenes ønsker og innspill til ny årsplan er hensyntatt i årsplanen for 2016/17. Det ble 
sendt invitasjon til dette i våres. Foreldrene ønsket trafikkopplæring, og vi henviser til eget 
opplegg og pedagogisk plan. 
 
Arbeid med digitale verktøy: 
Vallerstuas arbeid med digitale verktøy. 
Forutsetningen for bruk av digitale verktøy er engasjerte og motiverte voksne som har en viss 
grad av kompetanse om IKT. Det må være tilgjengelighet til diverse IKT utstyr i barnehagen. 
I Vallerstua har vi ikke trådløst nettverk pr. i dag og PC ‘n vi disponerer samt skanner og 
kopimaskin står på kontoret som ligger uavhengig av selve barnehagen. 
Hele personalet disponerer dog mobiltelefon og dette blir vårt mest brukte verktøy i forhold 
til IKT i barnehagen. Imidlertid vil vi bruker kontoret sammen med små barnegrupper som da 
utforsker internett muligheter med Googling og Youtube. 
Barna fotograferer også selv. De går på «form og farge-jakt» f.eks. for så å laste ned bildene 
på PC `n og skrive dem ut. 
 
Eksempler på bruk av IKT: 1-3år 3-6år 
Ta bilder med mobiltelefon. 
Bestemme motiv selv, se på 
ved å «bla» frem og tilbake. 

X X 

Barna kan ta bilder og legge 
dem inn på PC ‘n. 
Forminske/forstørre bildene. 
Sette på rammer og skygger. 
Printe ut. 

 X 

Scanne egne bilder av 
ansiktet sitt, hånden, 
kosedyr, frukt f.eks. Skrive 
dette ut og laminere for så å 
henge opp. 

 X 
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Skive små og store 
bokstaver samt tall i Word. 

 X 

Med en voksen tilstede, kan 
man innhente kunnskap fra 
internett.  Finne bilder og 
opplysninger og informasjon 
om aktuelle temaer. 

 X 

Se på og lytte til musikk og 
videoer på You Tube 

X X 

Tegne på PC `n (Paint) 
Lage former, bilder etc. 

X X 

Bruke mikrofon til å spille 
inn sanger, fortellinger, rim 
og regler. 

 X 

Lage egne spill  X 
Lokalisering via Google 
Earth  

  
X 

 

Omsorg 
Vi viser dette ved å anerkjenne hverandre for den vi er. Vi bryr oss om og tar vare på 
hverandre.   Gjennom Vallerstua sin profil” Barn i Balanse” i samarbeid med Tårnsvalen, går 
vi med hele oss inn i det å utøve omsorg for både store og små i barnehagen. 
Barn i balanse.    
Vårt pedagogiske perspektiv er at vi vil støtte barn i å finne indre styring, retning og 
dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, trygghet, nærvær og samhørighet. Med” Barn i 
balanse” ønsker Tårnsvalen Barnehager som Vallerstua er en del av, å gi barna et pusterom i 
en stressende hverdag. Vårt samfunn har et høyt tempo og intensitet. Vi ser det også på 
barneprogrammer på TV og barnefilmer der det er mye lyd, farger og raske skifter. Vi lever i 
en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og 
hente oss inn igjen.  
Vi ønsker å tilby en balanse i våre barnehager, der barna får indre styrke og ro nok til å 
fordøye alle inntrykk gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med 
balanse mellom ro og aktivitet. Det handler om å styrke en naturlig evne til tilstedeværelse vi 
alle er født med, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis. Veiene til det 
bevisste nærvær går gjennom berøring, bevegelse, livssamtaler, ro og stillhet. I denne 
sammenheng bruker vi bl.a. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, samtale og stillestunder.  
 Oppmerksomt nærvær bygger på en gammel asiatisk tradisjon, men anvendes også 
innenfor vestlig psykologi til blant annet stressmestring.  
 Mindfulness dreier seg om å styrke evnen til være fullt og helt oppmerksom på her og nå, 
for eksempel ved å fokusere på det som skjer i kroppen akkurat nå. Voksne kan bl.a. bruke 
meditasjon, barn trenger andre veier til å få denne fokus og ro, for eksempel berøring, 
langsom bevegelse, ledet stillestund osv.)  
Vi legger vekt på at de voksne fokuserer på det som skjer her og nå med barna og ikke tenker 
på lunsjen i går, eller hva man skal gjøre på ettermiddagen. Gjennom de forskjellige 
metodene (lett berøring, yoga osv.), vil også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en 
god opplevelse av ro og balanse. Forskning viser at å fokusere og akseptere øyeblikket slik 
det er akkurat nå, hjelper oss til å få bedre helse og øker konsentrasjonen vår og det virker 
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stressreduserende.” Barn i balanse” skal ikke erstatte egen lek, glede og utfoldelse i 
barnehagen. Det skal være som små pusterom for barn og voksne i barnehagehverdagen. 
          
 
Måltidene: 
Vi tenker også at vi må ha omsorg for kroppen vår gjennom maten og den fysiske aktiviteten. 
I Vallerstua er vi opptatt av sunn mat. Vi serverer varm mat 3 ganger i uken og vi har 
brødmat og yoghurt med musli utover dette. Maten skal være varierende, den skal bestå av 
mye fisk, kjøtt, grønnsaker og poteter/ris/pasta. Pålegg skal være variert og vi tilbyr alltid 
frukt eller grønnsaker til alle måltidene. Vi er en «5 om dagen» barnehage, noe om forplikter 
til frukt og grønt hver dag. Til måltidene serverer vi vann med unntak av til frokost hvor 
barna kan velge melk hvis det er ønskelig. 
Ved bursdagsfeiringer henger vi ut flagg, lager og deler ut en krone til bursdagsbarnet.  
Til et av måltidene blir det servert noe ekstra; for eksempel smoothie, fruktsalat, is eller bær. 

 

Lek 
Det er godt med tid i Vallerstua til den frie leken. Leken forekommer gjennom hele dagen, 
avbrutt av måltider, søvn/hvile og til rette lagte voksenaktiviteter. 
De voksne skal fungere som viktige med -og støttespillere i leken. Leken er så viktig for 
barna at hvis de voksne ser barn som ikke kan eller forstår lekens koder, må vi hjelpe til. 
Personalets holdninger til leken må gjenspeiles i vår tilstedeværelse og omgang med barna. 
Vi er bevisste på å være lekne og å dele humor, glede og spontanitet. Vi er bevisste på å 
opptre som gode rollemodeller og legger vekt på at læring skjer i møte mellom mennesker. 
Hele barnegruppen i Vallerstua har glede og nytte av å være sammen i ulike leksituasjoner 
gjennom dagen men barna deles også i mindre grupper på bakgrunn av stort aldersspenn. 
I leken til barna under 3 år, dominerer den parallelle leken. Etteraping av hverandre og av de 
voksne ser vi ofte. Det forgår klappekor, hylekor, trampekor, latterkor o.l. til stor fryd og lede 
for de minste. Barna har tilgjengelig lekemateriell som dukkekrok m/kjøkkenutstyr, et lite 
bord m/stoler, utkledningsklær, puttekasser, myke klosser, magneter, plast dyr m/bondegård, 
stasjonær togbane, biler m/bilteppe, myke baller og erte poser, duplo-klosser, pekebøker 
m.m. Det er plass for fysiske aktiviteter i leken som å stupe kråke, rulle, hoppe, sprette, danse 
og synge. 
Barna over 3 år disponerer egne rom hvor de har lekeutstyr tilpasset dem. Brettspill, 
puslespill, utkledningstøy, tepper til hyttebygging, lego, java og andre konstruksjonsleker, 
perler m/perlebrett. Barna kan leke ned bokstaver og tall, lese i bøker, de har tegnesaker og 
det er mye rollelek blant de største barna. De dramatiserer eventyr og opptrer for hverandre. 
Kreativiteten er stor. 
Uteområdet til Vallerstua byr på ulikt terreng. Alle barna benytter område som rommer 
lekeapparat m/sklie, 2 husker, en stor sandkasse, 2 små lekehus hvor det ofte serveres mat på 
lat; sølekaker, gress- suppe, pinnemat o.l. Vi har en båt ute som tar barna med til ulike plasser 
de finner på å reise til og vi har et «Romskip». Romskipet er et lite fjell med trær, røtter, 
busker og blomster. På romskipet aker vi om vinteren og sommer som vinter utspilles det 
daglig rollespill blant barna. De største barna har god omsorg for de yngste og de som måtte 
har utfordringer med å komme seg opp på fjelltoppen blir hjulpet opp av de eldre barna. 
Uteplassen blir også brukt til å sparke med baller, å sykle, hoppe tau og strikk, løpe rundt og 
leke gjemsel f.eks., og vi studerer naturen og innsektene på området med og uten 
forstørrelsesglass.  
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Personalet følger barnas initiativ og gir barnet mulighet for å erfare og lære i eget tempo. Vi 
skal ikke styre leken for mye, men la barnet få være i leken på egne premisser og la leken 
være i barnet. 

Læring 
Danning er en pågående prosess der omsorg, lek og læring er viktige komponenter og 
omfatter hele barnets utvikling. Vi tenker at alle aktivitetene i barnehagen i seg selv berører 
begrepet danning. Gjennom lek, konflikter, samtaler, mestringsopplevelser, turtaking, glede, 
latter, måltidene,” Barn i Balanse” -aktiviteter, turer i og utenfor nærmiljøet, tradisjoner m.m. 
Danning er en pågående prosess med aktiv og bevisst deltakelse fra et tilstedeværende 
personale. Personalets holdninger og væremåte er avgjørende for barnets danningsprosess. Vi 
har fremdeles med oss foreldre som tidligere ble invitert til å snakke om hva de mente 
danning innebar og vi opplever at personal og foreldre har mange like oppfatninger her. Ikke 
minst skapes danning gjennom barns rett til medvirkning. Ved å gjøre barna inkluderende i 
egen hverdag, tilegner de seg kunnskap og forståelse for gode vaner, hvordan oppføre seg og 
verdier i livet. Opplevelsene av å bli respektert og tatt på alvor, viser veien for den enkelte til 
selv å respektere medmennesker, naturen og tingene rundt seg. 
Vi oppmuntrer og tilrettelegger for godt samspill mellom barn-barn og voksne-barn med å 
dele barna i mindre grupper i løpet av dagen.  
 
 

Barnas medvirkning 
Vi arbeider aktivt i Vallerstua med at barna skal ha medvirkning i sitt eget liv. Dette handler 
blant annet om at barna mestrer å ta initiativ og at det kan planlegge, organisere og se seg 
selv i forhold til andre. Gjennom de daglige samtalene med barna, gjennom spørrerunder og 
ved å gripe” her og nå” situasjonene, ønsker vi å finne ut: Hva vil bara ha mer av eller hva vil 
de ha mindre av.  Hva slags type lek foretrekker det enkelte barn, ønsker det å være ute/inne, 
hva slags type musikk liker det å lytte eller danse til, hvilke bøker er det glad i å lese/høre på, 
eller “når skal vi gjøre hva?”  Hva ønsker barna å ha på brødskiven eller hva er de mest glad i 
til varm-mat? Det skal være et variert og tilpasset utvalg av leker og materiale til barna slik at 
de kan velge ut i fra dette.  
På og avkledningssituasjon, ryddesituasjoner og ved eventuell konflikt løsninger og barn som 
ikke kan uttrykke seg verbalt, blir tolket gjennom et som oftest tydelig kroppsspråk. Vi har 
barn fra 1 til 5 år og barna deles i grupper med dertil egnede temaer og samlinger. Barna blir 
aktivt deltagende i egen hverdag innenfor gitte rammer i et støttende og stimulerende miljø. 
Vi skal la barna ha medbestemmelse over det de har muligheten til å forutse konsekvensen av 
og la barna ta konsekvensen av de valgene de tok, slik at de gradvis klarer å ta personlig 
ansvar. 
 

 

 

Sosial kompetanse som satsingsområde dette barnehageåret. 
Sosial kompetanse står sentralt i barnehagehverdagen og vi ønsker derfor å ha ekstra fokus på 
dette tema.  
Det vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet.  
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I samspill med andre får barna erfaringer som står helt sentralt for deres utvikling av sosial 
kompetanse.   
Vi deler dette i 5 hovedområder:  

• Empati og rolletaking, evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser; å kunne 
sette seg inn i den andres rolle og hvordan den andre har det. 

• Pro sosial adferd (positive holdninger og handlinger overfor andre; trøste, hjelpe, 
hente hjelp, dele, oppmuntre, inkludere, være omtenksom, vise omsorg.) 

•  Selvkontroll (å klare å utsette egne ønsker og behov i visse situasjoner: vente på tur, 
kompromisse, takle konflikter, styre aggresjon, utsette umiddelbar belønning, fire på 
egne krav. 

• Selvhevdelse evnen til å ta initiativ i forhold til andre: tørre spørre om å få bli med i 
lek, være aktiv i leken og andre gruppeaktiviteter, hevde egne meninger/ønsker/ 
behov, stå imot gruppepress, ta kontakt på passende måte. 

•  Lek, glede og humor evnen til å forstå lekesignalene, kunne gå inn og ut av leken, 
følge lekens skjulte regler: gjensidighet i leken, føle glede, forstå “på liksom” og “på 
ordentlig”, mimikk, kroppsspråk og fantasi.   

• Bygge relasjoner og gi trygghet gjennom barnehagens arbeid med yoga og 
hvilestunder og kompismassasje. 

• Se også punktet "Arbeid mot mobbing" side 3 
 
 
 

Lek og lær i naturen gjennom fire årstider som 
satsingsområdet dette barnehageåret. 
 

• Med utgangspunkt i Bærums barnehagenes mål: "Realfag – undring og glede 
knyttet til matematikk og naturfag" ønsker vi dette barnehageåret å fordype oss i 
naturen og lære om de ulike årstiden og deres særpreg. 

• Sanger, rim, regler og eventyr med innhold om for eksempel natur,  
førmatematiske begreper og ulike dyr. 

• Benytte forskjellige materiale til kreativ utfoldelse gjennom kunst: naturmaterialer 
som pinner, kongler, blader, strå, steiner og ull.  

• Bruke Vallerstua sin flotte naturtomt på en spennende måte med balansetau, 
bålpanne, sette løk om høsten, så frø om våren. 

• Lære om trekkfugler og standfugler. Sette ut fuglemat om vinteren og henge opp 
fuglehus til våren. 
 

Vi teller det vi kommer over og vi veier og måler når vi for eksempel baker. 
Vallerstua er mye ute i naturen. Vi har et flott uteområde med kupert terreng. Vi har asfalt, 
grus, gress, trær, stubber. I tillegg er det fine turmuligheter i nærområdet.  
Ute i barnehagen og på turene er vi også» midt oppe i realfagene.» Turmålet er ikke det 
viktigste, det er alt vi opplever på veien. Enten det er korte turer for de minste på uteområdet 
eller lengre turer for de eldste. Vi lytter til lydene fra naturen, snakker om været, ser på 
formene i naturen, trafikkskilt blir snakket om, ekorn og krypdyr blir observert og snakket 
om, vi kjenner på ulike naturmaterialer, vi undrer oss over sollyset eller regndråpene, 
snøkrystallene blir smakt på og vi leker i snøen. 
Voksne stimulere til gode opplevelser i naturen gjennom å prate positivt, gjøre det litt magisk 
rundt naturfenomenene og vise glede og undring over naturens mangfold. 
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Språk 
Personalet i Vallerstua jobber aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive 
handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende 
og stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen.  
Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til 
det barnet sier og gir gode forklaringer når barn spør og er undrende. Språkstimulering 
praktiseres gjennom hverdagsaktiviteter som måltider, lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, 
rollespill, eventyr, sanger, rim, i garderobesituasjoner” snakker vi på” barna klær, på turer, 
samlinger, pekebøker, yoga og ved å utforske skriftspråket. 

Likestilling og likeverd 
Vårt verdisyn er at alle er likeverdige og kompetente med rett til å bli hørt og anerkjent. 
Personalet skal ha en holdning til at det er naturlig at barn er sammen på tvers av alder, kjønn 
og hudfarge. 
Barna har mange tanker om å være gutt og jente, derfor er det viktig å reflektere sammen med 
dem, enten i små grupper eller individuelt. Vallerstua sitt forum for «livssamtaler» er et egnet 
sted for slike refleksjoner.  
Ved å stille barna spørsmål som:» Fortell om lek»,» Hva liker du å leke med.»,» Hvem liker 
du å leke med», «Hva leker gutter og jenter sammen.», Hvordan er det når gutter og jenter 
leker sammen.», «Er det forskjellige regler for jenter og gutter», «Hvem kan bestemme i 
leken», kan vi få et godt innblikk i barnas tankeverden om temaet. 
De ulike lekene og bøkene i barnehagen skal være tilgjengelig for begge kjønn og innhold i 
litteratur skal ikke være av diskriminerende art. De voksne skal legge til rette for variasjon i 
lek og aktiviteter som impliserer begge kjønn på lik linje. 

 

Progresjonsplan for de 7 fagområdene. 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de 7 fagområdene som er 
beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Fagområdene vil sjelden opptreisolert. Flere av områdene vil være representert samtidig i 
temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

 
• Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 
• Barnet skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
• Barnehagen skal støtte barnets nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjærlighet og 

gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. 

 
 
 
 
Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst. 
1-2 åringer   3-4 åringer  Skolestartere 

• Barna sitter samlet 
ved matbordet med 
minst 2 voksne for å 
få samtale ved 
bordet. 

• Lese og spille med 
alderstilpassede 
bøker og spill. 

• Flere vers og lengre 
eventyr. 

• Legge til rette for 
barns naturlige 
nysgjerrighet for 
bokstaver og tall. 

• Øve på blyantgrepet, 
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• Sette ord på 
handlinger og følelser 
hos seg selv og barna. 

• Skape tid og rom for 
god lek mellom 
barna. 

• Bruke rim, regler, 
lese bøker, bruke 
pekebøker og synge 
sanger. 

• Bruke konkreter i 
samlinger. 

• Bruke språket aktivt i 
hverdagen. 

• Vi «snakker på 
barna» klær. Benevne 
klesplagg, 
kroppsdeler m.m.  

• Bokstaver og tall 
synlig på veggen. 

• Klappe ordrytmen i 
navnet sitt, skrive 
første bokstaven i 
navnet sitt. 

• Engasjerte voksne 
som leser for barna. 

klippe etter strek 
• Rim og regler 
• Høytlesing og øve på 

å gjenfortelle 
handlingen. 

• Øve på å være 
fokusert på en 
aktivitet over tid. 

• Voksne skal være 
tilgjengelig og de 
skal skape gode 
samspillsituasjoner. 

• Livssamtaler hvor 
hvert barn får komme 
til ordet ved bruk av 
snakkepinne. 

• Språkleker i 
samlingsstund. 

• Lekeskrive 
handleliste som tas 
med ved innkjøp. 

 
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse.  
1-2 åringer 3-4 åringer  Skolestartere 

• Kortere turer. 
• Legge til rette for 

grov motorisk 
utforskning som 
stupe å kråke, 
balansere og ball-lek. 

• Finne materialer som 
stimulerer 
finmotorikken som 
puttekasser og 
fargestifter. La barna 
spise med skje selv. 

• Huske med barna. 
• Oppmuntre til 

deltakelse ved på og 
avkledning. 

• Besøke Emma Hjort 
Sansehus. 

• Vi legger til rette for 
hvilestunder, enkle 
yoga-aktiviteter og 
kompis-massasje. 

• Lengre turer. 
• Barna øver seg i på 

og avklednings-
situasjoner. 

• Delaktig i vurdering 
av type klær etter 
værtype. 

• Fokus på fornuftig 
mat, hva er det? 

• Bygge med Lego, 
tegne, putte brikker i 
innpasningsformer, 
tegne. 

• Besøke Emma Hjort 
Sansehus. 

• Vi legger til rette for 
hvilestunder, enkle 
yoga- aktiviteter og 
kompis-massasje. 

• Barna kler på seg 
selv.  

• Bestemmer i større 
grad hva slags type 
klær det er behov for. 

• Deltar på skiskole. 
• Grovmotorisk 

utfoldelse ved ball-
leker, sykling, 
tauhopping, sisten, 
haien kommer, 
gjemsel. 

• Finmotorikken 
oppøves gjennom å 
perle med små perler, 
riktig blyantgrep, 
legobygging. 

• Besøke Emma Hjort 
Sansehus. 
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Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet. 
1-2 åringer 3-4 åringer Skolestartere 

• Egen kunstgruppe 
• Eksperimentere med 

ulike maleteknikker: 
fingermale, 
svampmale, male 
med tykke pensler, 
male med 
oppvaskkost og 
tannbørste. 

• Tegne. 
• Høre på musikk. 
• Danse og bevege seg 

etter ulik musikk og 
rytmer. 

• Ta vare på malerier 
og tegnearbeider i 
egen mappe  

• Kunst i gruppe med 
kunstpedagog 
Mirella. 

• Bruke akrylmaling. 
• Kle seg ut. 
• Rolleleker. 
• Bruke kapla, duplo 

og annet 
konstruksjons-
materiell 

• Musikksamlinger. 
• Besøke 

Barnekunstmuseet. 
• Fargelegging. 
• Ta vare på malerier 

og tegnearbeider i 
egen mappe. 
 

• Kunst i grupper med 
kunstpedagog Mirella 
Flood.  

• Bruke akrylmaling, 
vannmaling og 
kullstifter. 

• Fargelegging. 
• Lage egen 

kunstmappe. 
• Bruke lego. 
• Musikksamlinger 

med bruk av 
rytmeinstrumenter. 

• Lage teater og yoga-
eventyr. 

• Besøke 
Barnekunstmuseet. 

 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi. 
1-2 åringer   3-4 åringer  Skolestartere 

• Sorterer papp/papir, 
plast og restavfall. 

• Lager hinderløyper 
ute og inne. 

• Blir kjente med 
norske husdyr; leser 
om dem, ser på bilder 
av dem og leker med 
plastdyr og 
bondegård. 

• Kildesortering av 
søppel. Tar barna 
med til gjenvinnings-
stasjonen. 

• Vi fyller 
engangshansker med 
vann og henger dem 
ute. Hva har skjedd i 
kulda? Hva skjer når 
vi tar snø inn i 
varmen? 

• Vi leser om dyra i 
norske skoger. Ser 
etter dyrespor på tur 
og undrer oss over 
fuglelivet. 

• Vi bruker 
forstørrelsesglass ute 
og undrer oss over 
naturen under 
«mikroskop». 

• Vi bruker 
gjenvinningsmateriell 
på nytt; «timeglass», 
klosser, «telefon» av 
henholdsvis glass, 
kartong og 
yoghurtbeger. 

• Hvor kommer de 
ulike matsortene vi 
bruker i barnehagen 
fra? Barna er med på 
tilberedelse av ulike 
matretter og vi 
snakker om for 
eksempel gjær, hva 
skjer? 

• Vi besøker Teknisk 
museum. 

 
 
 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi.  
1-2åringer  3-4åringer  Skolestartere 
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• Alle blir kjent med 
høytidene. 

• Adventsamling med  
enkle julesanger. 

• Barna øver på å rydde 
etter seg. 

• De voksne setter ord 
på barnas handlinger 
og forteller og viser 
hva som er 
hensiktsmessig 
adferd i 
konfliktsituasjoner. 

• Vi tar alle vare på 
hverandre ved bruk 
av BiB-elementene. 

• Bli kjent med 
høytidene. 

• Adventsamlinger med 
enkle julesanger. 

• Synger flere 
julesanger. 

• Barna øver på å løse 
konfliktsituasjoner 
ved bruk av ord. 

• Empati: vi viser 
omsorg og tar vare på 
hverandre gjennom 
ord og handlinger, 
 

• Blir kjent med 
høytidene. 

• Adventsamlinger med 
julesanger og rim og 
regler. 

• Undrer oss sammen 
med barna i 
livssamtalegruppe. 

• Hva er rett og hva er 
galt? 

• Empati: vi viser 
omsorg og tar vare på 
hverandre gjennom 
ord og handlinger. 

• Lære barna å lytte til 
hverandre og løse 
konfliktsituasjoner 
ved hjelp av ord. 

• Vi besøker Helgerud 
kirke. 

 
Fagområde: Nærmiljø og samfunn. 
1-2åringer 3-4åringer  Førskolebarna 

• Utforske barnehagens 
flotte uteområde. 

• Kortere turer i 
nærmiljøet ut i fra 
barnas 
utviklingsnivå. 

• Lengre turer i 
nærmiljøet: til 
butikken, til 
Trollskogen. 

• Øver på å ferdes trykt 
i trafikken. 

• Utflukt til 
Barnekunstmuseet og 
Sansehuset samt 
biblioteket. 
 

• Lengre turer blant 
annet til Dælivannet.  

• Høre om Afrika 
gjennom FN-
prosjektet «Perle 
Noire» 

• Vi snakker om 
nyheter og hva som 
skjer i verden og 
hvordan informasjon 
kommer frem til oss. 

• Vi snakker om ulike 
jobber foreldrene har 
og hvorfor man 
jobber. 

• Leker og dramatisere 
ulike yrker. 

 
 
 
 
 
Fagområde: Antall, rom og form.  
1-2 åringer  3-4 åringer  Skolestartere 

• Barna utforske 
forskjellige 

• Vi har rom med 
tilgjengelig materiell 

• Spille brettspill med 
terning.  
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geometriske former, 
farger og strukturer 
ved bruk av 
puttekasser, 
byggeklosser og 
innpasningsbrett. 

• Vi synger enkle 
tellesanger. 

• De voksne bruker 
matematiske begreper 
bevisst gjennom 
hverdagen. 

som puslespill, spill, 
byggeklosser, kapla, 
duplo, biler m.m. 
som brukes til 
utforsking av antall, 
rom, form og farger. 

• Gjennom utelek og 
deltakelse på 
matlaging får barna 
kjennskap til volum. 

• Synge sanger med 
adekvat innhold. 
 
 
 

• Bruke matematiske 
begrepene under 
barnas lek med for 
eksempel 
konstruksjonslek. 

• Snakke om avstander, 
former på trafikkskilt 
og benevne venstre 
og høyre på for 
eksempel turer. 

• Oppfordre barna til 
telling og benevne 
former og volum på 
tur i butikken. 

 

Våre ulike tradisjoner gjennom barnehageåret  
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnehagens egen kultur og bidra til 
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
 
I Vallerstua har vi ulike tradisjoner. Barna står sentralt i planleggingen og gjennomføringen 
av disse. Samtidig har vi voksne ansvar for formidling av tradisjoner som skaper tilhørighet, 
det være seg gjennom kunst, litteratur, musikk og annen skapende virksomhet. 
 
Vi arrangerer årlig FN-treff. Foreldre blir invitert og de bidrar med matretter og vi spiser i 
fellesskap. Vallerstua maler kunst på lerret i forkant av maleriene og blir loddet ut. Inntekten 
går til Perle Noire, et skoleprosjekt i Afrika. Representanten fra P.N. i Norge besøker oss i 
løpet av høsten og hun er en fargerik og inspirerende afrikaner. Vi danser og synger og hun 
forteller og viser bilder/film om hvordan barna spiser, går på skole og om barnas ulike typer 
leker fra Afrika. 
 
I desember har vi adventsamling og vi formidler julebudskapet. Vi inviterer til Luciatog og 
julefrokost. Vi hygger oss med nissefest og grøtspising og vi får besøk av julenissen. 
 
I januar er det «Vallerstua spa». Her fokuserer vi på omsorg, ro og velvære. Barna gir 
hverandre fotmassasje, håndpleie og de utøver ulike former for lett berøring på hverandre. 
Foreldrene blir bedt på Spa-fest som avslutning av måneden. De får oppleve hånd og forpleie, 
som utøves av barna. 
 
Til karneval i februar leger vi kostymene sammen med barna. Sammen finner vi et tema som 
skal representeres på festen og vi blir enige om hva vi skal spise til lunsj den dagen. 
 
I påskemåneden har vi påskeverksted og vi snakker om påskefeiring som tradisjon. Vi hører 
også om påskeharen og hvordan det kan ha seg at påskeharen legger egg en gang om året. 
 
Så nært opp til nasjonaldagen som mulig, går vi i tog sammen med andre barnehager i 
nærmiljøet. I forkant har vi hatt samlinger om hvorfor vi feirer 17. mai og om fargene i 
flagget. 
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Vallerstua har ukentlig besøk av Mirella Flood, Tårnsvalens kunstpedagog. Hun presenterer 
kunst som en del av vår kultur. Vi går på årlig besøk til Barnekunstmuseet og opplever der 
kunst produsert av barn fra hele verden. Her får vi også spille på afrikanske trommer. 
 
Bursdagsfeiringer er også en tradisjon i Vallerstua. Vi har eget opplegg for denne dagen og 
det enkelte barnet får være midtpunktet og til dels bestemme maten denne dagen. 

Overgang fra barnehage til skole 
"Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 
ferdigheter som kan gi demet godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagen på en god måte og møteskolen 
med nysgjerrighet og tro på egne evner" .(Rammeplanen) 
 

Den nye rammeplanen legger et mye større ansvar på samarbeidet mellom barnehagen, 
skolen og foreldrene. Skolestart er en stor begivenhet i barnets liv. Det knyttes mange 
forventninger til overgangen fra barnehage til skole både av barnet selv, familien og 
omgivelsene. Barnehagen har derfor et stort ansvar med å legge til rette for førskolebarna slik 
at de får den beste muligheten ut i fra sine behov til å lykkes og oppleve mestring i den nye 
skolehverdagen. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Gi førskolebarna gode mestringsopplevelser, ansvar og oppgaver som styrker 
deres selvfølelse og selvtillit.  

• Øve på å kunne fokusere og konsentrere seg om en gitt oppgave en kort stund. 

• Øve på å lytte til beskjeder og utføre det de blir bedt om. 

• Lytte til høytlesningsbøker og kunne gjenfortelledeler av handlingen 

• Spille brett- og terningspill og øve på "tap og vinn med samme sinn" 

• Ukentlig førskolestund med der hvert barn har sitt førskolehefte "Trampoline" 
som er en praktisk tilrettelagt arbeidsbok. Heftet vil gi barna en felles 
kunnskapsmessig plattform innen de ulike temaene som barna vil møte i 
skolen.  

• Lek med ord, lyttetrening, gjenfortelling, klappe ordrytmer, la barna være med 
på ulike situasjoner der personalet skriver mens barna muntlig dikterer. 
Bibliotekbesøk, oppmuntre til lekeskriving og jobbe med bokstavlyder., er 
også innfallsvinkler personalet benytter seg av i sammenheng med 
språkstimulering. 2 og 3 åringene har språkgrupper etter prinsippene fra” Grep 
om begreper.” Vi har språkmateriell samlet i eget rom og vi har et «språktre» 
vi bruker til språkstimulering ved å henge opp ulike konkreter i sammenheng 
med de ulike temaene vi berører gjennom året.   
 

• Øve på å skrive sitt eget navn, blyantgrepet, klippe med saks etter strek 

• Arbeide med selvstendighetstrening som påkledning og ta ansvar for å holde 
orden på egne klær. Øve på å kunne gå på toalettet alene.  

• Bære egen sekk på turer 
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Pedagogisk leder/styrer har samarbeidsmøte med skolen og på vårparten har vi 
overgangssamtaler med barnets foreldre. 
 
Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole. 

 

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.   
Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Vi utveksler daglig informasjon om barnets hverdag ved henting og levering i 
barnehagen.  

• Vi arbeider bevisst med å ha en åpen og god dialog med foreldrene. 
• Vi har kontaktperson som følger opp barn og foreldre i tilvenningsperioden. 
• Vi tilbyr minst to foreldresamtaler og ett foreldremøte i året. 
• Foreldrene velger representant til samarbeidsutvalg (SU) på høstens foreldremøte. 
• Vi har nettverksskapende tiltak flere ganger i året, slik som foreldremøter, FN- 

markering, Lucia- markering, julefrokost, påskefrokost og sommerfest.  
• Felles mail til alle foreldre jevnlig med info om hva som skjer i barnehagen, ulike 

arrangementer opplegg etc. 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
• Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og 

vurderes. 

• Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. 

• Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 
fortløpende. 
Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Barnehagen har jevnlig personalmøter og planleggingsmøter hvor det skapes og 
evalueres pedagogiske planer i fellesskap (f.eks månedsplaner og årsplan) 

• Info om månedsplaner og opplegg til foreldre på oppslagstavle på ytterdør og i 
garderoben. 

• Foreldrene medvirker gjennom informasjon og innspill i forhold til sitt eget barn og 
deres behov. 
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HVORDAN VALLERSTUA DOKUMENTER SIN PEDAGOGISKE PRAKSIS.   
Rammeplanen sier:” Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og 
åpne for kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjon kan også gi foreldre, lokalmiljø og 
kommunen informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.”  

Vallerstua har en årsplan som foreldrene får muligheter til påvirkning gjennom innspill på 
foreldremøtet om høsten. Hoveddøren i barnehagen har også oppslag ved gitte anledninger.  
Personalet i Vallerstua tar bilder for å dokumentere sitt pedagogiske arbeid. Bildene legges ut 
på den interne Facebook-gruppen som kun foresatte og personalet har tilgang på. Bildene 
henges etter hvert opp i garderoben til glede og nytte for de impliserte. Barna er ivrige i sin 
medvirkning ved å snakke om hva de ser og hvordan de opplever det de ser på bildene. 
Bildene blir tatt vare på for å settes inn i hvert barns egen mappe. Denne inneholder 
fotografier og tegninger/malerier som barna har vært delaktige i gjennom barnehageåret. 
Permen deles ut før sommerferien hvert år.  

Vi har daglige samtaler med foreldrene ved levering og henting, der verdifullinformasjon om 
barnet og hvordan dagen har vært blir formidlet. 

Vi bruker” Alle med” som kartleggingsredskap for det enkelte barns utvikling. Dette samt de 
daglige observasjonene av barna danner grunnlaget for foreldresamtalene.    

 

 

HVORDAN VALLERSTUA BRUKER SIN DOKUMENTASJON TIL Å UTVIKLE 
SIN PEDAGOGISKE PRAKSIS.   
Vi har plandager og personalmøter. Her gjør vi oss refleksjoner over barnehagens 
verdigrunnlag og oppgaver. Vi vurderer hvert barn og legger individuelle planer for barnets 
utvikling. Vi får frem ulike oppfatninger av praksisen og dette er med på å utvikle 
barnehagen og skape nye tiltak og eventuelle endringsprosesser. Vi vurderer om vi er i rute 
med årsplanen.  Det gis veiledning underveis i hverdagen og i samtaler en til en på for 
eksempel medarbeidersamtaler. Gjennom brukerundersøkelse og foreldresamtaler har 
foreldrene muligheter til å påvirke barnehagens årsplan.              

 

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 (Rammeplanen) 

August 
 

• Planleggingsdag: heldagsforedrag om "Trygghetssirkelen" 
Foredrag: "Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen" av Ida 
Brandzæg 

September • Hel planleggingsdag i Tårnsvalen 29/9: 
 Foredrag om lekens betydning av Nuria Oliu Moe 
 Workshop om de 7 ulike fagområdene i rammeplanen 

• Ledermøte i Tårnsvalen 
• Barn i balanse-forum for assistenter og pedagogiske ledere 

Oktober • Ledermøte i Tårnsvalen 
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• Barn i balanse-forum for assistenter og pedagogiske ledere 
 

November  • Hel planleggingsdag i Tårnsvalen 3/11: 
Forelesninger på Østlandske lærerstevne  
1.) "Barn vil leke mye mer - og trenger det" 
2.)"Lek og lær med skogen gjennom fire årstider". 

• Fagforum for assistenter og pedagogiske ledere. 
 

Desember • Ledermøte i Tårnsvalen. 
 

Januar • Fagforum for assistenter og pedagogiske ledere. 
 

Februar • Felles plan/kursdag i Tårnsvalen. Tema ikke fastsatt pr. i dag. 
 

Mars • Fagforum –  for assistenter og pedagogiske ledere. 
• Felles planleggingsdag for Tårnsvalen, Workshop 16/3-18. 

 
 

April 
 

 

Mai 
 

• Fagforum for assistenter og pedagogiske ledere. 

Juni • Evaluering av barnehageåret. 
Juli  

 

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.  
Haug skole og ressurssenter er en base for profesjonell hjelp ved behov. Der er det muligheter 
for veiledning og lån av materiell for spesifikke behov. 

Tverrfaglig utvalg, helsestasjonen og PPT er hjelpeinstanser vi kan benytte oss av. Her kan vi 
legge frem tanker, bekymringer og undringer og få veiledning om saker. Barnehagen legger 
frem saker anonymt. Tverrfaglig team kommer årlig på besøk i barnehagen og foreldre blir 
invitert og kan legge frem tanker og eventuelle utfordringer og få råd og veiledning. 
Samarbeid med foreldrene gjennom daglig dialog er også med på å avdekke eventuelle behov 
for grep eller tiltak for enkeltbarn. Andre samarbeidspartnere for Vallerstua er gjennom 
nettverk i Bærum kommune og ledermøter i Tårnsvalen.   

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