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1 INNLEDNING 

Velkommen til barnehageåret 2016/2017! 
 
Nytt for dette barnehageåret er at vi har valgt å organisere barnegruppene annerledes enn 
tidligere. Barnehagen har nå en avdeling for 1 åringer, en avdeling for 2 åringer, to avdelinger for 
3-4 åringer og en avdeling for 5 åringer. Bakgrunnen for endringen er å tilrettelegge miljøet til 
det beste for barna. Vi mener at inndelingen vil føre til en bedre tilrettelegging for lek og 
sosialt samspill. Det blir lettere å tilpasse det pedagogiske innholdet til hele aldersgruppa på 
avdelingen. 
  
Lov om barnehager ligger til grunn for vårt arbeid: 
§1 Formål 
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. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 
som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal 
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og 
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering. 

I forskrift til loven; ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” er dette beskrevet 
nærmere og årsplanen bygger på innholdet i Rammeplanen. 
 
Finlandsskogen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien og jobber ut ifra denne med 
tanke på verdier, arbeidsmetode, vårt syn på barn, voksenrollen og det fysiske miljø. 
 

Barnehagens visjon er: ”DEN GODE BARNEHAGEDAGEN”. 
 

Vår visjon bygger på hva som skal prege Finlandsskogen barnehage og skal danne grunnlaget 
for et godt utviklings- og læringsmiljø. Den gode barnehagedagen skal ha fokus på lek, læring, 
omsorg og danning.  
Lek, læring, omsorg og danning henger sammen og påvirker hverandre. Det kan være mye 
læring i lek og omvendt. På samme måte som det er mye omsorg i læring og læring i omsorg. 
 
Årsplanen har følgende funksjoner: 

 Arbeidsredskap for personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt 
retning. 

 Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen 

 Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

 Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 
barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 

 
Årets årsplan er en videreutvikling av tidligere planer. Planen skal vise hvordan vi skal møte 
målene i Rammeplanen og hvilke arbeidsmetoder som blir brukt. Metodene skal ha rom og 
tid for spontanitet og derfor inneholder årsplanen våre overordnede synspunkter og mål, 
mens avdelingene gir ut mer detaljer i sine månedsinformasjoner. 
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3 PEDAGOGISK GRUNNSYN I FINLANDSSKOGEN BARNEHAGE 
 

Reggio Emilia filosofien 

Reggio Emilia er en by i nord Italia som er kjent for sin spesielle barnehagefilosofi, som har 
blitt utviklet de siste 35 årene. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris 
Malaguzzi. Han var barnehageleder i Reggio fra slutten av 60-tallet og fram til 90-tallet. 

Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å skape sin egen kunnskap i 
samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet 
har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest 
mulig utvikling, la barnet få mulighet til og utforske og tolke omgivelsene. Barna skal bli sett 
og hørt og oppleve at de kan påvirke sine omgivelser. Filosofien bygger opp rundt 
demokratiske verdier. 

Det er viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende, samtidig som man 
studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Et verktøy i denne 
sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet 
til barna og den pedagogiske praksisen. I barnehagene i Reggio Emilia jobber barna med 
ulike prosjekter. Dette er en arbeidsmåte der den overordnede pedagogiske tanken er å la 
barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. Fremdriften i prosjektet 
blir til i en vekselvirkning mellom barnets spor og den voksnes blikk for barnet. 

Reggio Emilia filosofien sier derfor at det er tre pedagoger i barnehagen; Barnet, Den voksne 
og Det fysiske miljøet. Disse tre påvirker hverandre og former barnehagens innhold.  

 Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man  

         – Loris Malaguzzi 

Arbeidet i Reggio Emilia er ikke noe en kan kopiere og ta over, men man kan inspireres av 
grunntanken og filosofien, og utvikle den i sin egen sammenheng og ut fra egne 
forutsetninger. Finlandsskogen barnehage skaper sin egen kultur og sin egen pedagogiske 
plattform. 

         



6 
 

4. PEDAGOGISK PLATTFORM I FINLANDSSKOGEN BARNEHAGE  

 
4.1. DE TRE PEDAGOGENE 
Barnet som pedagog - Vårt syn på barn og læring 
Vi i Finlandsskogen barnehage har fokus på barnet som subjekt. Det innebærer å anerkjenne 
barnet for det det er og se det som et selvstendig individ. Barnets kompetanse, egne 
oppfatninger og synspunkter skal ses som en verdi, og vi skal ikke se barnet som en ”tom 
krukke” som skal formes til et ferdig produkt. Vi skal støtte og veilede ut i fra dets 
forutsetninger, og respektere barnets rett til å eie sine egne opplevelser. Barna skal være 
aktivt deltagende i sine egne liv, i egen utvikling.  Barnehagen skal være en sterk bidragsyter 
til at barna utvikler tro på seg selv.  
Like viktig er barnas mulighet til medvirkning. Barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs 
barnekonvensjon. Barna har rett til å utrykke seg og bli hørt.. 
Graden av medvirkning avhenger av det enkelte barn, men det er viktig at alle barn i 
barnehagen opplever at de blir tatt på alvor og lyttet til. 
 
Den voksne som pedagog 
Personalet skal til enhver tid være bevisste på å etterleve vårt syn på barn og læring. 
Det kreves av personalet at de: 
-  Ser barnet som en helhet. Tar seg tid til å se og lytte 
-  Har toleranse og respekt for barnas ulikheter og forstå at et hvert barn er unikt. 
-  Ser og observerer barnas språklige og følelsesmessige uttrykk og ta disse på alvor.  
-  Tolker det barna vil formidle. 
-  Er aktive sammen med barna i lek og sosialt samspill – være fysisk og mentalt tilstede. 
-  Ha god kunnskap om lek og lekens betydning. 
-  Må observere, legge merke til og hjelpe barn som trenger ekstra oppfølging i leken. 
-  Må følge barnet i dets tanker, funderinger og refleksjoner og ta barnets perspektiv.  
-  Tilrettelegger miljøet for medvirkning. 
- Har kunnskap om barn og medvirkning slik at graden av medvirkning står i samsvar med 
dets alder og modenhet.  
-  Anerkjenner barnas følelser og finner årsaken til reaksjoner og handlinger. 
-  Er støttende og rettledende voksne. 
-  Fokuserer på det barnet kan.  
-  Er beviste på sitt ansvar for å skape gode relasjoner mellom seg selv og barnet.  
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Det fysiske miljøet som pedagog 
Det finnes fysiske rom både ute og inne i barnehagen. Vi jobber for at våre rom skal innby til 
lek, forskning og skapende aktiviteter. Materialet barna trenger skal være oversiktlig plassert 
og tilgjengelig. Barna skal forstå og vite hva de ulike rommene skal brukes til og hvilken type 
lek som skal foregå i rommet. Hva rommene inneholder blir bestemt ut ifra barnas alder, 
interesser og behov. De minste barna kan da ha rom som stimulerer sansene og motorikken, 
mens de største barna har rom som stimulerer rollelek, konstruksjonslek, kreativitet osv. På 
denne måten vil det fysiske rom være i endring og utvikling. Barnehagen bruker prosjekt som 
metode. Vi kommer også til å synliggjøre våre prosjekter i det fysiske miljøet. 
Vi ønsker at barnas arbeid skal prege rommene ved å henge opp og stille ut det de skaper. 
 
4.2 Arbeidsmetode 
Barnehagen har prosjekt som arbeidsmetode og det ivaretar både fagområdene og barns 
medvirkning. Gjennom prosjektarbeid er barna aktive sammen med andre, både barn og 
voksne, og de får undre seg og finne svar. Det stimulerer nysgjerrigheten og kreativiteten, og 
det gir læring på en deltagende og positiv måte både i formelle og uformelle 
læringssituasjoner. Prosjektarbeid gir inspirasjon til leken. Denne måten å jobbe på krever at 
voksne er lydhøre, aktive sammen med barna, og nysgjerrige på hva barna er opptatte av. Et 
prosjekt har en start, men en vet ikke helt hvor det fører, det avhenger av hva som skjer 
underveis. Det er prosessen og den læring som skjer underveis i prosjektet som er viktig og 
ikke resultatet. 

     
   

   
  
4.3. Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon  
Arbeidet i barnehagen skal dokumenteres for å synliggjøre innholdet, og skal også brukes 
som grunnlag for refleksjon, læring og utvikling. Pedagogisk dokumentasjon brukes til 
refleksjon i forhold til alle situasjoner i barnehagen. Gjennom prosjektet og i leken 
dokumenteres det, med bruk av bilder, fortellinger eller observasjoner, for å se hvor 
prosjektene skal gå videre. Denne måten å bruke dokumentasjon på kalles pedagogisk 
dokumentasjon. Personalet reflekterer rundt den pedagogiske dokumentasjonen. I denne 
refleksjonsprosessen skal personalet se og forstå dokumentasjonen fra ulike vinkler og 
formidle til hverandre hvordan den enkelte oppfatter dokumentasjonen. Personalet skal 
stille kritiske spørsmål til hverandre om innholdet i prosjektet, relasjonene barna i mellom, 
den voksnes rolle og oppdagelser knyttet til enkeltbarn. På denne måten drives prosjektet 
videre samtidig som vi oppnår en personlig og faglig utvikling hos den enkelte og det faglige 
nivået i personalgruppa styrkes. 
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Vi benytter dokumentasjonsspiralen til å strukturere dette arbeidet: 
 
 

 
 

 
 
4.4 Fokusområde – Språk og språkstimulering  
Fokusområdet dette barnehageåret er språk og språkstimulering. Språkutvikling dreier seg 
om både at barnet lærer hva det kan bruke språket til og at det lærer selve språksystemet. Å 
støtte barns tilegnelse av språk er en av kjerneoppgavene til barnehagen. At barna utvikler 
et godt språk med et rikt ordforråd og begrepsforståelse, er av betydning for senere 
skoleprestasjoner, særlig lesing og skriving.  Å jobbe med språk og språkstimulering er et 
stort område, derfor vi har valgt å begrense det til språkstimulering ved hjelp av bøker og 
høytlesning. Bøkene skal enten være et utgangspunkt for prosjekter eller flettes inn i 
prosjektarbeid på avdelingene. 
 
Selv om vi har valgt å bruke bøker og høytlesning for å stimulere språket, så er arbeidet med 
språk noe som foregår hele dagen i alle aktiviteter, eks måltider, garderobesituasjonen, stell 
og lek. Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill 
med barna hele dagen. Arbeidet med språk krever et bevisst personal som jobber målrettet 
med språkstimulering Dermed er det viktig at personalet er bevist på mulighetene som 
finnes i hverdagssituasjonene. 

 
 

legge merke 
til og bli 

interessert 

Å stoppe 
opp og 
doku-

mentere 

Å bringe inn 
til kollektiv 
drøfting, 

refleksjon 

Å skape nye 
ideer, 

perspektiver 
og intr 

Å gjøre på 
nytt og på 
nye måter 
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Målet fokus på språkstimulering gjennom bøker og høytlesning er: 
- Barna skal bli glad i bøker.  
- Barna skal oppleve gleden ved å bli lest for. 
- Utvide ordforrådet hos barna. 
- Utvide begrepsforståelsen hos barna. 
- Ungene skal velge å bruke språket for å uttrykke følelser, løse problemer og 

konflikter.  
 

   
 
 
4.5. Fagområdene 
Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder, og 
fagområdene skal ivareta dette. Rammeplan for barnehagen gir føringer på hva barna skal få 
erfaringer med innenfor hvert av områdene. Det er syv fagområder vi arbeider ut i fra: 

1. Nærmiljø og samfunn 
2. Kropp, bevegelse og helse 
3. Etikk, religion og filosofi 
4. Kommunikasjon, språk og tekst 
5. Antall, rom og form 
6. Natur, miljø og teknikk 
7. Kunst, kultur og kreativitet 

 
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig 
i prosjekter, hverdagsaktiviteter, organiserte samlinger og lek. Det skal være progresjon i 
arbeidet og det er viktig at barnas alder, modenhet og interesser blir tatt hensyn til. På 
bakgrunn av dette vil innholdet i fagområdene bli ulikt vektlagt på de forskjellige 
avdelingene, men i løpet av den tiden barna går i barnehagen vil de få erfaring med helheten 
i områdene. Hvordan avdelingene jobber med fagområdene vil synliggjøres i deres 
månedsinformasjoner og planer. For at personalet skal være bevisste på progresjonen av 
fagområdene, har vi utarbeidet en progresjonsstige: 
 
 
 
 



10 
 

FAGOMRÅDE: 
Nærmiljø og 
samfunn  

MÅL: 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med 
tillit og nysgjerrighet.  

1-3 åringene Barna skal føle seg trygge og få det stell og den omsorg de trenger i 
løpet av barnehagedagen, og oppleve at det blir tatt like mye hensyn til 
gutter og jenter. Barna skal oppleve å bli hørt og kunne aktivt delta i 
fellesskapet, og å bli kjent i nærmiljøet. 

3-6 åringene Videreføre fra foregående år samt at barnehagen skal bidra til at barna 
blir kjent med og utvikler forståelsen for ulike tradisjoner og levesett. De 
største barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning. 

  

     
FAGOMRÅDE: 
Kropp, 
bevegelse og 
helse 

MÅL: 
Barna skal erfare at godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og 
hvile er av stor betydning for å utvikle en sunn kropp. 
  

1-3 åringene Barna skal få utfolde seg for å kunne mestre grunnleggende motoriske 
ferdigheter og få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. 
Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser, 
utvikle sin kroppsbeherskelse og grov- og finmotorikk. De skal også få 
erfaring med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. 

3-6 åringene Videreføre fra foregående år samt utvikle forståelse og respekt for egen 
og andres kropp og for at alle er forskjellige.  
Barna skal også få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for 
betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Barna skal få oppleve 
gleden ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer og 
få en forståelse for hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og 
naturen. 
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FAGOMRÅDE: 
Etikk, religion og 
filosofi 

MÅL: 
Barna skal oppleve at den etiske veiledningen barnehagen gir tar 
hensyn til barnets forutsetninger og den enkelte hjems kultur og 
religiøse, eller verdimessige tilknytning. 

1-3 åringene Barna skal oppleve høytidsmarkeringer gjennom tradisjonelle 
aktiviteter. Barna tilegner seg samfunnets normer og verdier. Det gis 
anledning og ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger. 

3-6 åringene Videreføre fra forgående år samt utvikle toleranse og interesse for 
hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, og få kjennskap til 
tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert 
i barnegruppa.  

 
 

FAGOMRÅDE: 
Kommunikasjon, 
språk og tekst 
  

MÅL: 
Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et 
budskap, og å selv være avsender av et budskap. Gjennom å samtale 
om opplevelser, tanker og følelser skal barna utvikle er rikt språk. 

1-3 åringene Barna skal erfare og bruke språket, det verbale og det non verbale, for å 
uttrykke følelser og ønsker. De skal også få lytte til lyder og rytme i 
språket.  

 
3-6 åringene 

Videreføre fra foregående år samt at de videreutvikler sin 
begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd, og blir fortrolige med 
symboler som tallsiffer og bokstaver. Barna skal få et positivt forhold til 
tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser, kunnskaper, samtaler, 
og inspirasjon til fabulering og nyskaping. 

  
 

FAGOMRÅDE: 
Antall, rom og 
form 

MÅL: 
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna 
utvikle sin matematiske kompetanse. 

1-3 åringene Barna skal få erfare rom og form gjennom alle sine sanser. Barna skal få 
erfare, utforske og leke med tall og former. 

3-6 åringene Videreføre fra foregående år samt erfare ulike typer størrelser, former 
og mål gjennom å sortere og sammenligne. Barna skal tilegne seg gode 
matematiske begreper. 
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FAGOMRÅDE: 
Natur, miljø og 
teknikk 

MÅL: 
Barna skal få forståelse og respekt for samspillet i naturen og mellom 
mennesker og naturen. 

1-3 åringene Vekke barnas interesse for naturens mangfoldighet. Barna skal få 
oppleve naturen og undre seg over hva som fins i naturen. 

3-6 åringene Videreføre fra forgående år samt at barna skal få oppleve glede og få 
grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen. Barna skal 
erfare hvordan teknikk kan brukes i lek og i hverdagsaktiviteter. 

            
            

        
  

FAGOMRÅDE: 
Kunst, kultur og 
kreativitet 

MÅL: 
Barna skal få oppleve kunst og kultur og selv kunne uttrykke seg 
estetisk. 

1-3 åringene Barna skal få oppleve ulike former for kunst og kultur og nærme seg 
dette på sin måte. Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og 
skaperglede i møte med kunst og kultur. 

3-6 åringene Videreføre fra foregående år samt at barna skal utvikle sin evne til å 
bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom 
skapende virksomhet, (visuelt språk, musikk, dans og drama.)Barna skal 
oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.  

 
4.6. Omsorg 
Omsorg er en selvfølgelig og naturlig del av dagen. Den utøves gjennom den fysiske 
omsorgen som omfatter mat, søvn, bleieskift, variasjon i dagen osv og den psykiske 
omsorgen, som omfatter samspill, relasjoner, å få støtte osv. Begge disse formene er viktige 
og skal være tilstede, men vi ønsker likevel å ha et ekstra fokus på den psykiske omsorgen 
fordi vi mener den er av stor betydning for barnas utvikling av selvfølelse og relasjoner til 
andre. 
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4.7. Lek  
Lek skal være det som har størst plass i barnehagedagen. Leken fremmer utviklingen av hele 
barnet, eksempel sosial kompetanse, motorisk utvikling, fantasi og kreativitet, språk, 
problemløsing, konfliktløsing og medbestemmelse.  
 
Leken foregår på barnas premisser. Det betyr at barna styrer leken selv for å få det utbytte 
som de ønsker og trenger. Det er viktig at barna får utvikle sin spontane lek og erfarer at de 
er kompetente forhandlere om lekens utvikling og roller. 
 
Egenledelse er et samlebegrep på de prosesser som regulerer og styrer vår atferd i 
forskjellige situasjoner.  
 
Egenledelse i lek og læring består av sju funksjoner: 
Planlegging: Handler om barnets evne til å tenke og planlegge i forkant av situasjonen og 
velge riktig handling i situasjonen. Barnet skal klare å planlegge og utvikle en rollelek.  
Organisering: Barnet skal forstå, gjøre ting i rekkefølge, følge regler i leken. 
Arbeidshukommelse: Denne funksjonen handler om barnets evne til å tenke og huske 
samtidig. Barnet trenger dette i lek og samspill for å kunne ta i mot og følge beskjeder. 
Arbeidshukommelsen er avgjørende for hvor fort barnet lærer og i hvilken grad de klarer å 
holde tråden i leken. 
Igangsetting: Omhandler barnets evne til å komme i gang med en aktivitet eller lek, altså ta 
initiativ. 
Fleksibilitet: Handler om å kunne skifte fokus, tankegang og se nye løsninger og 
handlemønster. Dette er en egenskap som er svært viktig i sosialt samspill og 
problemløsning.  
Selvregulering: Barnets evne til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og 
følelser. 
Selvmonitorering: Barnets ferdigheter til å følge med på andres reaksjoner på sin egen 
atferd. Når barnet har god selvmonitorering forstår, beskriver og evaluerer det sin egen 
atferd. 
 
God egenledelse er avgjørende for at barnet skal fungere godt sammen med andre barn, i 
lek og sosialt samspill, og for å utnytte eget potensial og egne ferdigheter på best mulig 
måte.  Lek og rollelek er en god arena til å øve på egenledelse. 
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5. VURDERING 

Vi har skriftlig vurdering av spesielle planlagte aktiviteter og måneden som har vært, i 
månedsbrevene. Dette er en faglig vurdering av det pedagogiske innholdet. 
Møtevirksomheten i barnehagen dokumenteres gjennom referater. Plandager og 
personalmøter har jevnlig innhold av vurdering som grunnlag for videre jobbing. 
Medarbeider-og brukerundersøkelser er viktige verktøy i dette arbeidet. Det skrives også 
årsmelding på kommunenivå, som er likt for alle virksomheter i Skiptvet kommune.  
 
6.      PERSONALUTVIKLING  
Personalutvikling er viktig for å kunne møte faglige utfordringer og samfunnets krav til 
barnehagen. Vi har fokus på vår profil og våre verdier. På personalmøter og 
planleggingsdager jobber vi med dette felles i personalgruppa, og vi bruker ofte interne 
ressurser i disse prosessene. Vi ser det som viktig å ha felles skolering for å ha en felles 
forståelse for det vi jobber med. Likevel er det viktig og av stor betydning med påfyll utenfra 
og da er kurs i ulike former aktuelt.  
 
Samarbeid på tvers av avdelingene er også et bidrag til personalutvikling. Ved å hjelpe 
hverandre, ha grupper på tvers og rullere på å jobbe på de ulike avdelingene får vi innsyn, 
kunnskap og forståelse for hverandres arbeid. På denne måten får personalet nye erfaringer 
og øker sin kompetanse. 
 
Finlandsskogen barnehage har skrevet en fireårig kontrakt (2014-2018) med Høgskolen i 
Østfold hvor vi skal ha barnehagelærerstudenter i praksis. Det er en berikelse for 
personalgruppa å ha studenter. Studentene utfordrer oss, samtidig som vi må være bevisste 
på vår pedagogikk og de valgene vi gjør. 
 

     
 

7. FORELDRESAMARBEID 

Et godt samarbeid med foreldrene er av betydning for å gi barna en god barnehagedag. Det 
er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse, barnehagen er et supplement 
til hjemmet. 
 
Vi arbeider for at samarbeidet skal baseres på 

- gjensidig respekt, anerkjennelse, åpenhet og tillitt. 
- daglig kontakt hvor informasjon utveksles. 
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- at foreldrene føler en trygghet for at deres barn får fysisk og psykisk omsorg. 
- at barna får et godt pedagogisk tilbud. 
-  

I tillegg til den daglige kontakten avvikles det foreldresamtaler høst og vår og foreldremøter. 
Videre har vi et godt samarbeid med foreldrekontaktene. Foreldrenes medvirkning blir sikret 
gjennom foreldresamtaler, foreldrekontaktene, samarbeidsutvalget og foreldrerådet. 
      

                    
 
 

8 OVERGANGEN BARNEHAGE – SKOLE 

Følgende tiltak blir gjort for å bidra til at overgangen til skolen blir så god som mulig: 
-  5 åringene har sin egen gruppe gjennom barnehageåret. Her vektlegges fagområdene.  
-  Trafikk - barna må ut og se, høre og oppleve for å oppdage hva trafikk er og handler 

om. De tre begrepene trygt, farlig og ulykke skal brukes bevisst på turer, i samlinger 
og i samtaler. 

-  Jevnlige besøk på skolen og  SFO  i vårhalvåret. 
- Aktuelle lærere/rektor besøker barnehagen i løpet av våren.  
-  Overføringsmøter mellom barnehagen og skole 
 

Det er utarbeidet en egen plan for overgangen barnehage- skole som heter «Plan for samarbeid 
og sammenheng mellom barnehage-skole». Planen deles ut til foreldrene til barna som har sitt 
siste år i barnehagen. Planen synliggjør samarbeidet mellom barnehagen og skolen, hva 
barnehagen vektlegger det siste året før skolestart og hva foreldrene skal være bevisste på for at 
overgangen skal bli best mulig. I tillegg utarbeider barnehagen en egen plan for innholdet i 
førskolegruppa. 
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9 OVERSIKT FOR PLANLEGGINGSDAGER OG ARRANGEMENTER 

 

Plandag Mandag 15. august 2016 – barnehagen er 
stengt 

Plandag Tirsdag 16. august 2016– barnehagen er 
stengt 

Foreldrekaffe i forbindelse med FN-dagen 
FORUT 

Mandag 24. oktober 2016 
 

Plandag Fredag 11. november 2016– barnehagen er 
stengt 

Luciafeiring Tirsdag 13. desember 2016 
 

Julevandring i Skiptvet kirke Desember, dato blir bestemt seinere 
 

Nissefest 
 

Onsdag 21. desember 2016 

Plandag Mandag 2. januar 2017– barnehagen er 
stengt 

Påskevandring i Skiptvet kirke Dato blir bestemt senere 
 

Plandag Fredag 26. mai 2017– barnehagen er stengt 
 

Overnatting for skolestarterne Våren 2017 
 

 

 


