
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.graatassbarnehage.no

 

 
 

 

http://www.graatassbarnehage.no/


2 ÅRSPLAN 2022/2023 

 
 

 
 

 

INNHOLD 
 

 

 
1. Innledning          s 3 
2. Om Gråtass Barnehage        s 6 
3. SMULA – Pedagogisk erklæring       s 8 
4. Barns medvirkning         s 10 
5. Danning, inkludering og mobbing      s 11 
6. Mangfold og likestilling        s 13 
7. Satsningsområder         s 15 
8. Prosjektarbeid         s 17 
9. Digital praksis         s 18 
10. Lek           s 19 
11. Språk           s 21 
12. Mat og helse         s 22 
13. Overganger          s 24 
14. Progresjon          s 27 
15. Brannvern          s 29 
16. Foreldresamarbeid         s 30 
17. Evaluering/vurdering        s 33 
18. Økonomi          s 34 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÅRSPLAN 2022 / 2023 

 3 
 

 

1.INNLEDNING 
 
 
 

Stortinget har i barnehageloven 17.juni 2005, fastsatt overordnede bestemmelser om 
barnehagens formål og innhold. Kunnskapsdepartementet har 24. april 2017 med hjemmel 
i lov 17.juni 2005 nr. 64 § 2 i Barnehageloven fastsatt forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. 

 
Barnehagens styrer har ansvaret for at Barnehagelovens verdier blir etterstrebet og målene 
oppfylt. Kravet til barnehagenes samfunnsmandat er tydeligere og mer omfattende enn 
noen gang tidligere.  
 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt rammeplanen som gir retningslinjer for barnehagens 
innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.  
 
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen har samarbeidsutvalget fastsett årsplanen 
for den pedagogiske virksomheten. Vi vil vise hvordan barnehagen vil arbeid for å omsette 
rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk 
praksis. 
 
Årsplanen skal kunne fungere som et arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere 
barnehagens valg og begrunnelser. Vi ønsker også at årsplanen også skal gi informasjon om 
barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere 
og andre interesserte, som foresatte.   
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Årsplanens hensikt 

 
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Arbeidet med omsorg, danning, 

lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og bidra til barns allsidige utvikling. 

Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskaper      av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede. 

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet   skal 

utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og 
materiell er tilgjengelig for barna. 

Årsplanen er basert på den nye rammeplanen for barnehagen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med 

hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd.  

Den nye rammeplanen for barnehagen kan lastes ned på: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-
barnehagen/ 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
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Barnehagens årsplan er ment å være: 

• Grunnlag for et godt samarbeid mellom barnehage og 

hjem. 
• Arbeidsredskap for ansatte og styrer 

• Foresattes mulighet til medbestemmelse og påvirkning 

av innhold gjennom samarbeidsutvalget. 

• Kommunens grunnlag for tilsyn 

• Informasjon om det pedagogiske grunnlaget og 

arbeidet i barnehagen. 

 
Årshjul, periode- og månedsplaner utarbeides med 

utgangspunkt i barnehagens Årsplan. 

 
 

Formål og lovpålagte mål 
§ 1 formål i Lov om barnehager: 

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet  

ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme lær- 
ing og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barne- 

hagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for men- 
neskeverdet og naturen, for 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 utforsker- 

trang. 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 for- 

mer for diskriminering.” 

§ 1a. Særlig formål 

”Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at 

verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og 
humanistiske arv og tradisjon. Private barnehager og bar- 

nehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske 

kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om 

tros- eller livssynsformål.” 

 
Barnehagen vil etterstrebe å oppfylle målene fra den nye 

rammeplanen: 

- Barnas behov for omsorg. Alle barn skal oppleve å bli  

sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 
behov for. Med omsorg menes her både psykisk og fy- 

sisk. 

- Barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i  
barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Gle- 

de, humor, spenning og engasjement er svært sentralt. 

- Fremme danning. Barnehagen skal støtte barna i å for- 

holde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og an- 

svarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. 

- Fremme læring. I barnehagen skal barna oppleve et sti- 
mulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. 

- Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt 

sammen med andre mennesker og i samfunnet gene- 
relt. 

- Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk. Alle 
barn skal få god språkstimulering gjennom barnehage- 

hverdagen. 
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2.OM GRÅTASS BARNEHAGE AS 
 
 

Gråtass Barnehage AS er en privateid barnehage 
fordelt på fire flotte enheter: Gråtass Barnehage, 
Torp; Gråtass Barnehage, Fagen; Gråtass Barnehagen, 
Skjærviken og Gråtass Barnehagen, Veelstoppen.  
Til sammen har vi ca 265 barn. Barnehagene har 
flotte nærmiljø og disponerer egen minibuss.  
 
Gråtass barnehage skal være en lærende og 
utviklende organisasjon.  
Som et ledd i denne utviklingen har styrerne i hver 
barnehage sammen med ledelsen begynt et 
endringsarbeid der vi jobber med barnehagens 
pedagogiske grunnmur og rammene for 
organisasjonen. Dette vil føre til endringer i 
barnehagens dokumenter blant annet barnehagens 
årsplan.  
Endring tar tid. Denne årsplanen er derfor under 
utvikling. Neste barnehageår ønsker vi å fremlegge en 
årsplan som er gjennomarbeidet på en helt annen 
måte, ut fra en ny felles retning for alle Gråtass 
Barnehagene og med tydeligere rammer for alle 
brukere av barnehagen.  Alle ansatte vil kjenne igjen 
innholdet og vil kunne bruke årsplanen som 
arbeidsverktøy i sitt daglige arbeid med barna i 
Gråtass. Det skal merkes og syntes at vi er èn Gråtass 
Barnehage.  
 

SMULA - Visjon og verdigrunn 
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, 
praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 
pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og 
barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas 
utvikling. Barnehagens samfunnsmandat 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. Lek, 
omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.» 
(KD,2017) 
Vår visjon er «Sammen om en god barndom». Den 
bygger på fem viktige verdier som vi bygger vår 
virksomhet på. Disse er kjent som SMULA: 
Skapende – Modig – Undrende – Lekende - 
Anerkjennende.  

 

Hvordan gjør vi det?  
SMULA er gjennomgående i hverdagen vår, det 
pedagogiske arbeidet og innholdet i barnehagen.  

Gjennom å være SMULA legger vi til rette for lek, 
læring, danning og medvirkning i barnas hverdag og i 
møte med foresatte og øvrige medarbeidere. 
 
Skapende innebærer blant annet at barn skal få 

utfolde sin fantasi og kreativitet.  
Modig handler om å kunne møte små og store 
utfordringer, utvikle sin selvfølelse og motivere seg selv.  
Undrende er grunnlaget for læring gjennom å være 
nysgjerrig, lekent og stille spørsmål om livet rundt seg.  
Lekende betyr for oss samspill og felleskap med andre 
mennesker gjennom lek og aktiviteter.  
Anerkjennende handler om samhold, kommunikasjon, 
kjærlighet og omsorg.  
 
I Gråtass Barnehage jobber vi kontinuerlig med SMULA. 
Ingen dag er lik den forrige, og det bidrar til et 
varierende arbeidsmiljø, som byr på spennende 
utfordringer i hverdagen.  

 

Barnas egen SMULA 
For at barn skal være skapende, modige, undrende, 
lekende og anerkjennende må de få anledning til å bli 
kjent med seg selv og sine følelser. Vi jobber for at hvert 
barn skal få sin egen SMULA slik at de utvikler seg på 
egne premisser.  

 
MyKid 
My Kid er en digital plattform som viser en samlet 
oversikt over hva som skjer i barnehagen. I MyKid kan 
foresatte legger inn relevant informasjon om barnet og 
familien i forkant av oppstart i barnehagen.  
Barnehagen og foresatte kan dele bilder og informasjon 
med hverandre, samt gi hverandre beskjeder. En gang i 
måneden oppsummerer vi måneden som har vært og 
informerer om planer for måneden som kommer. I 
Mykid registrerer vi levering og henting, samt sovetider, 
sykdom og fravær. Barnehagen skriver dagen i dag, som 
kan gi et større innblikk i barnas hverdag.  
Vi vil på denne måten kunne gi foresatte en større innsikt 
i hverdagen til barna og dermed kunne skape rom for 
gode samtaler og refleksjoner. 

 

Hjemmeside på Internett  
Her finner man presentasjon av barnehagen, organisering 

og aktivitetskalender. Det blir også til tider lagt ut      bilder og 

lignende. (Veelstoppen) For å ivareta personvernet og 

hensyn til barna er mye av denne informasjonen kun 
tilgjengelig for registrerte brukere av hjemmesiden, i praksis 

barnas næreste familie og våre ansatte. Hjemmesiden til 

Gråtass Barnehage AS er i stor grad statisk og vil kunne gi 
informasjon om barnehagen, avdelinger, ansatte, 

åpningstider, visjon og verdigrunnlag, blogger og oppdatert 

informasjon eksempelvis vedrørende barnehagebetaling og 

planleggingsdager. 
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En anerkjennende bevisst voksen er opptatt av 

erfarer, og er villig til å jobbe med og justere sine 
egne reaksjoner til beste for barna. 

 

 

3.SMULA: PEDAGOGISK ERKLÆRING 
 

Verdier og holdninger som ligger til grunn for den 

pedagogiske virksomheten: 
• Vi i Gråtass Barnehage respekterer barn. Barn har rett til 

innflytelse på eget liv ved å kunne velge mellom 

aktiviteter   og venner. 

• Dagene i barnehagen skal ha rom for barnets spontanitet. 

Barn er kompetente og barndommen har sin egen verdi. 

• Vi vil sørge for at barnas reaksjoner/synspunkter tas på 

alvor og lyttes til, og sørge for at barna får anledning til å 

påvirke planer og aktiviteter. 

• Barnet er sosialt og trenger å omgås sosiale mennesker 

for å utvikle seg. Barnet trenger voksne som er 
anerkjennende og bekrefter barnets tanker og følelser. 

• Vi vil ikke idyllisere fortidens oppvekstsvilkår: Barn- 

dommen i dag er ikke den samme som i går, men like 

verdifull! 

 
 

Anerkjennelse – Respekt – Toleranse 
For at barn skal utvikle respekt for andre, må de selv bli  

møtt med respekt. Barn trenger omgivelser som bidrar til at 
de utvikler en positiv identitetsopplevelse, selvrespekt og en 

god selvfølelse. De trenger å bli møtt av anerkjennende 

voksne i alle situasjoner. Voksne som ser dem for     den de 
er, ikke for det de gjør eller ikke gjør. 

Barn trenger at alle følelser, også sinne og frustrasjon, 

blir møtt med respekt. Følelser er aldri «feil», og vi må lære 

barna hvordan de håndterer sterke følelser. I barnehagen 
skal barna få erfare at vi er ulike og unike og gir rom for 

hverandres ulikhet og viser respekt. 

 

Våre egne ord: 
• Prinsippet om respekt og likeverd må være en grunn- 

holdning. 

• Barna skal oppleve seg selv og sin familie som 

verdifulle og godtatt. 

• Barna har rett til å uttrykke seg og delta ut fra sine for- 

utsetninger. 
• Barndommen har egenverdi i menneskets livsløp. 

• Barna får grunnleggende holdninger til seg selv og 

andre mennesker gjennom alle de erfaringer de får i 
sin tidlige barndom. Alle voksne som møter barn påvirker 

på en eller annen måte. 

• Det vesentlige er ikke at vi «kan de riktige 
holdningene», men at vi lever dem ut i praksis. 

• Vi vil vise respekt for barn som barn, - ikke som voksne. 

Det betyr blant annet at vi som voksne er forpliktet til å 

ta en del valg for barna, men vi skal vise barnet at vi 
anerkjenner barnets rett til å uttrykke og eie sine følelser 

og reaksjoner. 

• Voksne og barn er likeverdige, men ikke likestilte. 

• Barn har rett til å fritas for en god del ansvar. 

• Barn har rett til voksne omsorgspersoner som er «voksne»! 

• Barn trenger omgivelser som gir dem mye selvrespekt 

og selvfølelse, ikke bare selvtillit basert på «å være 

flink». 

• Barn har rett til innflytelse på eget liv ved f.eks. å kunne 

velge venner og aktiviteter. 
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Barn må gis frihet til å utforske sine omgivelser ut fra  egen lyst, 

det kan være en utfordring for voksnes     kontrollbehov. 

 
Guro Øyestad sier i sin bok” Selvfølelse hos barn og unge”: 

«Der tidligere generasjoner av foreldre var opptatt av 

lydighet som en verdi i seg selv, er vi nå i ferd med å bli mer 
opptatt av integritet og ansvarlighet. 

Vi ønsker at barna våre skal utvikle ent personlig 

eierforhold til viktige verdier, slik at de kan bruke sin 

dømmekraft fremfor å adlyde autoritet. 

Vi er ikke barnas voktere, men deres 
samarbeidspartnere og veiledere. 

Vi må aldri glemme at ressursene ligger latent i barna, 

og vårt felles ansvar blir å bygge og fremme det beste hos 

hver enkelt slik at de får frem sitt fulle potensial. « 
 
 

 
Oppfatningen av barn og barndom har forandret 

seg med tiden: 

Historisk ble barn sett på som «behovsbarn». 
Barn var som tomme kar som skulle fylles opp. 

De skulle hjelpes, rettledes og irettesettes. Det 

moderne synet på barn oppfatter barnet som for- 

sker og verdenserobrer. Vi snakker om «livslang 
læring». Mennesket søker mening og egenutvik- 

ling hele livet. Den nye kunnskapen om barn er at 

de er kompetente, de har ferdigheter og er ikke 

«blanke» ark som må fylles av voksne. Voksnes 
rolle blir da mer å gi rom til, og å aktivere forske- 

ren i barnet. 
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4.BARNS MEDVIRKNING 
 

 
Medvirkning - å virke med andre i  et 
fellesskap 

Barnehagen gjenspeiler på mange måter samfunnet 

barna skal integreres i. Barn skal utfolde seg, oppleve, leke, 

lære innenfor rammer av de normer og regler som gjelder i 
barnehagen og som ivaretar fellesskapet. 

Medvirkning er ikke det samme som selvbestemmelse. 

Medvirkning skjer i et felleskap og gjennom dialog. Det er en 

kontinuerlig prosess i samspill mellom barn og 
bevisste barnehageansatte. Barna skal ha innflytelse og 

mulighet for å uttrykke seg gjennom deres hverdag i 

barnehagen. De skal bli oppmuntret av de voksne rundt 
seg til å bidra med sine tanker, ideer og forslag. 

Barn skal ha en hverdag der de blir sett, hørt og forstått. 

På den måten vil barna vokse opp i et romslig, 

anerkjennende miljø hvor de lærer at «min stemme» blir 

hørt, og at «jeg» kan være med på å påvirke og bidra. 

Barna vil også erfare at andre har ulike ønsker og behov 

som også må lyttes til. 

Det kreves Modige, Undrende, Lekende og 

Anerkjennende ansatte som er bevisst sin voksenrolle 
og ser på barna som likeverdige. Ansatte må kunne lytte 

til, forstå og tolke hva det enkelte barnet egentlig trenger. 

Derfor samtaler vi med    barna, observerer deres lek og 

interesser og bringer dette inn i de pedagogiske planene. 

 

 

 
 

Slik jobber vi med medvirkning:  
• De ansatte må kunne hvert enkelt barns SMULA 

• Bygninger og lekemiljø som appellerer til barna og 

deres forsker- og lekelyst. 
• Dokumentere barns ønsker og valg for å veilede og støtte 

deres utvikling 
• Organisering som gir barna valgfrihet og innflytelse. 

• Ta barnas perspektiv ved planlegging og gjennom- 

føring. 

• Voksne som er lydhøre og vil tolke barnas uttrykk i 

beste mening. 
• Barnemøter med de eldste. 

• Barneintervju der vi inviterer barn til å si sin mening om 

barnehagen. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn 
på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal 
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging 
og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets 
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet»  

Barnehageloven § 3 
 

Barnehagen skal være bevisst på barnas 
ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 
medvirkning på måter som er tilpasset 
barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov. Også de yngste 
barna og barn som kommuniserer på 
andre måter enn gjennom tale, har rett til 
å gi uttrykk for sine synspunkter på egne 
vilkår. Barnehagen må observere og følge 
opp alle barns ulike uttrykk og behov. 
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med deres alder og modenhet. 
Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke 
er rustet til å ta. (KD, 2017) 
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5.DANNING, INKLUDERING OG MOBBING 

 
 

Danning er en prosess som foregår i samspill med andre mennesker. Det handler om å utvikle selvinnsikt, evne til 

refleksjon og kritisk tenkning.  
Gjennom å være undrende sammen med barna og å stille spørsmål ved gjeldende diskurser kan vi være med på å 

skape robuste barn som har evnen til å reflektere over seg selv, sine- og andres handlinger. Barn som tør å stille 

spørsmål ved etablerte sannheter. Barn som utvikler god selvfølelse og erfarer at jeg og mine meninger er verdt noe 

og kan føre til endringer.  

Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i 
barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at 

de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et 

større fellesskap. 

Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig 

rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter, og  støtte for å handle 

omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. 

Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. 

En viktig forutsetning for at barna skal utvikle evne til å kommunisere med andre ligger i måten lek og hverdagsliv ivaretas på. 

Trygghet er en forutsetning for utvikling. I Gråtass Barnehage er vi opptatt av «inntoning» i møte med barn og bruker 

god tid på å bli kjent med hver enkelt for å opparbeide den tilliten som er nødvendig i enhver relasjon. Og nettopp 

disse relasjonene som skapes mellom barn – barn og barn og personal er helt essensielle i et samspill der barna skal 
få kunne uttrykke sine meninger og ta del av de demokratiske verdiene vi verdsetter så høyt.  

 

Mobbing 

Barnehagen skal forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp 

mobbing. «Barn kan ha lært seg negative måter å kommunisere og 

forholde seg til andre på. Andre har lært seg å akseptere en 

underordnet posisjon. Både det barnet som krenker og det barnet 

som blir krenket kan forstå det som noe naturlig, og fordi de ikke vet 

om noe annet, tror det at det bare er sånn. Da må de voksne vise de 

andre mer, konstruktive og jevnbyrdige måter å være sammen på og 

støtte barnas selvfølelse og evne til å stå opp for seg selv. Tydelige og 

nærværende voksne som er gode forbilder for barna er det viktigste 

for å motvirke mobbing. Gjennom leken kan vi få alle med og bidra til 

at hvert barn finner en plass i fellesskapet» (Margareta Öhman) 
 

Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø  

Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale 

miljøet, slik som vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, 

trakassering, vold og mobbing. Barnehagen har nulltoleranse mot alle 

typer krenkelser. Vi har rutiner for arbeidet med trygt og godt arbeidsmiljø, jfr barnehageloven. Når barn ikke har det trygt 

og godt, inntrer aktivitetsplikten som innebærer  

• Følge med – melde fra – undersøke – sette inn tiltak 

 

Gråtass Barnehage jobber aktivt for å etterstrebe barnehagelovens formålsparagraf, og har derfor et skarpt fokus på 

arbeidet mot utestengelse, diskriminering og favorisering. Forskning viser at utestengelse og  annen «mobbeadferd» starter 

tidlig i livet. Det er derfor svært viktig at vi arbeider daglig mot dette. Gråtass er med Barnas Verneombud, en pilot som 

ble etablert av PBL og nå senere har blitt et barnehagebasert kompetansetilbud til barnehager i Oslo og Viken. 

Gråtass barnehage har et eget «barnas verneombud» (BVO) i barnehagen, Charlotte Olsen, pedagogisk leder på 
Gråtass Barnehage Fagen. Dette er et samarbeid mellom PBL og Stine Sofie Stiftelse, hvor de har utarbeidet en 

handlingskompetanse skreddersydd for denne rollen. BVO har ekstra kompetanse på å følge opp sårbare barn i 

barnehagen. Gjennom prosjektet vil alle ansatte få kompetanse og erfaring med å jobbe pedagogisk med 

barnegrupper for å forbygge vold og overgrep.  

Barnehagen skal støtte barna i å 
forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen og bidra til å legge 
grunnlag for modig, selvstendig og 
ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap. Barnehagen skal fremme 
samhold og solidaritet samtidig som 
individuelle uttrykk og handlinger skal 
verdsettes og følges opp. Barnehagen 
skal bidra til at barna kan forstå felles 
verdier og normer som er viktige for 
fellesskapet. Barnehagen skal bidra til 
å fremme barnas tilhørighet til 
samfunnet, natur og kultur. (KD, 2017) 
 

http://www.margaretaohman.se/home/
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Gråtass barnehage skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må 

forandre helheten, slik at alle finner en plass. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en    kontinuerlig prosess, 

som man aldri blir ferdig med. 

      Barn skal være inkludert – ikke bare plassert i en barnehage. 

 
 

Omsorg 
I Rammeplan står det at vi skal møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 

får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 

 

 Omsorg er definert som det å ta vare på og bry seg om. Vi mener at 

omsorg finnes  i alt, men det krever tilstedeværelse fra både voksen og  

barn. Vi streber etter å bli godt kjent med hvert enkelt barn, for å 

kunne tilpasse omsorgen til den enkelte. Omsorg er så vidt, og noe 

som oppfattes som omsorg av ett barn, kan bli helt feil for et annet. 
Det er mye omsorg i et fang og sitte på, men like mye i det og bli sett og 

få et smil og å bli stilt krav til og satt grenser for. 

 

Videre i rammeplan står det at omsorg er en forutsetning for barnas 

trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 

Omsorg beskrives som en forutsetning for å i hele tatt kunne være 

en medarbeider i vår barnehage. Vi anser det som en av 

grunnpilarene i barnehageprofesjonen! De ulike behovene for 

omsorg endrer seg i takt med barnas øvrige utvikling og vi skal 

blant annet kunne kjenne barna ut ifra deres interesser, humor, 

følelsesregister, grenser og behov. Det krever stor kompetanse 

hos medarbeiderne og en genuin interesse for mennesker.  

 

 

Omsorg er blant annet 

• å kunne tone seg inn på den elleve måneder gamle gutten som har sin første dag i barnehagen, oppfatte 
behov, signaler og uttrykk som ligger i det nonverbale.  

• å møte fireåringen som strever med regulering, i følelsen barnet står i.  

• å støtte og utfordre treåringen som vil klare å smøre brødskiva selv. 

• å kunne trøste med ord og uten ord. 

• å tilby et trygt fang i en uforutsigbar situasjon. 

• å sette tydelige grenser. 

• å gi en god klem til en medarbeider som har mistet et nært familiemedlem.  
 
Omsorg er så mangfoldig og utøves i så mange ulike kontekster hver eneste dag. 
 

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle    barna oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna 
og voksne og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Voksne i barnehagen skal arbeide for et miljø som ikke 
bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barna egne omsorgshandlinger. Vi tenker at omsorgen 
og tilliten vi gir og får fra barna og som barna viser ovenfor andre barn er med på å skape den nødvendige tryggheten i 
barnas ulike leke-, lærings- og danningsprosesser gjennom flere år i barnehagen. 

Omsorg er en forutsetning for barnas 
trygghet og trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet. Barnehagen 
skal gi barna mulighet til å utvikle tillit 
til seg selv og andre. I barnehagen skal 
alle barna oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de 
har behov for. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for omsorgsfulle 
relasjoner mellom barna og personalet 
og mellom barna, som grunnlag for 
trivsel, glede og mestring. Personalet 
skal arbeide for et miljø som ikke bare 
gjør barna til mottakere av omsorg, 
men som også verdsetter barnas egne 
omsorgshandlinger. (KD 2017) 
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6.MANGFOLD OG LIKESTILLING 
 
 

Mangfold 

Mangfold og inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet 

i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være 

et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at de selv og alle i gruppen, er 

betydningsfulle personer for fellesskapet. 

Det flerkulturelle fellesskapet 
Norge er et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Livet i  barnehagen kan gjenspeile dette. Gjennom året vil vi gjerne at barn 

og foreldre lar oss få kjennskap til andre kulturers skikker og tradisjoner. Vi trenger innspill og hjelp   slik at vi kan gi barna 
utvidet innsikt, for eksempel i andre lands/folks skikker, sanger, matretter o.l. 

 

Livssyn 
Utgangspunktet for markering av høytider er hentet fra Rammeplanen: «Tradisjoner og innhold som de aller fleste kan samles 

om». Opplæring til tro er hjemmenes ansvar (jfr. Rammeplanen). Barna skal oppleve at foreldrenes tro og livssyn respekteres. 

I barnehagen undrer vi oss sammen med barna og viser respekt for familiens ulike livssyn. Alle barnehager har lovpålagt plikt til 

å motarbeide alle former for diskriminering og rasisme. Videre skal de jobbe for å  fremme demokrati 

 
Samisk språk og kultur 
I Gråtass Barnehage er vi opptatte av at Samene er Norges urbefolkning. Samisk språk og kultur er  en sentral del av det vi i 

dag betegner som «norsk». Vi ønsker at barna skal ha kjennskap til og kunnskap om samisk tradisjon og samisk samtid. Vi 

markerer selvfølgelig Samenes dag 6.februar. I forkant har vi hatt «samisk uke» der vi har lest, sunget, hørt på musikk og laget 

samisk mat. Vi ønsker at de eldste barna skal få et innblikk i hva som skjer med mennesker som blir fratatt sin identitet, 

gjennom å bli fratatt sitt språk, religion, levesett og kulturarv. Hvordan det oppleves å bli tvunget til å være en annen. 

 
 

     Likestilling 

I Gråtass Barnehage ønsker vi å ha fokus på gutter  og jenters 

særlige behov og gi dem erfaringer som utvikler et bredt spekter av 

deres evner og anlegg. Det skal være lov å være gutt og jente på ulike 

måter, eller det å ikke identifiserer seg med et kjønn overhodet.  

I en moderne barnehage er det nødvendig at personalet arbeider med 

egne holdninger og adferd, også i forhold til kjønn og likestilling. 

Observasjoner i svenske barnehager viser at voksne forholder seg 

ulikt til gutter og jenter og på den måten ubevisst befester 

stereotype kjønnsroller. Guttene stimuleres til å ta initiativ og være 
modige, være hovedpersoner, snakke høyt og tydelig. De blir «brå-

kebøttene” og får lære lite om relasjoner. 

Jentene stimuleres til å følge reglene, vise hensyn og vente på tur. 

De blir «de små assistentene» og får lære lite om selvhevdelse. 

Gutter topper statistikker på bl.a. lese- og skrivevansker i skolen, og 

jenter undervurderer ofte seg selv og har et selvverdsproblem. 
Hjerneforsker Ann Knudsen foreskriver følgende ”medisin”: Styrking av 

jentenes selvbilde og mer finmotorisk aktivitet for guttene (stimulerer 

hjernens språksenter). 

 

 

 

 

RAMMEPLANEN SIER: 

«Barnehagen skal fremme likeverd og 

likestilling uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 

etnisitet, kultur, sosial status, språk, 
religion og livssyn. Barnehagen skal 

motvirke alle former for diskriminering 

og fremme nestekjærlighet. 

Barnehagen skal bygge sin 
virksomhet på prinsippet om 

likestilling og ikke-diskriminering og 
bidra til at barna møter og skaper et 

likestilt samfunn. Alle skal ha like 

muligheter til å bli sett, hørt og 

oppmuntret til å delta i fellesskap i alle 
aktiviteter i barnehagen. Personalet må 

reflektere over sine egne holdninger for 

best mulig å kunne formidle og fremme 

likeverd og likestilling» 
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Likestillingspedagogikken har som utgangspunkt at alle barn skal få tilgang til et bredt register av roller og ferdigheter: 

 

Relasjoner  – selvstendighet 

Empati  – en sterk ”jeg” utvikling 

Passivitet  – aktivitet 

Avhengighet – uavhengighet 

Nærhet  – distanse 

Finmotorikk – grovmotorikk 

Relasjon/rollelek – konstruksjonslek  

Språk for følelser – språk for det konkrete 

Tilpasning  – rettigheter 

Følelser  – fornuft 

Samarbeid  – autonomi 

Underordning – overordning 

 
Listen kan gjøres lengre, men det grunnleggende er at hvert enkelt barn får et positiv ”jeg” som bekrefte sog at  barnet får 
oppleve at det tilhører fellesskapet på en god  måte. Vi jobber i små grupper, og utfordrer barna på det vi ser at de trenger å 
trene på. Vi observer og legger planer deretter.  

 

Slik jobber vi med mangfold, danning, inkludering og mobbing:  

• Mangfoldet må være representert i materialet vi tilbyr. 

• Det krever modige og nysgjerrige voksne som hjelper barna med å utforske og speile sine egne holdninger og 

adferd 

• Forståelse og aksept for ulike kulturer og tradisjoner må ivaretas kontinuerlig og ikke kun ved spesielle 

anledninger 

• Personalet må være bevisste på å legge til rette for mangfold og identitet gjennom blant annet bøker, dukker, 

lego, materialer og dokumenter. 

• Barna skal få mulighet til å utforske ulike familiekonstruksjoner, etnisiteter, kjønn og funksjonsvariasjoner 

• Alle barna skal kunne gjenkjenne noe som representer dem selv eller sin familie 

• Legge til rette for lek i små grupper for å fremme inkludering, lære barna lekekoder. 

• Vi vil arbeide for god tone og et godt «klima» blant alle i barnehagen. 

• Bevisstgjøre barna, lære dem å kunne gjenkjenne og  snakke om følelser hos seg selv og andre. 

• Det er de voksnes ansvar å skape en god relasjon til     hvert enkelt barn 

• Ved oppstart får barnet en kontaktperson – for å gi        trygghet for barn og foreldre 

• Systematisk observasjoner og samtaler med barn,  

• Vi tilstreber en forutsigbar hverdag med faste rutiner og stabilt personal for å skape trygghet 

• Vi legger til rette for at barnet kan klare selv, og at de  opplever mestring 

• Vi oppmuntrer barnet til å gi uttrykk for sine følelser og   meninger, og gir dem annerkjennelse for dette 

• Vi støtter og tar hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas 

• Vi støtter opp under barnets undring og nysgjerrighet 

• Vi gir barnet trøst, nærhet, omsorg og ser enkeltbarns behov 

• Det er de voksnes ansvar å sørge for at barn opplever å være inkludert i fellesskapet. Det er vi som skal forebygge 

mobbing 

• Barnet skal oppleve å bli likt og at det er betydnings fullt 

• Gi barna og de ansatte kunnskap om og erfaring med mobbing og konfliktløsninger 

• Fokus på å forsterke positiv atferd og gi positive tilbakemeldinger fremfor å korrigere. 

• Gi hvert barn øvelse i å stå fram foran gruppe for å vise noe eller si noe 

• Være leken, ha humor og godt humør 

• Arbeide for et åpent og godt samarbeid med foreldrene 
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7.SATSNINGSOMRÅDER 

  

• Gråtass Barnehage skal være et trygt og godt sted for 
barn! Barna skal få leke, more seg, oppleve omsorg, 

kjærlighet og oppleve gleden ved å lære og utvikle seg 

som mennesker. 

• Foreldrene skal oppleve at de har et godt 
barnehagetilbud som støtter opp om 

foreldreoppgaven. 
 

Rammeplanens syv fagområder 
1. Kommunikasjon, språk og tekst 

2. Kropp, bevegelse og helse 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

4. Natur, miljø og teknikk 

5. Etikk, religion og filosofi 

6. Nærmiljø og samfunn 

7. Antall, rom og form 

 

I rammeplanen er det for hvert fagområde formulert mål 

for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og 

 

presisering av personalets ansvar. Pedagogisk leder vil for 

hver måned, sammen med gruppepersonalet, gjennomgå 
rammeplanens gjeldende fagområde og integrere det i  

praksis tilpasset barnas alder og modenhetsnivå. 

Progresjon ivaretas også ved kommunikasjon i kollegi et 
og ved at planer for hver aldersgruppe arkiveres, slik at 

senere opplegg kan tilpasses foregående. Et av romme- 

ne i barnehagen skal hele tiden preges av og synliggjøre 
gruppenes arbeid med fagområdene. 

Vi er spesielt opptatt av kommunikasjon, språk og 

tekst. Denne kommunikasjonen foregår på flere måter: 
Barn og barn, barn og voksen, voksen og barn og voksen 

og voksen. Dette skal flettes inn i alle temaer. 

Målet er at dere som foreldre skal oppleve at vi blir  

enda lettere å samarbeide med. Barna skal oppleve at vi 

forstår dem, at vi lytter til dem og snakker med dem. Ikke til 

dem. Vi jobber for å få et enda bedre personalsamarbeid 

på tvers av barnegruppene 
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     Arbeid gjennom fire årstider 
Vi bruker ofte årstidene som utgangspunkt for valg av 
aktiviteter, prosjekter og tema. Vi arbeider tverrfaglig med 

tema over lengre perioder, eller små og store prosjekter 

med ulik varighet. Dette er med på å skape nysgjerrighet og 

vekke forskertrangen. Helt i tråd med vårt pedagogiske 
grunnsyn. Vi er sterkt inspirert av Reggio Emilia 

pedagogikken/filosofien. Kort fortalt bygger denne 

filosofien på en dyp respekt for barnet og en overbevisning 
om at alle barn er født rike og intelligente, med en sterk 

drivkraft til å utforske verden.  
 

 
Spør oss hva læring er, og du vil få like mange svar 
som det er ansatte. Spør hvor læring foregår, og vi vil 

svare; over alt, hele tiden! Vi er opptatt av læring 

som noe naturlig og erfaringsbasert. Læring gjennom 
lek og utforsking og læring gjennom å speile seg i 

andre og omgivelsene. Vi kan anta at barn lærer hele 
tiden, men det er det bare barna selv som vet og kan 
sette ord på verbalt eller non verbalt. Det blir igjen 

opp til oss ansatte å tolke. Vi skal altså legge til rette 

for læring, men vi er mer opptatt av å tilrettelegge 
for miljøer som kan bidra til gode læringsprosesser og 
progresjon, enten det er gjennom lek, 
overgangssituasjoner eller tema/prosjektarbeid.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tråd med SMULA, ønsker vi å verne om nysgjerrigheten og 
støtte det forskende barnet ved å kunne arbeide med temaer 

over lengre tid. Vi vil at vår barnehage skal være et sted for 

utvikling og læring. Omgivelsene skal hele tiden være i 
utvikling i forhold til hvilke barn vi har og de interesser de har. 

Vi er opptatt av å gi barna rom for utforsking, samt tid og 

mulighet for refleksjon. Vi gir barna så mange innfallsvinkler 
som mulig i arbeidet med de ulike temaene ved å legge til 

rette for mest mulig utvikling, hvor barna kan få en mulighet 

til å forske og tolke omgivelsene. 

Her blir begrepet om barns medvirkning viktig. Vi 

virker sammen som en helhet, der barnas ideer, tanker og 

nysgjerrighet baner vei for læring. Det er gjennom deres 
inspirasjon og evne til utvikling og læring vi velger å gripe 

fatt i nettopp denne prosessen, en prosess som krever 

voksne som er modige nok til å ikke vite hvor veien ender. 

Det blir derfor viktig med pedagogisk dokumentasjon 
som verktøy for å synliggjøre arbeidet til barna og den 

pedagogiske praksisen. 

 

Ut fra tema for perioden velger de ansatte på hver gruppe 

hvordan og hva de vil ha fokus på. For dette lages det egne 

planer. I månedsbrevene vil dere få vite hvordan og hva vi 
ønsker å gjøre, hvordan vi ser for oss et resultat og til slutt 

hvordan det gikk. Barns medvirkning står i sentrum. Vi skal 

jobbe sammen og finne gode løsninger og ideer. Planer kan 

endres på, det fordrer også en bevissthet knyttet til 

hvorfor man ønsker å gjøre endringer og at man 

dokumenterer selve endringen.  

 

I barnehagen skal barna oppleve et 

stimulerende miljø som støtter opp om 

deres lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Barnehagen skal introdusere 

nye situasjoner, temaer, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til 

meningsfull samhandling. Barnas 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 

skal anerkjennes, stimuleres og legges 

til grunn for deres læringsprosesser. 

Barna skal få undersøke, oppdage og 

forstå sammenhenger, utvide 

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal 

få bruke hele kroppen og alle sanser i 

sine læringsprosesser. Barnehagen skal 

bidra til læringsfellesskap der barna 

skal få bidra i egen og andres læring. 

(KD, 2017) 
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8.PROSJEKTARBEID 

 

Personalet i Gråtass barnehage har gjort seg kjent med Alice Kjær og hennes bok Prosjektarbeid i 
Barnehagen - fra fascinasjon til fordypelse. Innholdet og teoriene er sterkt knyttet opp mot Reggio Emilia og 
støtter oppunder tanken om det kompetente barnet. Boken er bygget opp som en slags innføring i 
prosjektarbeid og skal kunne være til inspirasjon både i forhold til tenkningen rundt prosjekt og barn, men 
også praktisk tilrettelegging. Denne boken er på ingen måte noen fasit for oss i arbeidet med prosjektarbeid 
og dokumentasjon, men mer som et utgangspunkt for å skape et kollektiv språk knyttet til dette arbeidet 
med barna. Vi skal fortsatt ha en kritisk inngang til teorier og sannheter vi møter og vi skal hele tiden kunne 
bringe inn ny teori og andre perspektiver. Arbeidet med prosjekt og pedagogisk dokumentasjon er en av 
barnehagens satsningsområder. 
 
I barnehagens prosjektarbeid er det barna som viser vei. Personalet er medskapere og deltagende 
observatører i læringsprosessene.som viser vei. Personalet er medskapere og deltagende observatører i 
læringsprosessene som et prosjektarbeid består av. Det betyr at personalet utfordrer og utdyper barnas 
fordypning og engasjement (Kjær,2017). 
 
Pedagogisk dokumentasjon kan omtales som et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagen. Det er en 
holdning eller tilnærming til det pedagogiske arbeidet som er Inspirert av en demokratisk og 
lyttendepedagogikk (Lenz Taguchi, Åberg, 2006). 
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9.DIGITAL PRAKSIS 

Vi i Gråtass barnehage ønsker å tilrettelegge for kreativ, utforskende og ansvarlig bruk av IKT. De fleste barn har i dag mye 

kunnskap om og erfaring med ulike digitale verktøy. Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer. Vi ønsker 

å bruke IKT i både lek og læringssituasjoner sammen med 

barna. 

• Læringsbrett – lage små filmer, ta bilder, søke på internett. 

• PC – søke på internett, tegne, spille, skrive, programmere, lage 
musikk, behandle bilder. 

• Fargeskriver og skanner – Kopiere, lage ”trykk” o.l. 

• Kamera - ta bilder av barna og barna kan ta egne bilder.  Lage 

film. 

• Webkamera – Lage animasjoner, kommunisere med 

andre 

 
Vi jobber med å skape gode holdninger til bruk av IKT. Vi snakker 

om regler når det gjelder å ta bilder av hverandre og      deling av 

bilder på sosiale medier. Vi diskuterer rasjonell  bruk og måtehold 

i forhold til spill, tv, film og lignende. 

Barna skal få erfare at digitale verktøy er gode hjelpe midler til 
utforsking, lek og læring. Kreativ bruk av IKT skal være en del av 

barnehagen. 

 
  

Barnehagens digitale praksis skal bidra til 

barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk 

av digitale verktøy i det pedagogiske 

arbeidet skal dette støtte opp om barns 
læ- reprosesser og bidra til å oppfylle 

rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av 
digitale verktøy skal personalet være aktive 

sammen med barna. Samtidig skal digitale 

verktøy brukes med omhu og ikke dominere 

som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve 

digital dømmekraft og bidra til at barna 

utvikler en begyn- nende etisk forståelse 

knyttet til digitale medier. 

 
Rammeplan for barnehagen, 2017 
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10.LEK 

 
 

Små barn trenger trygghet for å trives og utfordringer for    å 

lære. Forskning viser at barna lærer mye i samspill med 

andre barn som vi voksne ikke kan klare å lære dem. 
Forskere har spurt barn og fått svar: Det viktigste for 

barne hagebarn er å leke og å ha noen å leke med. 

 

Leken har den mest betydningsfulle plassen i barnas 

liv og karakteriserer på mange måter barndommen. Vi 

er opptatt av dens egenverd og vi ønsker å beskrive 
leken som et indre drevet behov, eller rett og slett en 

nødvendighet i barnelivet. 

 

Vi er opptatt av at leken skal være en frivillig aktivitet 

som barnet selv velger å delta i. Det vil også si at det 

skal være store rom for egen medvirkning. Vi vil at 

leken skal oppleves som lystbetont og kunne være 

med på å skape gode opplevelser, minner og 

erfaringer. Vi er opptatt av mangfold i Gråtass 

Barnehage, også i leken.  

Vi er opptatt av at Gråtass Barnehage skal være en 

trygg og variert arena for lek og lekefellesskap. Det å 
få være en deltaker i lek og oppleve vennskap mener 

vi er grunnleggende for barnas trivsel i barnehagen. 

Det er vesentlig for oss sikre at barna får oppleve 

progresjon gjennom lek bevisst tilrettelagte 

lekemiljøer og ulike mestringsopplevelser knyttet til 

disse.  

Vi ser at i samspill med andre, både voksne og barn, 

danner barna et sterkt fundament for læring, 

utvikling, danning og sosial kompetanse. Disse 

ferdighetene benytter barna seg av i ulike kontekster i 

barnehagehverdagen og videre i livet.  

Det er viktig for barnehagen å ha lekende voksne og et 

personale som tar leken på alvor. Leken er 

sammensatt og det er viktig for oss å både bevare 

dens egenverdi og leken som læringsarena. Vi som 

arbeider i barnehagen er da støttespillere i leken om 

barna ønsker eller trenger det.  

Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og ut- 

vikling. Lek og læring går hånd i hånd hos små barn. Vi vil 
støtte, stimulere og gi utviklende innspill til leken.  

Rolleleken er en viktig arena for å fremme god 

språkutvikling. Under rolleleken stimuleres 

fantasien. Steg for steg dannes leken og under 

rolleleken trenes vennskapet og tålmodigheten. 
Hvordan skal vi tilpasse oss hverandre for å få et godt 

SPRÅK 

Barnets språklige kompetanse påvirker utvikling- 

en følelsesmessig, intellektuelt og sosialt Har 

man ikke språk til å uttrykke det man mener tvin- 

ges man til å mene det andre uttrykker. 

LEK 

Leken er kongeveien til barnas læring. 

I leken blir barnet et hode høyere enn seg selv. 

Leken er barnets iboende kraft og har avgjørende 
betydning for hjernens utvikling. 
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samarbeid,  

 

speiling, hvem er jeg og hvem er du under denne 

leken? Hva er lov og hva er ikke lov. Vi øver på å være 

sosiale og tilpasse oss hverandre." 

 

Leken inneholder mange regler som ikke alle barna har like god oversikt over enda. Barna må lære seg reglene,  når leken starter 
og når den stopper. De må lære seg å forstå medspillernes grenser, og at om de overskrides så       er leken over. Barna 
videreutvikler sine språklige ferdigheter, sine fysiske ferdigheter og ikke minst erfarer gleden av å gjøre noe sammen. 
Det å fornærme hverandre og utfordre hverandres toleransegrenser inngår i den sosiale lekens repertoar. Det kan være 
utfordrende for mange barn, samtidig som det gir viktig læring og erfaringer. 
 

Som om nevnt tidligere i årsplanen er vi inspirert av Reggio  Emilia og for eksempel ved bruk av lekegrupper i Gråtass 

Barnehage Veelstoppen får barna utforske og  brukt rommet slik det er tenkt i Reggio Emilia pedagogikken. Rommene skal 
innby til lek og undring. Voksne skal være til stede i de ulike rommene for å inspirere, veilede og motivere. 

Rammeplanen framhever at det ikke er hensiktsmessig å skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi trer ikke 

kunnskap ned over barna. En god barnehage trigger barns nysgjerrighet, og stimulerer nysgjerrigheten gjennom hele 
barnehageforløpet. En god barnehage  fremhever barndommens egenverdi ved å vektlegge undring som en kvalitet for læring. 

Georg Bernard Shaw sier det slik:” Hva vi ønsker å se, er barn på jakt etter kunnskap, ikke kunnskapen på jakt etter barnet”. 

Leken blir organisert etter barnas ønsker og behov, samt at det blir organiserte lekegrupper med fokus på språk, musikk, 
drama og forming i løpet av uka. 

 

 

 

 

 

Slik jobber vi med lek i alle barnehagene:  
• Organisere små lekegrupper på bakgrunn av barnas behov og relasjoner. 

• Observere barnas interesser og uttrykk og legger til rette for inspirerende 
 lekemiljø både ute og inne 

• Lære barna lekekoder og ta hensyn til andre barns behov 

• Vi skal være aktive voksne med fantasi som hjelper 

barna i leken, deltar på barnas premisser, stimulerer og 

inspirerer barna 

• Barna får være med å påvirke og medvirke i sin 

egen hverdag, gjennom at de ansatte er lydhøre 

og interesserte i det barna formidler 
 

 

 
 

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være 

et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

(Fra barnehagelovens formål) 
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11.SPRÅK 
 
 

Språkstimulering er en av barnehagens kjerneoppgaver, 

nettopp fordi språket er viktig for alle de andre utviklings- 

områdene som lek, læring, sosial kompetanse og for å 
kunne danne relasjoner og vennskap. Vi er opptatt av å 

stimulere barnets språklige utvikling så vi hele tiden når 

nye mål og strekker oss etter barnets neste utviklings- 

sone. Dette gjør vi blant annet ved å bruke språket aktivt i 

alle hverdagslige situasjoner og rutiner, som under 

måltidene, i             garderobesituasjomnen, under bleieskift og i 

lek. Vi beskriver og setter ord på et vi gjør og det vi 
ser(benevning). Slik kan vi være med på å  utvide barnets 

ordforråd. I tillegg benytter vi oss av bildebøker, historier, 

eventyr, sang, rim og regler på daglig basis. Vi er opptatt 

av at barnet skal fortelle fra sine egne erfaringer og selv 
ta i bruk språket aktivt. Barn lærer språk best ved å bruke 

det sammen med andre i naturlige situasjoner. Det er viktig 

at voksne lytter til barnet, viser interesse og bekrefter 

barnets språklige uttrykk. 

Å gi barn førstehåndserfaringer med nye begrep og 

situasjoner er viktig for at de skal få en dypere forståelse for 
ordenes innhold og betydning. Derfor er vi alltid bevisst 

på å gi barna direkte opplevelser og sanseerfaringer med 

nye ord. Dette gjør vi blant annet på tur i skogen, gjennom 
formingsaktiviteter, måltider og i leken forøvrig. Når barn 

opplever samsvar mellom språk og handling gir vi språket en 

meningsfylt sammenheng, og det er disse situasjonene som 

best fører til læring og forståelse. 

Med de eldste barna jobber vi hele tiden med større 

språklig bevissthet, blant annet gjennom rim og ved å lytte 
etter bokstaver og lyder i språket vårt.
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12.Mat og helse 
 

Kosthold og hele er at av våre satsningsområder. Gode holdninger allerede fra barnehagealder, og gode vaner har 

man med seg hele livet! 

Barna får sunn og næringsrik mat i barnehagen. Vi har varm lunsj 3 ganger i uken. Barna får lettmelk og vann, frukt og/eller 

grønnsaker til alle måltider. Vi har fokus på ferske og sunne råvarer og på å tilby varierte måltider i løpet av uken. 

Vi bruker tilberedningsmetoder som gjør at alle barna spiser grønnsaker. Det serveres fiskemåltider hver uke og 

grove kornprodukter blir brukt som basis i all matlaging. Vi forsøker alltid å ha fiskeprodukter til brødmåltidene. For 
eksempel fiskekaker, fiskepudding, kaviar, makrell  i tomat o.l. 

Det er mye god og verdifull læring i det å være med på matlaging og andre forberedelser til måltidene. Vi ønsker derfor 

å involvere barna i dette. Det å gjøre barna kjent  med ulike typer av mat, handle inn råvarer, planlegge og tilberede 

måltider er et satsningsområde i barnehagen. 

 

Rutiner  
Hos oss har vi gode rutiner for IK-mat, samt håndvask ved 
matlaging og ved måltidene. Barna får innblikk i hvor viktig det er 
å ha gode rutiner i forhold til hygiene og de får forståelse for 
hvorfor det er viktig å vaske hender. De får også egne klær ved 
tilberedning av mat.  
 
Fra opprinnelse til måltid  
Gjennom samtaler på kjøkkenet, og samlinger på avdelingene 
utforsker vi maten som blir laget. Vi bruker blant annet internett 
som en kunnskapskilde for å få mer informasjon om råvarene vi 
bruker. 
Når barna får være med på tilberedning av måltidene, får de 
bruke sine sanser for å oppnå mer kunnskap om hva de spiser, øke matgleden, og får lyst til å smake og inspirere 
hverandre. De skal også få ta del i innkjøp av matvarer på butikken og få mulighet til å se og kjenne på maten når 
det er rom for det.  
 
Helse 

Personalet i barnehagen skal hjelpe og støtte barna i å regulere følelsene sine, håndtere sorg og 
skuffelser samt støtte og oppmuntre de til å leke og mestre. Dette gjør vi ved å være trygge og 
anerkjennende ansatte. Barna må kjenne seg trygge for å tørre å utforske og leke. Ved at personalet 
støtter barna til å regulere følelsene sine har det videre betydning for barnets psykiske helse og for dets 
læring og sosiale utvikling. Det legges vekt på at glede og gode relasjoner fremmer trivsel og robusthet 
hos små barn. Med begrepet robusthet mener vi at barn skal lære seg å tåle og mislykkes, møte motgang 
og motstand uten å miste motet. Barn som skal lære seg noe nytt vil oftest måtte øve over tid før de 
omsider lykkes. Det vil alltid være en progresjon i barnas utvikling, og tidsperspektivet vil variere fra barn 
til barn og hva som læres og utvikles. Det er viktig læring i livet å tåle motgang og å kunne reise seg igjen. 
De yngste barna uttrykker seg gjennom følelser og kroppsuttrykk. De kan ikke alltid fortelle oss at de er lei 
seg, redde eller hva de ønsker. 

 
 
 

Barna skal få «innsikt i matens 
opprinnelse, produksjon av matvarer og 
veien fra mat til måltid (...) Personalet 
skal legge til rette for at måltider og 
matlaging bidrar til måltidsglede, 
deltakelse, samtaler og 
fellesskapsfølelsen hos barna» 
(KD,2017)  
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Slik jobber vi med mat og helse:  
• Vi vektlegger måltidene som et hyggelig og sosialt samlingspunkt 

• Vi gir barna varierte smaksopplevelser 

• Vi lærer barna god hygiene før, under og etter 
måltidene 

• Vi legger til rette for at barna skal delta på matlaging 

• Vi serverer sunn og næringsrik mat 

• Vi legger til rette for fysisk aktivitet hver dag 

• Vi legger til rette for ro og hvile hver dag 

• Vi skal være en viktig støttespiller dersom barnet 
trenger hjelp med å regulere følelser som frustrasjon, 
sinne, glede eller skuffelse 

• Vi skal være tilstedeværende vokse og fange opp non-
verbale uttrykk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Måltider og matlaging i barnehagen 
skal gi barna et grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner. (...) 
Barnehagen skal legge til rette for at 
barn kan oppleve bevegelsesglede, 
matglede og matkultur, mentalt og 
sosialt.»  
(KD, 2017)  
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13.OVERGANGER 
 
 

Et barns liv er fullt av overganger, være seg fra hjem til barnehage, innad i barnehagen, fra barnehage til skole og 

mellom de ulike skolene i utdanningsforløpet. Målet i Gråtass barnehage er at barna skal være rustet til å møte 
overganger. Vi har stort fokus på ferdigheter som endringskompetanse og relasjonskompetansen. De sosiale 

ferdighetene bygges opp gjennom lek og deltakende voksne.  

Alle overganger kan være vanskelige. Vi i barnehagen ønsker å gjøre vårt beste for å hjelpe barn og voksne til å  takle 

overganger på best mulig måte. 

Hverdagen består også av mange overganger. Barnet går inn og ut av lek for å spise, kle på seg, vaske hender og går til 

voksenstyrte aktiviteter. Barna må ofte avbryte lek når det passer dem minst. Vi vil jobbe gjennom å skape forutsigbarhet, gi 

rom og tid, samt gi barnet et innblikk i at man også må følge regler og at alt er ikke et valg. Først og fremst vil vi være bevist 

på hva vi voksne selv gjør i overganger. 

 
Når vi er bevisste, blir vi automatisk bedre! 

 

Tilvenning – fra hjem til barnehage 
Starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets oppvekst. Overgangen kan være forbundet med usikkerhet 

og kan være utfordrende for både barn og foresatte. Tilvenningsdagene skal bidra til å skape glede, interesse og spenning 

hos barnet. Vi anbefaler at barnet har korte dager i barnehagen den første tiden. Vi ønsker å trygge foreldrene gjennom 
dagen den første tiden, ved å sende bilder og meldinger om hvordan barnet har det. 

Besøk gjerne barnehagen før oppstart. Avtal tid med barnehagen. Bruk gjerne barnehagens uteområder på 

kveldstid og i helger/ferier. Dette kan hjelpe barnet til å bli kjent med og trygg på omgivelsene før oppstart. 

I Gråtass barnehage bruker vi god tid i tilvenningsperioden. Vi har ingen mal på hvor lang tid vi bruker på denne 

prosessen. Vi er opptatt av å tilpasse tilvenningen til hvert enkelt barn og deres behov.  

Vi jobber for at barnet og dere skal bli møtt av de samme ansatte, spesielt den første tiden.  Dette er personer som skal sørge 

for hjelp og støtte i tilvenningsperioden. I løpet av de første dagene vil dere ha en oppstartsamtale. Der vil vi snakke om 

barnets behov, tilvenningsperioden     og rutiner i barnehagen og i hjemmet.  

Tilknytningsrelasjonene til de voksne vil fungerer som en base som barnet kan vende tilbake til etter hvert som 

de utforsker omgivelsene. Dette kan legge grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling.  

Fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling  

I løpet av de første årene vil barnet bytte fra liten til stor avdeling.          Dette er en overgang for barnet. Barna leker og oppholder 

seg i løpet av dagen både på «stor» og «liten» side, men det blir spesielt å bytte plass     og inngang. Vi snakker med barnet, 
viser den nye plassen. Øver på å gå inn, observerer og tilrettelegger slik at dette skal bli spennende og ikke skummelt. 

 Det året barnet fyller 2-3 år, begynner barnet på stor avdeling. Vi ønsker at barnet skal føle at overgangen til en 

ny avdeling blir god og trygg. Dette jobber vi med hele året gjennom blant med turer i nærmiljøet sammen med 

barn og ansatte fra stor avdeling. Her knyttes vennskap på tvers av avdeling og alder. Dette gjør at barnet blir 

kjent med ansatte de senere skal knytte seg til. Når tiden nærmer seg overgang går barna på besøk til den 

avdelingen de skal begynne på. Dette er med på å skape en tryggere overgang. Barna blir bedre kjent med 

avdelingen og deres rutiner. Besøkene blir hyppigere nærmere sommeren. Vi spiser også felles frokost i 

barnehagen, her kan barnet sitte sammen med andre avdelinger hvis de selv ønsker det. Tilvenning til ny avdeling 

jobbes med kontinuerlig gjennom hele barnehageåret. Vi har felles uteområdet som barn fra alle avdelinger leker 
på. Det vil si at barna også forholder seg til ansatte fra hele barnehagen. I og med at vi er fire ulike enheter, vil 

også disse overgangene bli litt forskjellige avhengig av lokal tilpasning også. Med fem avdelinger på Torp, tre i 
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Skjærviken og to avdelinger på Fagen og fem grupper på Veelstoppen vil samarbeidet på tvers av avdelingene på 

enheten være noe ulikt. 
 

Overgang til skole 

Vi mener at det er viktig at barna opplever en sammen- heng og et fellesskap mellom barnehage og skole. Vi samarbeider 

derfor tett med  skolene i nærmiljøet . Dette gjør vi gjennom å ha felles aktiviteter, vi går på tur sammen og besøker skolen 

og uteområdet sammen   med barna. I Gråtass Veelstoppen samarbeider vi også med Torsnes barnehage slik at barna 
skal møtes og bli kjent. Vennskapsbånd kan knyttes før skolestart.  De fleste av barna i barnehagene her i Torsnes vil 

også gå sammen på Torsnes skole. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med skolene og har møter der vi planlegger 

overgangen til skolen. Sammen med foreldrene har vi en overgangssamtale. Pedagogisk          leder eller styrer vil alltid kontakte 

foresatte før vi uttaler oss om barna deres til skolen. 

Barnehagen ønsker i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at barnets skolegang. Det er viktig at barna gleder seg 

til å begynne på skolen. Vi ønsker å spille på lag med foresatte for å formidle positive holdninger og forventninger til 

skolen. 

 

MAXIKLUBB/Skolegruppe/Femårsklubb/Skolestarterne (kjært barn har mange navn) 

Mål: «Barna skal glede seg til å begynne på skolen!» 

 
Her får  de eldste barna mulighet til å jobbe rolig og konsentrert  med aktiviteter som vil gjøre overgangen til skolestart  
enklere. Vi løser oppgaver, skriver, leser, måler, baker, tegner, turner, svømmer og eksperimenterer. 

I gruppene med de eldste barna sosialiseres barna i gruppe, noe som er en god skoleforberedelse. 

Vi legger opp til at barna skal få erfaring med å stå frem for resten av gruppa. De får øve seg på å uttrykke seg muntlig 

og gjennom andre aktiviteter. – lekende læring, sang, rim og regler, samtaler og lignende. 

Vi vil bevisstgjøre og skape gode holdninger hos barna omkring begrepet læring, at det er moro å lære ting og at de 
allerede har lært masse. Man må ofte øve mye før man mestrer noe nytt! 

Når skolestarten nærmer seg, snakker vi om dette med barna. På barnemøtene forteller barna hverandre hvilken skole de 
skal på, hvilke forventninger de har, om de kjenner noen på skolen fra før osv. 

I disse gruppene tar vi utgangspunkt i et hefte som heter 
 

«Trampoline». 

I veiledningshefte er det satt opp ulike aktiviteter og leker knyttet til hvert tema; samtale og undring, 

samarbeidsoppgaver, ut på tur, formingsaktiviteter og leker. Vi vil plukke ut noen av disse og utføre de sammen med barna, 
og som gruppe. 

 

 



26 ÅRSPLAN 2022/2023 

 
 

Her kan barna lære bokstaver, lyd, tall, farger form og 

fremmede språk på en naturlig måte i lek og bevegelse ut 

og inne. 

Lekende læring er basert på teorier om at fysisk 

aktivitet er en naturlig del av det å være menneske og all  

psykomotorisk erfaring gjør at ny kunnskap sitter bedre i 

hukommelsen. Fysisk aktivitet påvirker også evnen til å 
tilegne seg ny kunnskap og til å hente frem gammel 

kunnskap. 

De fleste lærere er enige om at variasjon i 

undervisningen er nøkkelen til læring og trivsel. I den 
generelle delen av Læreplanverket for den 10-årige 

grunnskolen og i Rammeplanen for barnehagen, 

vektlegges variasjon i «undervisningen» der det faglige 

ansvaret ligger hos pedagogen når det gjelder å legge til 
rette for et best mulig læringsutbytte hos det enkelte 

barn. 

Barna trenger et variert læringsmiljø for å blomstre og 
utvikle seg. 

Ved å bruke Lekende læring i undervisningen, lærer og 

opplever elevene ulike fag gjennom fysisk aktivitet og  med 

ulike sanser. Barna er alltid i sentrum, og pedagogen og 

læringsmiljøet spiller en viktig rolle når det gjelder å 
oppmuntre barna, skape et miljø og rammeverk som 

bidrar til læring ut fra utvikling, barnets sterke sider og 

interesser. 

 

Målet med Lekende læring er å skape interesse, og en- 
gasjement for ulike realfag og fagområder. Derfor er det så 

viktig at vi som ansatte er med på å skape nettopp den 

interessen hos barna. Da er mye av jobben gjort! 

Lekende læring bidrar som en pedagogisk tilnærming 

der glede og trivsel vektlegges og barnet får utfoldet seg. 

 
Svømming - mål: Alle barnehagene tilbyr svømming/vanntilvenning  
til skolestarterne. 

Vi har utarbeidet en plan, som tar for seg fem ulike delmål 

og en avslutning. 

Gjennom leken og styrte aktiviteter skal barna lære seg å 

bli trygge i vannet og ikke minst få gleden av å bade og 

være i vannet. Barn som er vant med å være i vann og har 
lært seg hvordan de skal ferdes (svømme) i vann er bedre 

rustet til situasjoner som kan oppstå i og ved vann. Barna får 

utfordret seg selv motorisk og ikke minst utøvd sin 
koordinasjon. 

 

 

Gruppene vi har med de kommende skolebarna er noe barna virkelig ser frem til og gleder seg til. I gruppen 
har vi fokus på vennskap og felleskap. Toleranse og respekt. Vi jobber med ulike sosiale ferdigheter som for 
eksempel konfliktløsning (rett/galt), selvtillit og egenmestring, gi komplimenter, hjelpe og støtte andre og ikke 
minst sine egne følelser. Vi har samtaler der barna får komme med egne historier og tanker. 
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14.PROGRESJON 
 
 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal 
kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 
aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på 
barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon 
gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få 
utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. (KD,2017) 

 
I Gråtass barnehage synes vi det er viktig at alle barn får oppleve utfordringer tilpasset sine egne ferdigheter. Vi 
ønsker at barna i løpet av barnehagelivet skal få ulike opplevelser og erfaringer, og at de skal stadig lære, erfare 
og oppleve mer. Alle barn og voksne skal møtes som unike individer og vi tar utgangspunkt i det barnet kan. 
Derfor må vi som personal se hvert enkelt barn for å sørge for at vedkommende får opplevelsen av fremgang.  
Vi legger til rette for at barna, liten som stor, skal få øve seg på å bli selvstendige individer. Samtidig er det viktig 
at barna får utvikle seg selv og sine ferdigheter i sitt eget tempo. Det er lov å være ulike, og dette gis det rom 
for. I samfunnet råder det forventninger til hva barna skal kunne mestre innen ulike alderstrinn. Igjen spiller vi 
voksne en stor rolle for å kunne se hva barnet trenger, både av støtte og av utfordringer. Vi måler barnets 
progresjon gjennom dokumentasjon. Dokumentasjon som verktøy gir oss mulighet til å kunne følge barnet tett 
gjennom barnehagelivet og synliggjør den fremgangen barnet har i dag og som det har hatt gjennom årene her. 
Uten progresjon vil alt innen barnets utvikling stå stille. Vi opplever at barn trenger utfordringer, der de 
opplever å lykkes og å feile. Planen om å komme seg fra A til B gikk kanskje ikke som planlagt, men da gjør den 
kanskje det neste gang. Vi kjenner hvert barn, vi ser deres interesser og utfordringer og vi bygger videre på det. 
Barna skal få rom til å øve seg, samtidig som vi skal tilby dem noe å strekke seg mot. 
 
Språk og kommunikasjon 
Et viktig verktøy for oss innen dette er kommunikasjonen med barna.  
Vi bruker språket aktivt, både verbalt og nonverbalt og vi har fokus på å skape et språkstimulerende miljø i alle 
situasjoner. Med et språkstimulerende miljø mener vi at vi voksne bevisst bruker språk i ulike situasjoner. Vi 
benevner gjenstander, vi leser og synger med barna og vi snakker sammen og diskuterer med barna. Dette 
miljøet og fokuset er noe som er godt innarbeidet i barnehagen, og barna vil møte dette med en gang det 
starter hos oss. Likeså som vi har fokus på at barna skal oppleve en mestringsfølelse og en progresjon, har vi 
fokus på å og aktivt bruke språket i møte med barna.  
 
Huskeprogresjon 
”Et barn sitter på en huske. Barnet gynger kroppen fra side til side. Fram og tilbake. Barnet har nettopp funnet 
ut hvordan det kommer seg opp på huska og prøver nå å finne ut hvordan det selv skal klare å lage fart. Å lage 
fart sidelengs ser ut til å være det enkleste. Fram og tilbake ser ut til å være vanskeligere. Kroppen må lenes 
bakover for at huska skal gå framover. Men ikke hele kroppen. Ryggen bakover. Føttene framover. Samtidig må 
hender og armer dra litt i kjettingene. Barnet prøver lenge før det roper på en voksen. «Mer fart!»”  (UDIR, 
2018) 
 
Rammeplanen gir oss som jobber i barnehage noen fagområder vi skal jobbe rundt og med, og der vi også skal 
kunne se progresjon. Et fagområde opptrer sjeldent alene, og når vi eksempelvis jobber med lek øver barna seg 
på mange av sine egne verktøy. De utvikler sine ferdigheter sosialt, ofte bruker de kroppen og lærer seg 
hvordan man trer inn i ulike roller i leken. Noen ganger er det «herjeleken» som regjerer, hvor man må øve opp 
sine egne grenser. Kanskje er det kontruksjonsleken man vil være en del av, hvor man sammen bygger et tårn 
helt opp til himmelen og man må ta kommunikasjon i betraktning, samtidig som man må tenke på rommet det 
bygges i og formen på tårnet man lager.  
Man er aldri ferdig «utlært» i leken. 
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Herming og læring 
"Lotte ( 5 år), Pia (5 år) og Lise ( 4 år) sitter og fargelegger hver sin tegning. Alle konsentrerer seg i det de holder 
på med. Plutselig farer Pia opp og løper til en voksen for å fortelle at Lise hermer etter hennes tegning. Lise blir 
lei seg. Den voksne sier til Pia at Lise hermer etter hennes tegning for at hun synes den er så fin. Når du var 
mindre hermet kanskje du etter en som var større for å lære? Pia godtar dette og blir litt stolt. Så vender den 
voksne seg til Lise og sier det er kjempefint at hun hermer. Det kan en lære masse av. " 
 
Vi som jobber i Gråtass Barnehage oppfordrer barna til å ”prøve selv”. Vi øver oss på selvstendighet i 
dagligdagse gjøremål, og vi gir rom for utfoldelse, utforskning og lærdom.  
Når barnet starter i barnehagen bruker vi mye av den første tiden på det sosiale samspillet. Mange kjenner på 
en usikkerhet når man begynner i barnehagen. For mange er det også et steg inn i det ukjente. Både som ansatt 
og barn må vi lære hverandre å kjenne både verbalt og nonverbalt. Alle er vi forskjellige og for noen krever det 
lang tid på å bli trygg i den nye hverdagen. I tiden frem til barn og foresatte er trygge er progresjonen stor.  
Videre er det viktig for oss med et tett og godt foreldresamarbeid, og det starter også fra dag én i barnehagen. 
Som forelder overfører man kunnskap om barnet til barnehagen.  
Gjennom et godt foreldresamarbeid kan vi støtte barna i ulike hverdagssituasjoner og settinger, og vi kan dele 
erfaringer omkring eventuelle utfordringer barnet har i sin fremgang. Gjennom et barnehageliv skal barna lære 
seg sosiale normer og regler. De skal forberedes på det som venter dem senere i livet og de skal lære seg å bli 
selvstendige gjennom vår støtte. Det er så givende både for ansatte og for barnet når det får den ubeskrivelige 
følelsen av å mestre noe. Enten om det er et resultat av å ha klatret opp på bordet på egen hånd, kledd på seg 
selv eller vært på do helt alene, så lyser det av stolthet.  
Og den følelsen smitter over på de rundt.  
 
Jeg klarer ikke... 
"På avdelingen har vi siden oppstart av barnehageåret hatt fokus på garderobesituasjonen og påkledning. Vi har 
gått inn med innstillingen at alle kan klare litt når det gjelder påkledning. 
Vi så jo fort at barna var på forskjellige ståsteder og at alle ville ha hjelp samtidig. Alle som har jobbet i 
barnehage vet at det går litt unna i disse situasjonene og det er mange som trenger en hjelpende hånd. Så vi har 
jobbet mye med at barna klarer dette selv, vi har ikke dårlig tid og de får prøve seg i sitt tempo, så de får kjenne 
på mestringsfølelsen. Vi ser jo nå når vi har holdt på en stund, hvor mye de faktisk klarer selv, bare de prøver litt 
og blir "dytta" litt i riktig retning. 
"Nå skal vi ut sier en voksen, så nå kan dere begynne å kle på dere....." 
"Jeg klarer ikke å få på meg, sier ei jente. Jeg vil at du prøver, sier den ansatte, så kommer jeg og hjelper deg 
snart.  Det samme skjedde neste dag og dagene derpå. Jenta var ikke veldig positiv til vanskelige glidlåser, 
vanskelige gensere og tjukke dresser. 
 
 
Plutselig en dag så kommer jenta bort til den ansatte. "Se -se- se jeg klarte det." Jenta smiler med hele ansiktet 
og er kjempestolt. Den voksne tuller litt og spør, hvem voksen som har hjulpet henne. "Jeg klarte alt selv i dag 
faktisk!" svarte jenta. Fornøyd med seg selv går hun ut døra til lekeplassen........" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSPLAN 2022 / 2023 

 29 
 

 

 

15.BRANNVERN I BARNEHAGEN 

 
 

Vi setter av uke 38 som er den nasjonale brannvern uka til å ha fokus på brannvern. Dette er for at barna skal få       kjennskap 

og erfaring rundt tema brannvern og hva vi gjør om det skulle begynne å brenne. Målet for denne uka blir at barna skal bli 
kjent med lyden av brannalarmen, rømningsveier og nødutganger, samlingsplass ved en brannøvelse og nødnumrene. 

For at barna skal nå disse målene får barna møte brannbamsen Bjørnis, rollespill med dukkene Eldar og Vanja, samtaler, 

formingsaktiviteter og har hyppige brannøvelser. Ved en evakuering i barnehagen må alle barn og voksne ut uansett vær og 

føre. I den forbindelse oppfordrer vi alle barn til å ha tøfler/innesko med gummisåle. I en slik situasjon tenker vi ikke på 
yttertøy og sko, og uten tøfler går vi ut i sokkelesten, både voksne og barn. 

Som voksne skal vi selvsagt ikke bidra til å skape engstelse for barna, men vi ønsker å sette fokus på brannvern gjennom 

bevisstgjøring, brannøvelser og aktiviteter knyt- tet til tema. Øvelse gjør ikke nødvendigvis mester, derimot øker det 
mulighetene for at det går bra dersom ulykken skulle inntreffe. 
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16.FORELDRESAMARBEID 

Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldrene skal ha mulighet til innflytelse gjennom 

samarbeidsutvalget, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og 

barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. 

På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foresatte og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner 

og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine 

vurderinger overfor foresatte og ta hensyn til foresattes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foresatte får 

medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.  

Både foreldre og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er 

personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må for- holde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppen. Foreldre skal være 

trygge på at barnet deres får omsorg og blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. 

 
Barnas foreldre og barnehagens ansatte må tilstrebe et samarbeid preget av åpenhet og gjensidig respekt, - til barnas 

beste. Vi arbeider for at foreldrene skal oppleve barnehagen som en støttespiller som arbeider sammen for barnets trivsel 

og utvikling. 

I det daglige bør personalets oppmerksomhet være på barna som er til stede i barnehagen. Det kan utfordrende å gå inn i 

lange samtaler med foreldre som leverer og henter samtidig som en skal ivareta barnas behov for støtte i lek og samspill. Har 
dere mye på hjertet, så be om en samtale med pedagogisk leder. Vi setter da av tid slik at vi føler at vi kan ivareta både barnet 

og foresatte. 

 

Samarbeidsutvalget i Gråtass Barnehage 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg. I barnehageåret 2022/2023 vil det være et SU for hver enkelt enhet. 

Samarbeidsutvalget består av 4 deltakere hvorav 2 medlemmer velges av foreldreråd (Leder av FAU og vara) og 

2 av de ansatte (Styrer og tillitsvalgt). Eier kan selv bestemme om de vil være med i samarbeidsutvalget eller 

representeres ved Daglig leder og eller styrer. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.  

Representantene for foresatte og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle 

eierrepresentanter fastsettes av eier. Virksomhetsleder/Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og 

forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og ellers når samarbeidsutvalgets formann finner det 

nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte. 

Samarbeidsutvalget skal: 

- bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og 

forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute og inne arealer m.m.  

- fastsette Årsplan for barnehagen  

- gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og 

oppsigelsesfrister).  

Vår forventning: 

• At samarbeidet er preget av åpenhet og 

gjensidig respekt og tillit. 

• At foreldrene opplever barnehagen som en god 

støttespiller, og at vi arbeider sammen for 
barnets trivsel og utvikling. 
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- påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom 

barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter 
og barnehagens budsjett.  

(Vedtekter for Gråtass Barnehage AS, vedtatt/revidert av generalforsamling 07.03.2017) 

 

Sånn gjør vi det: 

• Pleier den hverdagslige kontakten, men med litt ulikt fokus for ankomst/henting: om morgenen – snakk med barnet! 

Om ettermiddagen – snakke med foreldrene! 

• Skriver i kontakt boken til barna om noe spesielt har   skjedd. 

• Gir foreldrene god informasjon om barnets liv i barnehagen og tillit til at barnet tas godt vare på. 

• Barnehagen gjennomfører oppstartssamtale kort tid etter barnet har startet i barnehagen og foreldresamtaler, høst og vår 

• Oppfordrer foreldre til å ta kontakt med oss enten det 

gjelder ”stort eller smått” og både ”ros og ris”, men ris til 

rett tid og sted. 

• Skriver” dagen i dag” ved bursdager og andre spesielle 

hendelser og henger dem i hver garderobe. 

• Pedagogisk leder tar kontakt med barnets foreldre ved 

eventuelle bekymringer. Personalet har taushetsplikt 
jfr. forvaltningsloven. 

• Bidrar til å tilrettelegge opplegg for barn med spesielle 

behov. Foreldrene må underskrive henvisning til 

pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller andre 

tiltak. 

• Inviterer til ulike sosiale tilstelninger for barna og 

foreldrene/familiene. 

• Formidler skriftlig informasjon om livet i barnehagen, 

planer og aktiviteter. 

 
• Foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget deltar i 

vurdering av barnehagens innhold og drift. 

Samarbeidsutvalget fastsetter Årsplanen for 

barnehagens pedagogiske innhold. 

 
Vi ønsker at foreldrene til barn i Gråtass Barnehage tar vare 

på årsplanen og følger med på månedsbrevene som 
sendes ut rundt månedsskiftet. (MyKid) Det er viktig at 

dere som foresatte følger opp kalender og barnehagens 

planer, samt setter dere inn i informasjon og månedsbrev 

som sendes ut. Her kan det komme informasjon som er 

vesentlig for dere og deres barn. 
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Gråtass barnehage er med i foreldrekompasset    
Programmets overordnede mål er å fremme positiv utvikling hos barn og unge, forebygge psykisk uhelse og rusproblemer, 
gjennom å styrke foreldre i foreldrerollen. 
Foreldrekompasset sin overordene målsetning er bidra til å skape tygge og gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge i 
Fredrikstad, gjennom å stryke foreldre i foreldrerollen. På den måten kan programmet bidra til endring i kommunen 
utfordringer knyttet til levekår og folkehelse.  
De mer umiddelbare målsettingene for programmet er å bidra til økt foreldrerefleksjon og bedre foreldrenettverk, samt å 
tilby foreldre aktuell foreldrekunnskap som kan påvirke deres valg i foreldrerollen. 

 

Dette vil dere som foreldre få vite mer om på barnehagens foreldremøter.  

 

 

 

 

Barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 
• For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

• Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og  

bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i 
forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldre- 

betaling ut over dette. 

• Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeids- 
utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.  

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 
gruppene. 

• Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 
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17.EVALUERING/VURDERING 
 
 

Barnehagens pedagogiske innhold skal planlegges, 

gjennomføres og evalueres. På bakgrunn av 

evalueringen, gjøres endringer. Vi vil at Gråtass Barnehage 

skal være en lærende organisasjon som er i kontinuerlig 
utvikling. Hva skal vurderes, hva er hensikten, hvem deltar 

når? 

Alle deler av virksomheten må være gjenstand for 

evaluering med det formål å stadig kunne utvikle 

kvaliteten. Særlig vesentlig er det enkelte barns trivsel og 

utvikling: 

• Sette av tid på personalmøter og i medarbeidersamtaler 

til refleksjon over praksis og gjennomførte planer, 

arbeide for en inkluderende kultur som verdsetter den 

enkeltes innspill og engasjement. 

• Være lydhør ovenfor barnas signaler og bringe barns 
syn inn i personalets evalueringsarbeid. 

• Sette av tid på foreldremøter og konferanser til å fange 

opp vurderinger og synspunkter fra barnas foresatte. 

Være åpne for kritikk og positiv til innspill fra foreldrene. 

• Innhente skriftlige tilbakemeldinger og tips fra 

foreldre (og barn) ved skjema på hjemmesiden. 
• Vurdere barnehagens aktiviteter i samarbeidsutvalget. 

• Vurderingssamtaler med barna, barneintervju. 

• Dokumentere barnas arbeider ved at barnas bilder 

og formingsaktiviteter stilles ut i barnehagen. 

• Registrere barnas ukentlige aktiviteter, slik at 

personalet lettere kan støtte og oppmuntre hvert 

enkelte barn til videre utvikling. 

• Personalet jobber med praksisfortellinger slik at vi i 

etterkant kan evaluere og reflektere rundt egen 

praksis. 
 

 

Gråtass Barnehage evaluerer seg selv gjennom hele året. 
Vi er i stadig utvikling og har gjennom de siste seksten 
årene gjennomført en hel del endringer og gått i ulike 
retninger. 
Vurdering av egen praksis og egen arbeidsplass er 
vesentlig for å kunne imøtekomme våre brukere på veien 
til å bli en enda bedre barnehage i et moderne samfunn.  

 
Vi gjennomfører evalueringer gjennom: 

 
• Brukerundersøkelser 
• Personalundersøkelser 
• Psykososiale undersøkelser 
• Vernerunder 
• Foreldresamtaler 
• Foresattes tilbakemeldinger 
• FAU/ SU 
• Månedsbrev 
• Refleksjonsmøter og møter for pedagogiske ledere 
• Personalmøter, avdelingsmøter og plandager. 
• Pedagogisk dokumentasjon 
• Arbeid med årsplan og virksomhetsplan 
• MyKid 
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18.ØKONOMI 
 

 

Barnehagens drift er basert på foreldrebetaling og 

kommunalt tilskudd. Støtten fra kommunen utgjør ca. 80 % 

av driftsinntektene. Foreldrebetalingen dekker ca. 20 %. 

 Det betales for 11 måneder på grunn av lovpålagt krav til 

barns ferie. Juli er betalingsfri. 

 
 

Matpenger 
Pr. 01.08.22 betaler foresatte kr. 500,- pr. barn. 
 

Søskenmoderasjon 
Søskenmoderasjon regnes ut etter hvilken plasstype 

det enkelte barn har og beregnes slik: 
• For første barn betaler man vanlig pris 

• For barn nummer to får man 30% søskenmoderasjon 

• For barn nummer tre og flere får man 50% 

søsken- moderasjon 
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