
Årsplan 2017/18 for Maurtua Barnehage



Innholdsfortegnelse

Barnehagen vår
Frampå 2.0 Hovedmål
Frampå for danning gjennom omsorg, lek og læring
Frampå for barns medvirkning, likestilling og demokrati 
Frampå for teknologi og realfag
Frampå for lek
Frampå for språklig kompetanse
Frampå for sosial kompetanse og inkluderende fellesskap
Frampå for helse og miljø
Frampå for skolestartere
Frampå for foreldresamarbeid
Frampå for planlegging, dokumentasjon og vurdering
Progresjonsplan - fagområdene i Rammeplanen
Om årsplanen

https://backstage.mykid.no/#goto28
https://backstage.mykid.no/#goto62
https://backstage.mykid.no/#goto29
https://backstage.mykid.no/#goto30
https://backstage.mykid.no/#goto31
https://backstage.mykid.no/#goto32
https://backstage.mykid.no/#goto33
https://backstage.mykid.no/#goto34
https://backstage.mykid.no/#goto35
https://backstage.mykid.no/#goto36
https://backstage.mykid.no/#goto58
https://backstage.mykid.no/#goto59
https://backstage.mykid.no/#goto60
https://backstage.mykid.no/#goto61


Barnehagen vår

Maurtua Barnehage ligger nederst i Bakkanefeltet med nærhet til Skien by og skog. Barnehagen har 8 fargeinndelte avdelinger hvor syv avdelinger
ligger i hovedbygget. Den siste avdelingen, Turkis,

har et eget hus. Uteområdet er delt inn i 3 soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer for barna. 

Maurtua barnehage tilbyr:

• Småbarnsplasser 1-3 år.

• Storbarnsplasser 3-6 år.

• Friluftsgruppe for barn i alderen 3-6 år.

Maurtua barnehage fokuserer på nærmiljø og natur. Barnehagen ligger sentralt plasser i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidsparken,
politistasjon, brannstasjon, skog, by osv. Vi benytter oss av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Barnehagen vil gi gode naturopplevelser til alle barn. Vi vil tilrettelegge for dette både utenfor og innenfor barnehagens område. Vi benytter oss av
gjenbruk og resirkulering for å inspirere til kreativitet og utforsking.

Et barn som er 1 år gammelt vil oppleve naturen annerledes enn hva et barn på 5 år gjør. Alle barn vil oppleve naturen forskjellig. Vi tilrettelegger
barnehages uteområde slik at alle barn vil finne gode uteopplevelser i barnehagen. En ettåring vil ha behov for å kunne selv utforske og oppdage
naturen i sitt eget tempo. Den vil trenge tilstedeværelse av voksne på en annen måte enn hva større barn vil. Et barn på fem år vil ha behov for
større grovmotoriske utfordringer. Vi vil tilrettelegge for at alle barns behov blir tatt på alvor.

Barnehagens visjon er «Alle med i tua vår». Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens
egen. Barna blir møtt ut i fra sitt ståsted. Hvert enkelt barn skal få oppleve at man blir sett, hørt og tatt på alvor.  Omsorg og aktivitetstilbud tilpasses
hvert enkelt barn og barnegruppe. Personalet i Maurtua har et grunnleggende menneskesyn som legger vekt på det enkelte barn som likeverdig,
individuelt og fullverdig menneske.

For å fremme likeverd kreves det at personalet er oppmerksomme og åpne overfor det unike hos hvert enkelt barn, i situasjonen og i gruppen. Vi er
bevisst våre handlinger og legger til rette for at barn kan forstå konsekvensen av egne handlinger. Dette krever ansvarsbevisste voksne som er
anerkjennende, nærværende og engasjerte. Vi arbeider aktivt for at det enkelte barn får erfare at det er verdifullt og viktig for fellesskapet.



Frampå 2.0 Hovedmål

I våre barnehager er alle barns handlinger og ytringer betydningsfulle. Barna erfarer at deres kreativitet,
vitebegjær, nysgjerrighet og utforskning tas på alvor og inngår i alles rett til å være aktive borgere i et
demokratisk samfunn. Likestilling og likeverd vektlegges i det pedagogiske innholdet.

Barnehagedeltakelse skal tilrettelegge for å gi barn øving i demokratiforståelse. Et godt utgangspunkt for dette er å verdsette barndommens
egenverdi. Det innebærer å gjøre barns lek, samspill og ytringer i barnehagen betydningsfulle og å vektlegge dette i planlegging, dokumentasjon og
vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg skal det alltid tilrettelegges for trivsel og glede i lek og vennskap.

En god måte å oppnå kompetanseutvikling på er å inkludere ledere og ansatte i felles prosesser der organisasjonens samlede kompetanse
utvikles. Dette kalles barnehagebaserte kompetansehevingstiltak og innebærer systematiske utviklingsarbeid som involverer hele personalet og
foregår i den enkelte barnehage. Grenland Barnehagedrifts strategi «Frampå 2.0» implementeres som et toårig tverrfaglig systematisk
utviklingsarbeid med lokal tilpassing til den enkelte barnehage. Å gjennomføre utviklingsarbeid bidrar til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass
for alle ansatte, på tvers av kompetansenivå. Resultatet er læring for alle og økt kvalitet på det pedagogiske tilbudet til barna.

Frampå-området "barns medvirkning, likestilling og demokrati" inngår i barnehagens utviklingsarbeid i strategiperioden. Det samme gjelder
Frampåområdet «teknologi og realfag». Tiltak knyttet til disse områdene nedfelles i barnehagens årsplan.

Barnehagen er en del av Læringsverkstedet AS. Læringsverkstedets barnehager skal få verdens viktigste verdier til å vokse. "Verdens viktigste
verdier" er barna, de som skal forme og utvikle framtiden vår. Læringsverkstedet ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og
empati. For at barna skal oppleve dette, skal vi som medarbeidere og fellesskap gjøre det samme. Å få verdens viktigste verdier til å vokse er en
oppgave å bruke livet på. 

  



Frampå for danning gjennom omsorg, lek og læring

Målsettinger fra Barnehageloven og Rammeplan:

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

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Våre ansatte møter det enkelte barn som et individuelt og fullverdig menneske
Etisk refleksjon skal ligge til grunn for faglige og administrative beslutninger

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Frampå 2.0
KD Barnehageloven
Udir Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold
Udir Kompetanse for framtidens barnehage
Utdanningsforbundet Lærerprofesjonens etiske plattform
Nasjonalt ressurssenter Kunst og kultursenteret

Tiltak for å oppnå dette i år:

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg

prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske felleskap.

Barnehagen skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og engasjement i fellesskapet hvor barnas ulike behov og meninger kommer frem. Dette oppnås blant

annet ved å tilrettelegge for lek, mindre grupper, i samlingsstund og gjennom arbeid med ulike temaer.

Barna skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen og få mulighet til å vise andre omsorg. For å oppnå dette må personalet gjennom omsorg vise

åpenhet, varme og interesse for hvert enkelt barn.

Personalet i barnehagen skal observere, anerkjenne og følge opp barnas perspektiv og handlinger. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i

den verden de er en del av. Dette kan for eksempel være i samspill, i dialog, lek og utforsking.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf
http://www.utdanningsforbundet.no/upload/L%c3%a6rerprof_etiske_plattform_297x460 (3).pdf
http://www.kunstkultursenteret.no/


Frampå for barns medvirkning, likestilling og demokrati

Målsettinger fra Barnehageloven:

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering
Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Det tilrettelegges for barns medvirkning gjennom at barna deltar i og har innflytelse på fellesskapet
Likestilling og likeverd ligger til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Fagplan Barns Medvirkning
Likestillingssenteret Veileder for likestilt pedagogisk praksis
Udir m.flere Min stemme
Nasjonalt ressurssenter Læringsmiljøsenteret
Udir Temahefte - Barns medvirkning
Udir Temahefte - Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Tiltak for å oppnå dette i år:

For å fremme likestilling og nestekjærlighet så skal barna bli møtt av et personale som er bevisst sine verdier og holdninger. I det pedagogiske arbeidet sørger

personalet for at alle barn får varierte utfordringer og like muligheter uavhengig av blant annet funksjonsevne, kjønnsidentitet, sosial status, alder og kultur.

Personalet møter alle barns meninger med alvor og respekt. Personalet lar barn medvirke ut i fra det enkelte barns ståsted. For å ivareta alle barna har personalet

et observerende blikk og fordeler oppmerksomheten.

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Barn skal få oppleve demokratisk

deltagelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevne og språklige ferdigheter.

Barna skal få en begynnende forståelse om demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag.

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.likestillingssenteret.no/Portals/0/Veiledere/2012/Veileder barnehager.pdf
http://www.minstemme.no/
http://laringsmiljosenteret.uis.no/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_barns_medvirkning.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf


Frampå for teknologi og realfag

Målsettinger fra Barnehageloven

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter
Barnehagen skal fremme digital kompetanse ved å benytte digitale verktøy på en lekende, motiverende, reflektert og sikker måte i
arbeidsområdene gitt i Rammeplanen

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

I våre barnehager benytter vi teknologi og digitale verktøy som innfallsvinkel til matematikk og naturfag

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Fagplan Digital hverdag
Kunnskapsdepartementet «Tett på realfag»
Nasjonalt senter Senter for IKT i utdanningen
Nasjonalt senter Naturfagsenteret
Nasjonalt senter Matematikksenteret
Udir Temahefte - Antall, rom og form
Udir Temahefte - IKT i barnehagen
Udir Temahefte - Natur og miljø

Tiltak for å oppnå dette i år:

Barna skal få kunnskap og erfaring med realfag (naturvitenskap og matematikk) ved bruk av teknologi, forskning og eksperimentering.

Matematikk i barnehagen skal bygges på barns egne premisser i leken og i her og nå situasjoner. Personalet ser verdien ved å utnytte hverdagsaktivitetene i

forhold til matematikkutviklingen. Eksempler på dette er å telle hvor mange barn som er tilstede, leke tradisjonsleker og se på størrelsesforhold til planter og dyr i

naturen. 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, ulike årstider og en begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Gjennom lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap skal personale gi barna opplevelser ved bruk av digitale verktøy. Barna skal få begynnende kunnskap

om ulike verktøy, utvikle skapende bruk og få videreutviklet sine egne erfaringer fra hjemmet. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk

forståelse og digital dømmekraft knyttet til digitale medier. 

Ved å skape nysgjerrighet og bygge på barnas kunnskap og erfaring vil personalet gi barna et positivt møte med realfag.

Teknologi og realfag vil være en stor del av barnehagens utviklingsarbeid, da barna benytter seg av teknologi for å forske på fuglelivet i barnehagens uteområde.

Teknologi brukes av barna til dokumentasjon og observasjon av fuglene, i tillegg til at barna skal jobbe med matematikk gjennom observasjon og

førstehåndserfaringer med fugler i og rundt barnehagens uteområde. 

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tett-pa-realfag/id2435042/
https://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage
http://www.naturfagsenteret.no/
http://www.matematikksenteret.no/content/5058/Laringsressurser
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_antall_rom_og_form.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_ikt_i_barnehagen.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_natur_og_miljo.pdf


Frampå for lek

Målsettinger fra Barnehageloven

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Våre ansatte bidrar til å iverksette, verne og videreutvikle leken

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Udir «Barns trivsel – voksnes ansvar»
Udir Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat
Udir Temahefte - De minste barna i barnehagen

Tiltak for å oppnå dette i år:

Barnehagen legger til rette for spontan lek i hverdagen, der barna får mulighet til å leke alene og sammen med andre. Vennskap er en kilde til trivsel og skapes

gjennom relasjoner i leken. Personalet tilrettelegger for lek i mindre grupper, og er en medspiller for å bistå barnet i leken, videreutvikle og verne om leken.

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform, som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har en egenverdi og skal ha en fremtredende plass i barns liv i

barnehagen. Eksempel på dette kan være i rolleleken, da barna prøver ut forskjellige sosiale koder.

Barna skal få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i barnehagen. Det skal inspireres til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse, gjennom turer i

nærmiljøet, og i ute- og innemiljøet.

De ansatte tilrettelegger for variert lek etter observasjon av hva barna er opptatt av, og for utforskning, undring og bearbeiding av inntrykk. 

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Trivsel/trivselsveileder/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen.pdf


Frampå for språklig kompetanse

Målsettinger fra Barnehageloven

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter
Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for
tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Våre ansatte skaper et inspirerende språkmiljø i barnehagen

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Udir «Språk i barnehage – mye mer enn bare prat»
Udir Temahefte om språklig og kulturelt mangfold
Nasjonalt ressurssenter Skrivesenteret
Nasjonalt ressurssenter Lesesenteret
Nasjonalt ressurssenter Fremmedspråksenteret
Lesesenteret Språksløyfer
Udir Temahefte - Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
Nasjonalt ressurssenter Nynorsksenteret

Tiltak for å oppnå dette i år:

Barnehagen skal legge til rette for god språkutvikling og språkforståelse, både i den verbale og den non-verbale uttrykksformen. Dette gjøres gjennom feks.

høytlesning, dele i mindre grupper, sang, rim og regler.

Personalet skal bruke språket aktivt sammen med barna gjennom hele dagen. De skal tolke det non-verbale språket, gi forklaringer og bruke hverdagslige

begreper. På denne måten får barna videreutvikle språket sitt og får et utvidet ordforråd.

Barna skal oppleve at personalet er lydhøre og språklige rollemodeller. Personalet er bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker barns språklig utvikling.

Ved språklige utfordringer legger barnehagen til rette for språktrening. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av språkgrupper og pedagogiske språkverktøy.

Dette kan også gjøres i samarbeid med PPT og logoped.

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
http://www.skrivesenteret.no/
http://lesesenteret.uis.no/
http://www.fremmedspraksenteret.no/
http://sprakloyper.uis.no/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte-_om_sprakmiljo_og_sprakstimulering_i_barnehagen_bokmal_web.pdf
http://www.nynorsksenteret.no/


Frampå for sosial kompetanse og inkluderende fellesskap

Målsettinger fra Barnehageloven

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi
Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Det er alle ansattes ansvar å møte barna med verdighet og å legge til rette for at alle barna får positive erfaringer med lek og vennskap
Barnehagen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Udir «Barns trivsel – voksnes ansvar»
Nasjonalt ressurssenter Flerkulturell opplæring
Grenland Barnehagedrift Fagplan Barns Medvirkning
Udir Ressursside om mobbing
Udir Temahefte - Barn med nedsatt funksjonsevne

 

Tiltak for å oppnå dette i år:

Sosial kompetanse innebærer blant annet å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser og for å forebygge diskriminering og mobbing. Personalet

benytter ulike situasjoner til dette som f.eks. lek, naturopplevelser og rutinesituasjoner.

Barnehagen legger til rette for at alle barn i barnehagen uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i

meningsfylte aktiviteter i et inkluderende felleskap. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Barnehagen legger til rette for positive samspillserfaringer ved å skape gode lekearenaer, dele barna inn i mindre grupper, utforme rom og benytte leker som

inviterer til felleskap.

De religioner med sine høytider som er representert i barnegruppen skal markeres.

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Trivsel/trivselsveileder/
http://nafo.hioa.no/
http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/trivsel/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/om_barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_barnehagen.pdf


Frampå for helse og miljø

Målsettinger fra Barnehageloven

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen
Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon

Målsettinger fra Rammeplanen

Barna skal mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Miljøvern, gjenbruk og kunnskap om vårt ansvar for naturen inngår i barnehagens dagligliv
Våre ansatte tilrettelegger for at barna får mulighet til daglig fysisk aktivitet i barnehagen

Fagressurser og kilder
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Veileder Kosthold
Grenland Barnehagedrift Veileder Hygiene og smittevern i barnehagen
Grenland Barnehagedrift Veileder Klær og utstyr
Nasjonalt ressurssenter Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt ressurssenter Naturfagsenteret

Tiltak for å oppnå dette i år:

Barnas psykiske og fysiske helse skal fremmes i barnehagen. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, og helse skal barnehagen bidra til barnas trivsel, livsglede,

mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Gjennom daglige rutiner og samtaler bidrar personalet til at barna lærer å ta vare på seg selv og utvikler gode vaner i forhold til psykisk og fysisk helse. Barna skal

bli kjent med egne behov og utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold.

Personalet tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet og fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. De ansatte er aktive deltagere, gir veiledning og

skaper gode lekearenaer.

Barnehagens inne- og uteområde inspirerer og motiverer til daglig fysisk aktivitet gjennom så mange sanseerfaringer som mulig, som å lukte, smake, føle, berøre

og høre.  Personalet bruker også nærmiljøet aktivt for å utvide barnehagens fysiske miljø.

Personalet tilrettelegger slik at alle barn får et tilbud om hvile i løpet av barnehagedagen.

http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://mhfa.no/
http://www.naturfagsenteret.no/


Frampå for skolestartere

Målsettinger fra Barnehageloven

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for at overgangen fra barnehage til grunnskole skal være godt forberedt for barna. Dette
foregår i nært samarbeid med barnas hjem

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Skolestartere i våre  barnehager får opplevelser og erfaringer som bidrar til en trygg og positiv overgang til skole og SFO

Fagressurser
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Fagplan Overgang
Udir Fra eldst til yngst
Ulike nasjonale ressurssenter  
Ulike kommunale styringsdokumenter  

Tiltak for å oppnå dette i år:

Fagplan Overgang skal brukes for å gjennomføre aktiviteter med skolestarterne.

Barna lærer seg grunnleggende kompetanse, gjennom samarbeid og samhandling, som har en avgjørende betydning for barns utvikling og læring. Personalet

fokuserer på ulike situasjoner som turtaking, ta imot enkle beskjeder, rekke opp handa og selvstendighetstrening som for eksempel påkledning og dobesøk.

Personalet skal være lyttende, oppmerksomme og skape positive holdninger og forventninger til skolen og SFO hos barna.

For å skape trygghet deles barna inn i grupper etter skolekretser, det gjennomføres barnesamtaler med hvert enkelt barn og barna får besøke sin lokale skole og

SFO.

Barnehagen har et tett samarbeid med skolen og foreldre for å trygge overgangen fra barnehagen til skolen. Viktig informasjon om barnet blir videreformidlet i form

av overgangsmøter.

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/fra_eldst_til_yngst_veileder_fra_kd.pdf


Frampå for foreldresamarbeid

Målsettinger fra Barnehageloven

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Vi vurderer samarbeidet med barnas hjem som grunnleggende for alt arbeid i barnehagene våre. Det er den daglige kontakten som er viktigst

Fagressurser
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Veileder Foreldresamarbeid
Grenland Barnehagedrift Veileder Hygiene og smittevern i barnehagen
Grenland Barnehagedrift Veileder Klær og utstyr
FUB Foreldreutvalget for barnehager

Tiltak for å oppnå dette i år:

MyKid brukes som en kommunikasjonsportal mellom hjem og barnehage. Den forenkler og erstatter deler av dialogen og benyttes til faglig og praktisk informasjon.

Grenland Barnehagedrift har utarbeidet ulike veiledere til informasjon for foreldre. Disse kan leses på MyKid.

Personalet skal samarbeide med alle foreldre slik at de opplever seg sett og hørt. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og respekt.

Et nært samarbeid er viktig for å støtte barns utvikling. Gjensidig og ærlig kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv effekt på hvordan

barna fungerer og trives.

Barnehagen har formelle møteplasser som foreldremøte, foreldreråd, samarbeidsutvalg og utviklingssamtaler. Her kan foreldrene medvirke og gi tilbakemeldinger

til barnehagen. Det arrangeres uformelle sosiale arrangementer i barnehagen, som for eksempel foreldrekaffe.

http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://www.fubhg.no/


Frampå for planlegging, dokumentasjon og vurdering

Målsettinger fra Barnehageloven

Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende

Målsettinger fra «Frampå 2.0»

Gjennom utøvelse av pedagogisk ledelse er det daglig leder som sammen med de pedagogiske lederne utformer, leder og har ansvar for det
faglige innholdet i barnehagene våre

Fagressurser
Utgiver Tittel og link

Grenland Barnehagedrift Fagplan Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Udir Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Tiltak for å oppnå dette i år:

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen

baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt og i gruppe.

Avdelingene planlegger aktiviteter og utarbeider månedsplaner ut i fra årsplanen. Dette blir senere evaluert internt i personalet og for foreldrene i månedsbrev.

Avdelingsmøter og planleggingstid benyttes blant annet til å vurdere avdelingens arbeid og barns trivsel og utvikling. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå

i vurderingsgrunnlaget. Vurdering blir gjort i samarbeid med ansatte, foreldre eller hjelpeinstanser.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Personalet

dokumenterer og evaluerer det vi gjør i barnehagen gjennom bilder, «dagen i dag», månedsbrev, foreldremøter, dokumentasjonsskjema og utviklingssamtaler. 

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf


Progresjonsplan - fagområdene i Rammeplanen

Planen gir eksempler på tiltak/aktiviteter barnehagen benytter i arbeidet med de ulike fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen. I
arbeid med temaer, prosjekter og hverdagsaktiviteter vil ulike fagområder ofte overlappe og utfylle hverandre.

Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 år:
Barna uttrykker følelser kroppslig og med enkle ord og begreper. De forstår og gjenkjenner ord og uttrykk ved hjelp av bilder,
konkreter, sanger og samtale. Barna introduseres for digitale verktøy.

3-4 år:
Barna skal kunne uttrykke seg gjennom å bruke språket aktivt for å skape mening samt utvikle relasjoner. Gjengi historier,
gjenkjenne symboler, og leke med lyd og rytme i språket. Barna kjenner igjen sitt eget navn og kan benytte digitale verktøy.

Skolestartere:
Barna øver på ord og begreper gjennom rim, regler og fortelling. De øver på dialog, samtale, være konsentrert over tid og å
stå fram og fortelle/snakke i en gruppe. Skrive navnet sitt, og gjenkjenne bokstaver. De bruker digitale verktøy til å skape noe.

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse

1-2 år: Barna blir introdusert for bevegelsesanger. De får erfaring med bevegelse på ujevnt underlag

3-4 år: Barna beveger seg til musikk i form av voksenstyrte danse eller turnaktiviteter. Barna er på jevnlig turer i nærområdet.

Skolestartere:
Barna gjennomfører turer med varierte motoriske utfordringer og lengde. Det blir tilrettelagt for større selvstendighetstrening
ved av og på kledning, toalettbesøk og under måltid.

Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet

1-2 år:
Barna blir introdusert for ulike typer formingsmateriell. De opplever sang, musikk og dans, eventyr, rim, regler og rollelek,
gjennom aktiviteter på avdelingen. De får opplevelser med ulike aktiviteter og kunstuttrykk knyttet til høytider.

3-4 år:
Barna uttrykker seg estetisk ved bruk av ulike materialer, teknikker og opplever skaperglede. Barna får kjennskap til ulike
kunst og kulturelle arrangementer i lokalmiljøet, og de får opplevelser med dramatisering og film som uttrykksform.

Skolestartere:
Barna får mulighet til å prøve ut ulike uttrykksformer innen sang og musikk. De dramatiserer eventyr og fortellinger og bruker
nettbrett til å lage dokumentasjon/film. Barna lærer begreper knyttet til kunst og kulturuttrykk.

Fagområde: Natur, miljø og teknologi

1-2 år: Barna opplever ulike årstider og blir introdusert for ulike dyr som lever i naturen

3-4 år: Barna får kunnskap om livet i naturen og årstider, vær og temperatur.

Skolestartere: Barna blir kjent med planter, dyr, landskap og vær.

Fagområde: Etikk, religion og filosofi

1-2 år: Barna får kjennskap til ulike høytider og barna tilegner seg kunnskap om normer og regler.

3-4 år: Barna får kjennskap til ulike høytider og hvorfor vi markerer de. Barna skal kunne handle etter prinsippet «rett og galt».

Skolestartere:
Barna får kjennskap til ulike religioner og høytider, og hvorfor vi markerer de. Barna utvikler respekt og toleranse for
hverandre.

Fagområde: Nærmiljø og samfunn

1-2 år: Barna blir kjent med barnehagens uteområde. Barna føler tilhørighet til barnehagen og sin avdeling.

3-4 år: Barna deltar på turer i barnehagens nærmiljø. Barna erfarer at jeg og andre er viktig for fellesskapet.

Skolestartere: Barna deltar på lengre turer utover barnehagens nærmiljø og blir kjent med en skole. Barna får kunnskap om trygg trafikk.

Fagområde: Antall, rom og form

1-2 år: Barna blir kjent med enkle begreper og preposisjoner. De får begynnende kunnskap om tallrekka og får erfaring med former.

3-4 år:
Barna får erfaring med å telle. Barna får praktisk bruk av geometriske former gjennom blant annet konstruksjonslek og
forming. Barna får erfaringer med størrelser gjennom blant annet sortering.

Skolestartere:
Barna utforsker og leker med tall og former. Barna blir kjent med matematiske begreper og måleenheter. Barna får erfaringer
med geometriske former, lengde, høyde ved for eksempel konstruksjonslek. Barna leker og eksperimenterer med tall og
mengde og får



Om årsplanen

Grenland Barnehagedrift har som formål å være en barnehageeier som i samarbeid med barna, barnas hjem og våre ansatte drifter og utvikler
pedagogiske virksomheter til beste for enkeltbarnet og samfunnet.

Våre barnehager drives i samsvar med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og vårt strategidokument «Frampå
2.0». Den enkelte barnehages årsplan gir informasjon om de overordnede målene i styringsdokumentene og barnehagens tiltak for å nå disse.

Årsplanen er blant annet de ansattes arbeidsdokument og konkretiserer føringene fra Barnehageloven med forskrifter og «Frampå 2.0».
Barnehagens kalender/månedslange og vurdering av tiltakene hver måned beskriver hvordan arbeidet med tiltakene i årsplanen omsettes i praksis
på den enkelte avdeling. Dette publiseres på MyKid.

Et mål med planene er å gi barnas foresatte kunnskap og oversikt over barnehagens pedagogiske innhold. Sammenhengen mellom barnehagens
konkrete aktiviteter og de overordnede målene i årsplanen skal synliggjøres.

Barnehagens årsplan godkjennes av barnehagens styre og samarbeidsutvalg.

MyKid

MyKid er en nettbasert kommunikasjonskanal mellom barnehagen og foreldre/foresatte og mellom ansatte i barnehagen.
Barnehagen har et spesielt ansvar for at foreldre/foresatte får riktig informasjon til rett tid. Informasjonen varierer fra beskjeder om enkeltbarn, til
informasjon som gjelder hele avdelingen, til hele barnehagen eller mellom ansatte.
I tillegg til den daglige kontakten er MyKid vår foretrukne kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehage.


