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1.0 Innledning
Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og
begrunnelser. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens
formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.
Årsplanen bygger på Lov om barnehager med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver, Økonomi – og handlingsplan for Horten kommune og Handlingsplan for
Hortensbarnehagen med tilhørende planer som:
-

Handlingsplan for Hortensbarnehagen 2018 - 2022

-

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser i barnehage og skole

-

Plan for overgang hjem, barnehage, SFO og skole

-

Plan for bærekraftig utvikling i Hortensbarnehagen

2.0 Evaluering av fjoråret
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen.
Barnehageåret 2020/2021 har vi hatt to mål som vi har jobbet systematisk med gjennom hele året:
«Alle barn inngår i positive relasjoner i lek,» og «barnehagen skaper et godt språkmiljø for alle barn.»
For å oppnå målene, ville vi skape et felles tredje å være sammen om, skape spenning, magi og
fantasi, ha dynamiske lekemiljøer, legge til rette for medvirkning og bruke pedagogisk
dokumentasjon, ha en multimodal lesepraksis, bruke billedkort og morsmål som ressurs og bruke
sang, musikk og regler. Vi ville også utvikle voksenrollen, og være autoritative voksne.
Med de to målene og metodene vi valgte, har vi fortsatt arbeidet med å implementere erfaringer og
kunnskap fra prosjektet om «et inkluderende barnehagemiljø,» som alle barnehager i Horten
kommune har deltatt i.
Mål 1: «Alle barn inngår i positive relasjoner i lek.»
Smågrupper på turer og i aktiviteter har vært en viktig metode for begge målene vi har valgt. Alle
avdelinger sier i sine evalueringer at de dette året har brukt smågrupper i mye større grad enn
tidligere år, og at de ser at det har en positiv effekt for å utvikle gode relasjoner i den lille gruppa
barna er en del av. De mindre gruppene gjør hvert barn mer synlig både for hverandre, men også for
de voksne. Det er lettere å inkludere barn i en mindre gruppe. Avdelingene erfarer også at når barna
blir trygge og inngår i positive lekerelasjoner i de små gruppene, påvirker det fellesskapet i hel
gruppe på en positiv måte. Avdelingene har både brukt faste grupper over tid, men også observert
barna og samspillet, og byttet litt på gruppene når det har vært behov for det. Enten for å ivareta
vennskap eller bygge nye relasjoner. Innholdet i gruppene har variert fra turer til prosjekter, lek,
utforsking, musikk og sang eller andre aktiviteter. Noen avdelinger har vært gode til å jobbe med det
fysiske rommet og lekekrokene gjennom hele året, hvor de også har rullert på leker. Andre har mer å
gå på her.

Mål 2: «Barnehagen skaper et godt språkmiljø for alle.»
Små grupper som har vært på turer, utforsket og lekt sammen eller jobbet med prosjekter sammen,
har ført til mer kommunikasjon og samtaler mellom barn, og mellom barn og voksne. Avdelingene
sier at i prosjekter der de har hatt et felles fokus rundt noe barna har vært interesserte i, har de fått
til mye undring og samtaler. Noen avdelinger har vært gode til å utvikle bruk av billedkort/ASK og
tematavler i prosjekt, rutiner og annet, for å tydeliggjøre ord og språk med alle barna i gruppa. Det
har vært positivt for barna og deres språkutvikling, og barna har selv tatt i bruk bildene og
tematavlene i kommunikasjon med andre barn og voksne. Alle avdelinger har brukt bøker som
utgangspunkt for prosjekt, sammen med barns interesser. Noen avdelinger har brukt eventyr og
fortellinger på barnas morsmål, og brukt konkreter når de har fortalt eventyret sammen med barna.
Barna har blitt glade i bøker og fortellinger. Det er ikke alle som har fått til at det fysiske rommet
speiler bøkene man jobber med, så dette er noe vi vil fortsette å utvikle neste år.
Det har variert hvor mye hver avdeling har fått til bruk av sang og musikk, men de som har lykkes,
sier at barna har blitt gode til å huske tekstene og synge.
De fleste avdelingene har slitt med å få til pedagogisk dokumentasjon som en måte å få tak i barns
stemmer på, og er noe vi vil fortsette å jobbe med neste barnehageår.
Hele dette året har vært preget av covid-19, og det har medført færre møtearenaer og begrensede
muligheter til samarbeide på tvers av avdelinger.

3.0 Barnehagens visjon og verdigrunnlag
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.

Barnehagens visjon:

Denne visjonen danner grunnlaget for mye av arbeidet i vår barnehage, og er utarbeidet i prosess
hvor hele personalet var deltagende. Vi ønsket en visjon som vi alltid skal kunne strekke oss etter, en
visjon som gir mening, og skaper gode prosesser for å utvikle vår pedagogiske praksis. For oss så
betyr dette at vi hele tiden ønsker å være:
-

voksne som viser omsorg når barn trenger det

-

voksne som ser og møter hvert enkelt barn når de kommer om morgenen

-

voksne som lytter

-

voksne som er til stede sammen med barna

-

voksne som skaper god atmosfære rundt seg

-

voksne som ser hvert enkelt barn og gir det den oppmerksomheten det trenger

-

voksne som er tålmodige og lar barna få prøve selv

-

voksne som motiverer og veileder barna til å mestre nye ting

-

voksne som gir bekreftelse, ros og positive tilbakemeldinger

-

voksne som fanger opp barnas interesser og som legger til rette for lek og læring

-

voksne som er nysgjerrige og undrende sammen med barna

-

fleksible voksne som ser og griper de mulighetene som oppstår

-

lekne voksne som gir av seg selv

-

voksne som skaper de gode relasjonene og bygger et inkluderende gruppefellesskap basert på
tillit, åpenhet, humor, glede og trygghet

-

voksne som er gode rollemodeller

-

voksne som er kreative, improviserer og legger til rette for spennende opplevelser

-

en barnehage hvor man møter hverandre med respekt og ydmykhet

Visjonen henger tett sammen med vårt verdigrunnlag, og sier noe om hva vi ønsker at dere skal møte
hos oss. Verdigrunnlaget er basert på vårt tidligere arbeid med barns medvirkning, likeverd,
likestilling, danning, mangfold og relasjonskompetanse.

4.0 Barnehagens formål og innhold
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I
barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med
omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng
og samlet bidra til barns allsidige utvikling.
Omsorg
Omsorg handler både om relasjonene mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for
hverandre. Vi skal gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg, og skape et godt miljø der glede og
trivsel ivaretas. Dette er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse og empati, og er et viktig bidrag i
et livslangt læringsperspektiv.

I vår barnehage observerer vi relasjoner og samspill blant barn gjennom tilstedeværelse i lek og
aktiviteter. Vi er nære og imøtekommende voksne som ivaretar barns behov for omsorg, nærhet og
et fang å sitte på. I dette samspillet er det viktig at voksne bekrefter barns følelser. Det handler om å
se hele barnet og hva de uttrykker, møte dem med anerkjennende blikk, veilede og støtte dem i
dialog og samspill.

Lek
Rammeplanen sier at leken har en egenverdi, og skal ha en sentral plass i barnehagen. (Rammeplan
for barnehagen,2017, s.20) God lek og felles opplevelser styrker vennskap og fellesskapsfølelsen, og
kan føre til forståelse på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. Omsorg, oppdragelse, lek og
læring former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker. Å se alt dette i en
sammenheng er et særtrekk ved den norske barnehagetradisjonen.
I vår barnehage legger vi til rette for barns lek ved å gi barna tid og rom til å leke, og ved å tilføre
materialer, utstyr, opplevelser og erfaringer som kan bidra til å utvide og videreutvikle leken. Vår
oppgave er å sørge for at alle barn får være med i lek, styrke sin lekekompetanse og utvikle gode
språklige ferdigheter. Gjennom prosjektarbeid og tilrettelegging bidrar vi til å utvikle barnas lek, og
være aktive deltagere på barnas premisser. Ved å observere og være tilgjengelige voksne, skal vi
hjelpe, veilede og oppmuntre barn som trenger støtte til å komme inn i lek eller være i lek over tid. Vi
jobber for å sikre at alle barn får positiv og grunnleggende lekeerfaring med andre barn.

Danning
Begrepet danning bygger på humanistiske verdier som blant annet toleranse, likeverd og demokrati.
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåter, og er med på å forme oss som mennesker. Danning henger nøye sammen
med barns medvirkning, og handler om å være i utviklings- og endringsprosesser der barna både tar
til seg kulturen i det fellesskapet de er en del av, men også reflekterer over det de er en del av og
lærer å stille kritiske spørsmål. Når barn får medvirke og påvirke innholdet i egen hverdag sammen
med andre, bidrar disse prosessene til at barna lærer om seg selv, andre og den verden de er en del
av. De gjør demokratiske erfaringer der de både får påvirke, men også må tilpasse seg fellesskapet.
Alle barn skal være inkludert og aktivt deltagende i fellesskapet, og finne bekreftelse på sin identitet
og kultur i barnehagen. Vår barnehage skal være et sted hvor ulike individer og ulike kulturelle
ytringer møtes med respekt for det som er forskjellig. Dette er med på å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltakelse i vårt demokratiske fellesskap. Barna skal få rom for deltakelse
ved å få svar på egne initiativ, undersøke ulike perspektiver, reflektere over og formulere egne
synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Vi bruker varierte metoder for å støtte
barns lek og utforsking både inne i barnehagen, ute og på tur. Hvert barn har sine unike ressurser og
interesser, som vi støtter ved å gi erfaringer på mange ulike arenaer. Samtidig kan dette inspirere til
ny lek og undring

Læring
Rammeplanen sier at 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.
(Rammeplan for barnehagen, 2017, s.22)
I vår barnehage møter vi barnas nysgjerrighet, lek og utforsking på en positiv og støttende måte.
Læring skjer i alle situasjoner gjennom hele dagen. Vi jobber ut ifra barnas initiativ, og utvikler
prosjekter i samarbeid med barna. Når vi undrer oss sammen og jobber med felles temaer, utvikler vi
et lærende fellesskap. Alle barn skal oppleve å bli sett, hørt og erfare at deres bidrag er viktig for
andre. Slik mener vi at vi er med på å gi barna lærelyst og et godt grunnlag for videre læring og
danning.

Vennskap og fellesskap
I vår barnehage skal vi være gode forbilder og tydelige voksne som møter barna med tillit og respekt.
Det er vår oppgave å gi barn mulighet til å ta imot og gi hverandre omsorg. Hos oss skal barna få en
barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Vi skal legge til rette for anerkjennende og støttende
relasjoner, samt utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barn skal få erfaringer med å oppleve
vennskap og å ta vare på vennene sine. For å få til dette i praksis er vi tilstedeværende voksne som
tar barnas følelser på alvor. Dette speiler seg i hverdagen hvor vi deler inn i mindre grupper, men vi
legger også vekt på felles opplevelser med hele gruppen. Da ser vi både hvert enkelt barns behov og
gruppen som helhet.

Kommunikasjon og språk
Kommunikasjon og språk er noe av det viktigste i barnets utvikling. Alle barn skal oppleve
språkutvikling i barnehagen, og oppleve et stimulerende språkmiljø på hver avdeling. Som voksne må
vi hele tiden være bevisste på vår rolle som språklig forbilde for alle barn. Sammen med barna skal vi
leke med språk, lære språk gjennom lek, arbeide med litteratur, og lære oss å uttrykke egne følelser
og meninger samtidig som vi lytter til andres. Vi anerkjenner barns kommunikasjonsuttrykk og
stimulerer til dialog, og vi skal gi barn positive erfaringer med å bruke språk i alle situasjoner. I vår
barnehage lærer vi av hverandre, og løfter frem det språklige mangfoldet som ressurs og berikelse.

5.0 Barnehagens fagområder
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående
del av barnehagens innhold. Prosjektarbeid med barn er en helhetlig pedagogisk arbeidsmetode der
blant annet barns medvirkning og fagområdene blir ivaretatt. I arbeid med planlegging,
dokumentasjon og vurdering må barnehagen sikre at kravene i rammeplan blir fulgt opp.
Fagområdene:
o

Kommunikasjon, språk og tekst

o

Kropp, bevegelse, mat og helse

o

Kunst, kultur og kreativitet

o

Natur, miljø og teknologi

o

Antall, rom og form

o

Etikk, religion og filosofi

o

Nærmiljø og samfunn

Fagområdene er med på å utvikle barnehagens innhold og sikre progresjon i det pedagogiske
arbeidet. Barnehagen arbeider spesielt med fagområdene i lek og prosjektarbeid. Innenfor hvert
fagområde finnes det kunnskaper og ferdigheter som skal utvikles hos barna, og som sikrer at
personalet alltid skal kunne tilby ulike og nye veier og aktiviteter i en lek eller i et prosjektarbeid.
Fagområdene henger også sammen med fag barn vil møte på skolen. Fagområdene skal være en
meningsfull og lærerik del av barnas hverdag, og det skal dokumenteres med bilder og i månedsbrev
hvilke fagområder man arbeider med. I tillegg dokumenterer avdelingen to ganger i året hvilke av
fagområdenes mål man har oppfylt.

6.0 Barnehagens fokusområder
I Handlingsplan for Hortensbarnehagen skal alle barnehagene arbeide med følgende fokusområder
i løpet av de neste 4 årene (2018-2022):


Språkmiljø og kommunikasjon



Bærekraftig utvikling



Livsmestring og helse

Vi har også i år valgt å samle våre mål under en felles paraply, nemlig det kommunale prosjektet
“inkluderende læringsmiljø i barnehagen”. Innenfor dette området kommer vi til å jobbe med
alle de tre fokusområdene for Hortensbarnehagen som er nevnt ovenfor.

Inkluderende læringsmiljø i barnehagen

Mål 2:

Mål 1:

Barnehagen skaper et
godt språkmiljø for alle
barn.

Alle barn deltar i
positive relasjoner i lek.

For å oppnå mål 1 må vi:
-

skape et felles tredje, noe å være

For å oppnå mål 2 må vi:
-

sammen om

bruke pedagogisk
dokumentasjon

-

Skape spenning – magi – fantasi

-

ha en multimodal lesepraksis

-

ha dynamiske lekemiljøer

-

være språklig aktive voksne

-

legge til rette for medvirkning

-

bruke billedkort og morsmål

-

være autoritative voksne

som ressurs
-

bruke sang, musikk og regler

Også i år vil vi fokusere på språkmiljø og positive relasjoner i lek, med bakgrunn i at vi hele tiden
trenger å utvikle arbeidet vi gjør. Våre mål er det vi ønsker å oppnå, det vi hele tiden arbeider for, der
vi ønsker å være. For å kunne skape positive relasjoner som alle har mulighet til å inngå i, og i tillegg
tilrettelegge for å skape et godt språkmiljø vil vi bruke følgende metoder:


Smågrupper:
En av våre viktigste arbeidsmetoder er å jobbe pedagogisk i smågrupper. Våre erfaringer ved
å dele i grupper er at alle barn blir mer synlige. Derfor er det en god metode for å ivareta
barnets rett til medvirkning, og legge til rette for gode samtaler og refleksjon. I de små
gruppene blir det mindre støy rundt barna og vi opplever færre konflikter. For spesielt de
minste barna bidrar de små gruppene til gode tilknytninger, tilhørighet og trygghet.



Felles tredje, noe å være sammen om:
Vennskap og gode relasjoner etableres ofte rundt et felles engasjement eller opplevelse, det
felles tredje. De siste årene har vi brukt litteratur som utgangspunkt for å skape noe å være
sammen om. Vi presenterer bokens innhold på flere ulike måter, ikke bare med ord og bilder,
men også gjennom lek, dramatisering, eller ved å forme deler av det fysiske rommet etter
bokens innhold. Det felles tredje kan også oppstå spontant i sandkassen eller ved at noen
barn finner noe spennende på tur i skogen. Da er det den voksnes ansvar å legge til rette for
at dette kan utvikles.



Det fysiske rommet:
Barnehagens fysiske miljø signaliserer hvordan rommet kan brukes og hvilken lek og aktivitet
som kan forgå. Vi ønsker å skape magiske univers med utgangspunkt i prosjektarbeidene
avdelingen til enhver tid jobber med. Rommet skal gjenspeile det felles tredje, være
dynamisk og fremme spenning og kreativitet. Kubene blir sentrale i dette arbeidet. Der kan vi
skape rom i rommet. Den gir oss ubegrensede muligheter, og kan endres fort og ofte.



Voksenrollen:
Personalet har ansvar for å skape god lek, samhold og tilhørighet på avdelingene. Vi skal
være engasjerte voksne i møte med barn, og skape gode rammer rundt leken. Vi skal arbeide
i tråd med visjonen vår. Det betyr at vi skal møte barn med varme og forståelse, men
samtidig være tydelige, sette grenser, være støttende og veilede. Vi bruker ulike
møtearenaer til å veilede hverandre omkring voksenrollen.

Samtaler og kommunikasjon:
Vi legger til rette for samtaler i hverdagssituasjonene, og bruker språket gjennom hele dagen.
Vi støtter oss til bruk av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) på alle avdelinger, som
en forsterker til det muntlige språket. Vi har valgt ut et sett med nøkkelord som de voksne
hele tiden skal bære med seg og ha tilgjengelig når vi kommuniserer med barnet. Disse
symbolene vil også brukes på dagsplaner og andre visuelle hjelpemidler.
PODD er et kommunikasjonshjelpemiddel hvor man tar i bruk symboler som forsterkere og
som gjør det lettere for barnet og personer i deres omgivelser å kommunisere med
hverandre.

Barns medvirkning:
Ifølge barnehageloven skal barnehagen ivareta barnas rett til medvirkning. I rammeplanen
står det blant annet at alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen
(UDIR 2017, side 27).
I vår barnehage innebærer dette at alle barn skal være inkludert i fellesskapet og oppleve at de
er viktige bidragsytere som kan påvirke det som skjer i barnehagen. De skal sammen med de
andre i gruppa kunne bidra til å utvikle innholdet og dagliglivet i barnehagen. Å delta i og
påvirke i et fellesskap innebærer at det enkelte barn også må støttes i å kunne leve seg inn i
andres situasjon og vise hensyn, og at de lærer å samarbeide. Egne ønsker må noen ganger
vike av hensyn til fellesskapet. Noe av innholdet i barnehagen er blant annet knyttet til
prosjektarbeid. Personalet skal ta barnas interesser og innspill på alvor i utviklingen av
prosjekter. For å ta på alvor innspill fra de yngste barna og barn som kommuniserer på andre
måter enn gjennom språk, fanger personalet i samspill med barna opp deres interesser, hva de
liker og hva de ikke synes noe om gjennom observasjon av kroppsspråk og aktiviteter barna er
opptatt av.



Pedagogisk dokumentasjon:
Dokumentasjon av barnehagens praksis blir pedagogisk dokumentasjon når personalet og
barna reflekterer over og diskuterer den (Udir). Den inneholder følgende elementer:
Observasjon, dokumentasjon, deling, refleksjon, tolkning og valg. Den brukes for å se hva
barna er opptatt av, den fremmer barns medvirkning i planleggingsarbeidet og gir oss
mulighet for å legge til rette for spenning, kreativitet og utforskning i barnets
læringsprosesser.

Livsmestring og helse
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et
barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. (UDIR,
2017, side 11).
Vi jobber forebyggende gjennom å kontinuerlig jobbe med barnehagens leke- og læringsmiljø, der
personalet er tett på barna og er gode rollemodeller. Vi har fokus på å skape et inkluderende
læringsmiljø preget av trivsel i barnehagen ved å sørge for at alle barn deltar i positive relasjoner i
lek. Vi jobber også med egne holdninger i møte med barna.
Følgende elementer er noe vi ser som viktige i byggingen av en god fysisk og psykisk helse:

Robuste barn
Vi jobber for å skape «robuste barn» som mestrer både medgang og motgang. Det skjer ved at barna
opplever en trygg, forutsigbar hverdag der de er inkludert i lek og opplever gode relasjoner til andre
barn og voksne. Vi vil være voksne som er tilstede og gir omsorg og hjelp når barna trenger det,
anerkjenner alle følelser og gir barna støtte i å takle både gode og vonde følelser. Vi arbeider hele
tiden for et inkluderende lekemiljø i tråd med våre mål, som også innebærer at barn får gjentatte
muligheter til å utvikle sine ferdigheter i å bygge og ivareta relasjoner og mestre konfliktløsning.

Like muligheter
Vi jobber stadig for å utvikle vår pedagogiske praksis slik at vi skaper et inkluderende miljø der alle
barn blir i stand til å delta i vårt mangfoldige fellesskap på like vilkår. Vi har fokus på et godt
språkmiljø og språkutvikling for alle. Felles opplevelser gir alle barn mulighet til å forstå og bidra
aktivt til innholdet og leken. Alle barn skal oppleve identifikasjon og gjenkjenning i miljøet og
aktivitetene som foregår. Toleranse og respekt for ulikhet utvikles gjennom kunnskap og deltakelse i
barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap. Ikke minst er det et bærende prinsipp for oss at alle skal
kunne delta i det som foregår i barnehagen uavhengig av kjønn, bakgrunn, religion, kultur og
økonomi. Alle aktiviteter i regi av barnehagen er gratis, og barnehagen har skaffet eller låner utstyr
dersom noe trengs for gjennomføring av tradisjoner eller andre aktiviteter som for eksempel ski- og
akedager. Til det årlige karnevalet lager personalet og barna kostymer som en del av prosjektene på
avdelingene.

Helsefremmende oppvekst i Horten - HOPP
Helsefremmende Oppvekst i Horten kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som
skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge
livsstilssykdommer og inaktivitet. HOPP består i hovedsak av 3 elementer: Fokus på godt kosthold,
fokus på fysisk aktivitet, kompetanseheving blant de ansatte.
I Karljohansvern legger vi til rette for daglig fysisk aktivitet for alle barn, ute eller inne. Vi har tilgang
til gymsal 2 dager i uken, som vi benytter oss av spesielt i vinterhalvåret. Vi serverer sunne måltider i
barnehagen. All mat er kvalitetssikret av ernæringsfysiolog. I tillegg til brødmat, serverer vi varmmat
1-2 ganger i uken. Alle måltider inneholder i tillegg frukt og/ eller grønnsaker.
Fra høsten 2021 deltar også barnehagen i «Liv og røre i barnehagen» som er et prosjekt initiert av
statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og som har som mål å bidra til bedre levekår for
barnehagebarn i fylket. Dette kan du lese mer om her:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/folkehelse/liv-og-rore/liv-og-rore-ibarnehager/

Ro og hvile
Vi tilbyr barn ro og hvile i samarbeid med foresatte om barnets beste. Det skal også være mulig for
barn å trekke seg tilbake for skjermet lek i mindre grupper i løpet av barnehagedagen.

Forebygging av krenkelser/nulltoleranse og aktivitetsplikt
Fra 1/1- 21 har et nytt kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø blitt gjort gjeldende i
barnehageloven, med skjerpede krav til å forebygge krenkelser og mobbing i barnehagen. Hva som er
mobbing og krenkelser når det gjelder små barn, kan være vanskelig å definere. Vi velger å bruke
definisjonen til Ingrid Lund med flere: Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne ogeller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for
fellesskapet (Ingrid Lund red. 2015).
I Karljohansvern barnehage skal vi ha nulltoleranse for krenkelser, og drive forebyggende arbeid.
Dersom vi likevel får mistanke om eller kjennskap til at et barn blir utsatt for krenkelser i barnehagen,
inntrer aktivitetsplikten, og vi følger rutinen som er beskrevet i kommunens handlingsplan mot
krenkelser og mobbing i barnehage og skole.

Trafikkopplæring i barnehagen
Når en barnegruppe er på tur i områder med trafikk, følger vi trafikkreglene for fotgjengere, vi
snakker med barna om regler og bruk av sansene i trafikken i henhold til barnas alder. De eldste
barna i barnehagen, Matrosene, har en egen plan også innbefatter trafikkopplæring. Temaer er :





Trafikkregler for fotgjengere.
Bruk av sansen i trafikken.
Bruk av reflekser.
Bruk av sykkelhjelm.

Bærekraftig utvikling
Vi har jobbet med å implementere “Handlingsplan for bærekraftig utvikling” i personalgruppa. Vi har
jobbet med bærekraftig utvikling i flere år, men vi ønsker å bli bedre på å jobbe mer bevisst med
bærekraft i hverdagen. Derfor viderefører følgende delmål for barnehageåret 2021/2022:


Vi lærer å vise respekt for alt som lever i naturen



Vi bruker faktabøker i prosjektarbeid for å undersøke ulike temaer



Vi resirkulerer, og praktiserer gjenbruk på alle avdelinger



Vi har fokus på matforbruk og matavfall

7.0 Barns medvirkning
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens
virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
I vår barnehage handler medvirkning om å lære og delta aktivt i et demokrati hvor alle er likeverdige
og har et ansvar for fellesskapet. Det handler om å gi barna mulighet til å påvirke hverdagen og
barnehagens fellesliv. Hvert enkelt barn skal få muligheten til å ha innflytelse på hva som skal skje,
hvordan det skal gjøres, bli sett og hørt, lyttet til og la barna uttrykke sin kompetanse. Det vil si at vi
voksne fanger opp barnas interesser, både de nonverbale og verbale utrykkene, og tar dem på alvor.
Dette speiler seg i hverdagen gjennom blant annet lek og prosjekter. I et likeverdig samspill blir barna
aktive deltakere i sin egen læring, og ikke passive mottagere av voksnes kunnskap.

8.0 Samarbeid mellom hjem og barnehage
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til
rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.

Det individuelle foreldresamarbeidet
Vi har flere arenaer hvor vi samarbeider med foresatte. Først og fremst er det den daglige kontakten
i forbindelse med at barnet blir levert eller hentet i barnehagen. Her har foreldre, foresatte og
barnehagens personale mulighet til å gi kort informasjon, formidle beskjeder og gjøre avtaler. Alle
foreldre til nye barn får tilbud om en oppstartsamtale for å bli bedre kjent, og i løpet av et
barnehageår gjennomfører vi minst 2 foreldresamtaler. Her har vi dialog om barnets trivsel og
utvikling. Dersom det er nødvendig gjør vi sammen med foresatte avtaler om ulike tiltak som skal
gjennomføres og når dette skal evalueres. Ved behov bruker vi tolk i foreldresamtalene.

Årlig foreldreundersøkelse
Hver høst gjennomføres det en foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette er en
undersøkelse som alle barnehager i Norge har mulighet til å delta på. På bakgrunn av resultatene
vurderer vi vår egen praksis, og utarbeider tiltak innenfor områder vi ønsker å utvikle.

Foreldremøter
Vi gjennomfører minst 2 foreldremøter i året. På høsten har vi et møte for alle foreldre hvor tema vil
være barnehagens årsplan og informasjon om barnets avdeling. I løpet av året vil det være et
foreldremøte for skolestarternes foreldre. Dette gjennomføres i samarbeid med Incestsenteret i
Vestfold. På våren gjennomfører vi foreldremøte for alle nye foreldre. På dette møtet får foreldre og
foresatte informasjon om barnehagen, før vi samles i to grupper hvor foreldre inviteres til dialog og
samtale med våre pedagogiske ledere rundt forventninger til barnehageoppstart. Det er også rom for
å gjøre individuelle avtaler i forbindelse med besøk før sommerferien. Andre foreldremøter kan også
forekomme i løpet av året. Dette kan for eksempel være møter med fokus på ulike tema sammen
med våre eksterne samarbeidspartnere. Disse vil gjennomføres i samarbeid med FAU/SU.

Foreldreråd
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.
Som hovedregel samles foreldrerådet en gang i året, i forlengelse av foreldremøtet. Foreldrerådet er
ansvarlig for å velge 2 representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU), og 6 representanter til
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Alle foreldre/foresatte har mulighet til å melde inn eller ta opp saker
i foreldrerådsmøte. Barnehageeier ved styrer skal sørge for at alle saker av viktighet skal forelegges
for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget (SU)
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ (jf. Barnehageloven §4). SU
består av to foreldrerepresentanter, to ansattrepresentanter (en pedagog og en
fagarbeider/assistent) og styrer i barnehagen. SU har møte ved behov, vanligvis to ganger i året. Alle
viktige saker som berører barnehagen skal tas opp i SU. Dette kan være budsjett, bemanning, tilsyn
og saker som medfører endring i barnehagen drift.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
FAU er foreldrenes eget arbeidsutvalg og medlemmer velges av foreldrerådet. FAU har ingen formell
rolle, men utfører oppgaver på vegne av foreldrerådet. De er bl.a. ansvarlig for å planlegge og
gjennomføre ulike arrangementer. Selv om FAU skal fungere selvstendig, inviterer vi jevnlig FAU på
møte i forkant av møter i SU. FAU velger selv en leder og en nestleder, en fra hvert hus.

9.0 Overganger
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet er trygg i barnehagen og i
overgangene til nye arenaer. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet
får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

Når barnet begynner i barnehagen
Når et barn begynner i barnehagen er det viktig for oss at vi skaper en trygg og god overgang fra
hjemmet til barnehagen. Vi sender ut velkomst-brev, og de som begynner i barnehagen i august får
også invitasjon til foreldremøte for nye foreldre i mai/juni. Vi inviterer barn og foreldre til to
besøksdager i barnehagen før sommerferien. Dersom barnet begynner i barnehagen på et annet
tidspunkt enn august/september, tar vi kontakt med foreldrene og inviterer til besøksdager i
barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen sørger vi for en individuell tilvenning ut
fra barnets behov i nært samarbeid med foresatte. Alle foreldre vil få tilbud om en oppstartsamtale i
løpet av de første dagene. Barnet får en egen tilknytningsperson som vil fungere som en ekstra
trygghet for barnet den første tiden.

Overganger internt i barnehagen
Overganger skjer også internt i barnehagen. I vår barnehage har vi et lite miljø hvor barna kjenner til
alle barn og voksne. Det er med på å gjøre overgangen mellom avdelinger tryggere. De siste to årene
har vi gjort oss gode erfaringer med å løse opp de gamle avdelingene de siste ukene før
sommerferien. Vi begynner å praktisere de nye avdelingene for høsten ved at de barna som skal
bytte over får med seg en voksen fra sin gamle avdeling inn på den nye avdelingen disse ukene..
Barna får delta i hverdagslivet med lek, aktiviteter og rutinesituasjoner, og blir bedre kjent med både
barn og voksne på sin kommende avdeling før de tar sommerferie. De barna som skal begynne på
skolen, har sine egne opplegg og er mest ute og på tur i denne perioden.
Barn og foreldre får informasjonsbrev før ferien dersom det forekommer endringer i barnets gruppe.
I tillegg arbeider vi også her for å ha en oppstart ut fra barnets behov, slik at vi i dialog med foresatte
og barnets gamle avdeling kan ivareta barnet på best mulig måte.

Overgang fra barnehage til skole
Det er utarbeidet rutiner for hvordan barnehagen skal gi informasjon til skolen om hva barna har
opplevd, lært og gjort i barnehagen. På den siste foreldresamtalen på våren snakker vi om barnets
sterke sider og utviklingsområder. Dette føres på et skjema som skolen får, og foreldrene må gi
skriftlig samtykke til at opplysningene kan videreformidles til skolen. At skolen får god informasjon
om hvert enkelt barn før skolestart, kan bidra til at skolen kan legge bedre til rette for en god start
for alle og tidlig innsats for de som trenger det.
Mer informasjon kommer i egen plan for det siste året i barnehagen.

10.0 Barnehagen som pedagogisk virksomhet
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre
har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å
gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Planlegging, vurdering og dokumentasjon av barnehagens arbeid:
Som en lærende organisasjon er vi i en kontinuerlig prosess hvor vi utvikler vår egen pedagogiske
virksomhet. Dette innebærer at vi hele tiden planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer
vår egen praksis.

(Udir.no)

Planlegging
Årsplanen er barnehagens eget pedagogiske dokument, som legger føringer for vår praksis. Hver vår
setter vi i gang planleggingsprosesser, som skal resultere i en ny årsplan. I denne planen fletter vi
sammen kravene som ligger i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,
kommunale planer, vårt vurderingsarbeid, som er basert på dokumentasjon, barns medvirkning,
foreldreundersøkelsen og innspill foreldre har kommet med i forbindelse med foreldresamtaler.
Alle avdelinger utarbeider hver måned en egen månedsplan, som skal beskrive hva som skal skje på
avdelingen den neste måneden. Når denne utarbeides, tar avdelingen hensyn til årsplanen,
pågående prosjekter, barnegruppas sammensetning, interesser og behov og eventuelle innspill fra
foreldre.

Vurdering
I Karljohansvern barnehage bruker vi mye tid på å reflektere over vår egen praksis. Vi vurderer
årsplan, månedsplaner og de enkelte barnegruppene basert på refleksjoner over observasjon,
dokumentasjon, barns medvirkning og foreldreundersøkelsen. Dette gir kunnskap om enkeltbarnets
og barnegruppenes trivsel og utvikling, som er nødvendig for å sikre oss at alle barn får et tilbud i
tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Hver eneste dag vurderer den enkelte avdelingen dagen som har gått. Som grunnlag for denne
vurderingen ligger i tillegg til de ansattes observasjon, også barnas erfaringer og synspunkter omkring
dagen. Disse vurderingene danner grunnlaget for ukeplaner og månedsplaner. Videre reflekterer vi
jevnlig rundt enkeltområder og faglige og etiske temaer som f.eks. voksenrollen og barns
medvirkning på pedagogmøter og fagmøter for det øvrige personalet. Vi bruker også personalmøter
og planleggingsdager for å finne vårt ståsted i forhold til våre planer og områder vi ønsker å utvikle
videre.

Dokumentasjon
Dokumentasjon er en kontinuerlig prosess og er helt nødvendig for å kunne vurdere og planlegge
barnehagens innhold og kvaliteten på denne. Dokumentasjon kan være strukturert observasjon,
nedtegnelser, bilder av aktiviteter og det som barnet skaper, f.eks. tegninger. Dette skal komme til
syne gjennom månedsbrev, vår Facebook-side og på veggene på barnas avdelinger. Dette gir oss et
godt grunnlag for videre vurderings- og planleggingsarbeid.

Tilrettelegging i det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte
Horten kommune har en rutine for å identifisere og følge opp barn som trenger ekstra oppfølging og
støtte. Det er barnehagens ansvar å tilrettelegge for den sosiale, spesialpedagogiske og/eller fysiske
oppfølgingen av barnet innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Dette er en kontinuerlig prosess
som foregår i tett dialog med barnets foresatte, og i samhandling med andre instanser dersom det er
behov for det. Barnehagen skal i samarbeid med foresatte avklare hvilke tiltak som skal til for å
hjelpe barnet, og justere tiltakene etter barnets behov og utvikling.

Internt KO-team
I Horten kommune har alle barnehager og skoler etablert internt koordineringsteam (KO-team).
Formålet med internt KO-team er å identifisere og få en gjennomgang av alle barns behov for
omsorg, lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling og å sikre tidlig innsats blant
risikoutsatte barn. Internt KO-team består av barnehagens ledelse og en fast helsesykepleier, samt
aktuelle pedagogiske ledere. Her har vi dialog rundt barn og barnegruppe med fokus på mestring og
utvikling. Dersom det er nødvendig med videre oppfølging og tiltak gjøres dette i samarbeid med
foresatte. Tiltakene følges opp jevnlig av pedagogisk leder og barnehagens ledelse. Dette blir en
metode for å fange og følge opp barns utvikling på individnivå og som gruppe. Dersom vi sammen
med foresatte ønsker å drøfte videre oppfølging med andre faggrupper kan dette tas opp i utvidet
KO-team.

Utvidet KO-team
Utvidet KO-tema har som formål å drøfte tiltak i forhold til enkeltbarn, grupper av barn, en avdeling
eller drøfting av temaer som bidrar til å sikre tverrfaglig samhandling.
Utvidet KO-team består av følgende faste medlemmer:


barnehagens styrer



assisterende styrer



barnehagens kontaktperson i Helsetjenesten for barn og unge



barnehagens kontaktperson i barneverntjenesten



barnehagens kontaktperson i PP-tjenesten

Barnehagen har mulighet til å invitere andre deltagere dersom det er formålstjenlig. Dette kan være
foresatte, interne eller eksterne samarbeidspartnere.

11.0 Barnehagens arbeidsmåter
Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og
lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og
variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for
å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Prosjektarbeid
Gjennom lek utforsker barn verden rundt seg. Barna lærer at de kan påvirke sin egen
barnehagehverdag når vi skaper rom for deres lek, fantasi og utforskning i ulike temaer og prosjekt.
Sammen skal vi finne glede i å lære, uten å måtte finne fasitsvar. Det er forskjellige måter å se verden
på, og vi skal akseptere og tolerere dem alle. Vi skal være i en prosess hvor vi sammen kan utforske,
undersøke og reflektere videre rundt noe tredje som vi blir opptatt av. Når vi er åpne for
improvisasjon og nyskapning, oppstår uventede magiske øyeblikk. Prosjektarbeid skal startes ut fra
barnegruppens behov og interesser. Barna medvirker og utvikler prosjekt sammen med de voksne.
Den voksnes rolle blir å utfordre, motivere og improvisere slik at leken og undringen stimuleres.

Pedagogisk dokumentasjon
Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna
reflekterer over og diskuterer den. Gjennom pedagogisk dokumentasjon vil vi sammen utvikle
barnehagen på en systematisk måte. Den gir oss økt innsikt i hva som foregår i det pedagogiske
arbeidet i barnehagen. Dokumentasjon skal være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne
for en kritisk og reflekterende praksis. Pedagogisk dokumentasjon henger nøye sammen med et
barnesyn der alle barn ses som kompetente, med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. Det
setter barns medvirkning i planleggingsarbeidet inn i et system. (UDIR, veileder om pedagogisk
dokumentasjon) I vår barnehage bruker vi dokumentasjon for å reflektere over arbeidet vi gjør, og
for å lære. Gjennom dokumentasjon kan vi sammen med barna snakke om hva vi har gjort og
reflektere over erfaringene. Dette kan føre til nye tanker, spørsmål og ideer for videre utforsking og
læring.

Progresjon
Rammeplan for barnehager (2017) sier at «progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal
utvikle seg, lære og oppleve fremgang.» (KD, 2017, s.44) For oss handler progresjon spesielt om to
ting: at barn utvikler seg, og at barnehagens innhold stadig må endre seg og utvikles. Barn skal være i
varierte lekemiljøer og få gode læringsmuligheter gjennom barnehageåret, og de skal møte
utfordringer i tråd med deres utviklingsnivå og modenhet. Barnehagens personale skal legge til rette
for og bidra til utvikling, fordypning, utvidelser og gjentakelser i barnehagens innhold slik at barn
opplever progresjon.
For å sikre at hvert enkelt barn skal får mulighet til å oppleve progresjon, må vi ta i bruk metoder som
dokumenterer dette. I praksis vil dette si at vi bruker pedagogisk dokumentasjon og observasjoner på
avdelingsmøter, for refleksjon over egen praksis og for å planlegge det videre pedagogiske innholdet.

Barnehagens digitale praksis
Rammeplan for barnehager sier at «ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette
støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig
læringsmiljø for alle barn.» (KD, 2017, s.44) I barnehagehverdagen skal ikke digitale verktøy
dominere som arbeidsmåte, men det skal alltid være en del av vår pedagogiske praksis. I vår
barnehage har vi både smartboard, iPad, kamera, smarttelefoner, printer, skanner, digitalt mikroskop
og webkamera. De digitale verktøyene skal brukes i lek og læring, og knyttes opp til det avdelingen

arbeider med i sitt prosjektarbeid. Vi skal utforske kreativ bruk av digitale verktøy, og sammen med
barna prøve ut nye og spennende ting.
Vi har også en Facebookside (http://www.facebook.com/karljohansvernbarnehage). Her legger vi
ukentlig ut innlegg som synliggjør og dokumenterer vår pedagogiske praksis. Alle foresatte må
signere et samtykkeskjema, og vi legger kun ut anonymiserte bilder og tekst.

12.0 Barnehagens tradisjoner og lokale kulturbegivenheter
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at
alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på
varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale
perspektiver. (Rammeplan for barnehagen, 2017, s.9)

I Karljohansvern barnehage har vi opparbeidet oss noen merkedager som vi ønsker å opprettholde
som tradisjoner i årene fremover. Vi har barn fra flere kulturer i vår barnehage, og det blir naturlig
for oss å markere høytidene i de ulike kulturene som er representert hos oss. En del av merkedagene
er også tradisjon for alle barnehagene i Horten kommune.

I løpet av barnehageåret 2021/2022 ønsker vi å ha:
 FN-uke i oktober
 Julelunsj for barn og voksne
 Luciamarkering i desember
 Tilbud om krybbevandring i desember
 Nissefest for barn og personalet i desember
 Vinterdag ute i januar/februar
 Karneval i februar
 Markering av samefolkets dag i februar
 Barnehagedagen i mars
 Markering av Newroz/Nouruz (persisk nyttår) i mars
 Påskefrokost i mars/april

 Markering av id
 Barnehagetog siste virkedag før 17.mai
 Sommerfest i barnehagen hvor barna bidrar med underholdning i juni
 Besøk på Indre Havn sykehjem jevnlig gjennom hele året
 Matrosfest

13.0 Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

2.og 3.august 2021
22. oktober 2021
3. januar 2022
27.mai 2022

14.0 Kontaktinformasjon

Adresse: Øvre vei 5B, 3183 Horten
Tangloppa

Tlf: 40 91 28 84

Sjøstjerna

Tlf: 40 91 28 85

Krabbelure

Tlf: 40 91 28 86

Kontakt styrer:

Kontakt fagleder:

ronny.nesse@horten.kommune.no

janne.sandmo@horten.kommune.no

Tlf: 97 55 03 20

Tlf: 99 20 42 92

Årsplanen er fastsatt i samarbeidsutvalget for Karljohansvern barnehage, Horten den 02.07.2021

Leder i samarbeidsutvalget

Styrer

