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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 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Økonomi – og handlingsplan for Horten kommune  

• Handlingsplan for Hortensbarnehagen med tilhørende planer som:  

o Handlingsveileder Psykososialt barnehagemiljø 

o Plan for overgang hjem, barnehage, SFO og skole 

o Plan for bærekraftig utvikling i Hortensbarnehagen 

o Kompetanseplan 

o Hvordan lærer minoritetsspråklige barn norsk i barnehagen? - Barn 

med flere språk.  

Det er utarbeidet en felles visjon for hele oppvekstområdet i Horten: God oppvekst 

for alle i Horten og Hortensbarnehagene med: Sammen for en bærekraftig 

oppvekst. Det er et overordnet mål at alle barn og unge skal oppleve et godt og 

inkluderende oppvekstmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse.  

Evaluering av fjoråret 2021-2022 

Barnehagen skal jevnlig evaluere og vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at 

det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 

årsplan, barnehagelov og rammeplan. Vi evaluerer jevnlig på ulike møtearenaer og 

endrer planer og rutiner når det er behov for det. Det er viktig for samarbeid og ha en 

dialog om både det praktiske og det pedagogiske.  

De siste to årene har vært annerledes og utfordrende, planer har måttet endres 

oftere og på kort varsel og vi har måttet gjøre ting på andre måter enn vi pleier å 

gjøre. Personalet i barnehagen er fleksible og kreative og har til tross for få 

møtearenaer og lite samarbeid fått til mye.  

Dette barnehageåret har også vært preget av korona og ulike smittevernstiltak som 

har gjort blant annet samarbeid og faglig utvikling utfordrende inntil senvinteren 2022. 

Denne våren har vi imidlertid jobbet oss mer sammen igjen med felles personalmøter 

og samarbeid mellom avdelingene slik at vi har fått til avdelingsvis utviklingsmøter og 

fagmøter på tvers.  

Evalueringen av årsplanen og det pedagogiske arbeidet har foregått på 

personalmøter, pedagogmøter og på avdelingene. Noen områder er jobbet og 
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evaluert grundigere enn andre områder, samtidig som alle områdene må ses i en 

sammenheng og henger tett sammen. Brukerundersøkelsen med tilbakemeldinger 

fra foreldre/foresatte er også et av de verktøyene vi bruker for å videreutvikle 

barnehagen. Høsten 2021 var svarprosenten på 81,54, dette gir oss gode og reelle 

tilbakemeldinger på hva foreldre er fornøyde med og hva vi må jobbe videre med. 

Brukerundersøkelsen gir oss muligheten til å forbedre oss og gjøre endringer til beste 

for barna. Vi ser på det som viktig å få til et samarbeid der vi har barnet i fokus. 

Bjørnestien har god skår på de fleste områdene og de fleste er godt fornøyd med 

tilbudet barna får hver dag, et av områdene vi har litt lavere skår på handler om 

informasjon. Her er kort oppsummering av det vi ønsker å videreutvikle og jobbe 

videre med: 

• Lek 

• Inkluderende leke og læringsmiljøer (fellesskap) 

• Barns medvirkning  

• Arbeid i mindre grupper 

• Språkmiljø og kommunikasjon 

• Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon 

• Samarbeid 

• Bærekraftig oppvekst  

• Informasjon 

• Progresjonsplan: Det vil jobbes progresjonsplan internt fremover, med fokus 

på noen områder i året:  

o Måltidet 

o Fagområdet kunst, kultur og kreativitet 

  

 

Bjørnestien barnehage har vært med 

i et prosjekt: «Bok for alle – fysisk og 

digitalt», dette prosjektet har resultert 

i at billedboka «Slem» av Veronica 

Salinas nå foreligger i en utgave 

med symboler.  
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Årsplan 2022 - 2023 

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 barns 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 (Rammeplan for barnehager, s; 7. 2017) 

Bjørnestien barnehages visjon: 

Kom og lek med oss 

FN definerer lek på følgende måte: «Barns lek er enhver oppførsel, aktivitet eller 

prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor 

mulighetene oppstår» (FN 2013).  

Visjonen vår er valgt for å understreke viktigheten av leken og at alle barn skal være 

en del av barnefellesskapet. I Bjørnestien barnehage skal alle barn oppleve å ha en 

å være sammen med og en å være viktig for. Vi har et uttalt mål om at alle barn skal 

få oppleve å dele erfaringer og felles glede med andre. Det er viktig at akkurat du 

kommer i barnehagen, at andre barn på avdelingen blir glade når du kommer og like 

viktig at de savner deg når du av ulike grunner ikke kommer i barnehagen. Vi skal 

bidra til at alle barn i vår barnehage får en barndom preget av trivsel, tilhørighet, 

vennskap og lek.  

Vi mener at lekens egenverdi skal anerkjennes, samtidig så mener vi at leken er en 

av de viktigste læringsarenaene for barn. Wolf (2017) sier at det kan fremstå som et 

paradoks at lek nettopp i kraft av ikke å være rettet mot spesifikk læring, kan fremme 

læring i vid betydning. Vi er opptatt av at alle barn skal få mulighet til å lære gjennom 

lek og vi må vi se på hvert enkelt barn som et unikt individ som har sin naturlige plass 

i barnegruppa.  

Noen barn vil trenge mer støtte fra oss voksne for å kunne delta i felleskapet. Alle 

barn har ulike utfordringer og forutsetninger for deltakelse i barnefellesskapet. 

Oppstår det utfordringer og vansker har vi en grunnleggende forståelse av at barn er 

i vansker, barn har ikke vansker. Dette vektlegger et relasjonelt perspektiv, der vi ser 

barnet som en del av et større system og har en forståelse av at adferd skapes i 

relasjon der mange ulike faktorer påvirker. Hvordan ansatte organiserer fellesskapets 

måte å være fellesskap på, er det som gir barn enten mestringsfølelse og trivsel eller 

vansker med å delta på egne premisser. Anerkjennelse er tett forbundet med vår 

grunnleggende innstilling til andre mennesker. Berit Bae (Kunnskapsdepartementet 

2007) sier at det er viktig ikke bare for å styrke barnets selvfølelse og mentale helse, 

men også for å unngå mobbing i barnehagen. Hun sier videre at om vi som 
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barnehage skal klare å ta vare på barns medvirkning, krever det at vi som voksne går 

i dialog med barn på deres premisser. I praksis betyr dette å være i stand til å tolke 

barns kroppslige og nonverbale kommunikasjon og se når bruk av voksnes 

definisjonsmakt virker negativt inn på barnets selvfølelse (Kunnskapsdepartementet, 

2007).  

For å jobbe med dette så må personalet: 

• Møte barn som subjekt; dette innebærer blant annet å anerkjenne hvert enkelt 

barns rettigheter i forhold til dets egen opplevelsesverden. Det betyr også at vi 

skal møte hvert enkelt barn som et individ som kan forholde seg til seg selv 

med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser.  

• Ha en anerkjennende praksis: som handler om en etisk holdning til andre som 

medmennesker. Vi skal være bevisst det asymmetriske forholdet som er 

mellom barn og voksen. Barn vil nødvendigvis være mer avhengig av den 

voksne enn motsatt (Østrem, 2012)  

• Jobbe for å skape gjensidighet og respekt i forholdet mellom barn og voksen, 

skape verdighet i kommunikasjonen og ha forståelse for barns opplevelse av 

verden.  

• Sikre at alle barn får et trygt og godt barnehagemiljø (Barnehageloven § 42) 

• Være engasjert, tilstedeværende og støttende i barns lek, veilede og delta.  

• Være bevisste, sensitive og støttende i barns deltakelse i lek med andre barn. 

• Være bevisst at egen rolle som voksen kan hindre barns relasjoner til 

jevnaldrende. 
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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” (Rammeplan for barnehagen, 2017) 

Inkluderende lek og læringsmiljø 

Bjørnestien barnehage skal jobbe for et inkluderende leke og læringsmiljø som 

reduserer mobbing og krenkelser. Å være inkludert handler om å høre til og få ta del i 

fellesskapet (Statped.no 2020). Vi tror at alle barn har behov for sosial tilhørighet i 

fellesskapet. Inkludering handler om å være sammen med andre, dele erfaringer, 

bygge varige vennskap, bli anerkjent som en del av fellesskapet og bli savnet når du 

ikke er der (Allan 2008).  

Bjørnestien barnehage er en stor barnehage og rommer mange unike og ulike barn 

og deres familier. Vi har flere barn i vår barnehage som har behov for blant annet 

spesialpedagogisk hjelp og hos oss tilhører alle barn felleskapet som en avdeling 

utgjør. En inkluderende barnehage fokuserer på å anerkjenne forskjellighet og 

mangfold og fremmer deltakelse og læring i en barnehage for alle (Ohna mfl. 2003). 

Barnehagens innhold skal formidles på en måte som gjør at alle barn kan delta ut fra 

egne behov og forutsetninger. En slik systembasert tankegang handler om hvordan 

vi voksne kan organisere og legge opp arbeidet med gruppa slik at det passer for 

alle. Barnehagens viktigste sosialiserings- og læringsarena er leken. Barn lærer 

gjennom å delta i lek og aktiviteter med andre barn (Skogdal 2014). «Barnehagen 

skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte skal få dette gjennom det sosiale, 

pedagogiske eller det fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 

inkluderende og likeverdig tilbud» (Rammeplanen, 2017). Det vil alltid være 

variasjoner i en barnegruppe og barn lærer på ulike måter. «Og for alle barn skal 

tilbudet justeres i tråd med barnets behov og utvikling» (Rammeplanen, 2017).  

For å jobbe med dette så må personalet: 

• Bruke dynamiske smågrupper på avdelingen både i lek, på tur, måltider og i 

samlingsstund.  

• Være aktive, delta i lek for å støtte barnas samspill med hverandre. Det er 

viktig at det er en balanse mellom det å være deltagende, støttende, 

observerende og nær. For tett oppfølging av en voksen kan hindre barns 

deltakelse i barnefellesskapet – står også et annet sted 

• Gjøre alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) tilgjengelig i hele 

barnehagen 

• Legge til rette for deltakelse i lek og aktiviteter, slik at alle barn får delta, leke, 

lære og oppleve vennskap sammen med andre barn 
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• Bidra til å tilrettelegge for utfordrende og spennende lekemiljøer inne og ute, 

presentere ulike materiale og inspirere til å bruke materiale på ulike måter.  

Lek 

Barn er lekende vesen, og leken som sosial arena blir etablert allerede på 

stellebordet. Det er i leken at relasjonen barn imellom får fullt spillerom. Det er i leken 

de blir kjent med hverandre. Det er her de etablerer vennskapsbånd. Det er her de 

blir uvenner. For små barn er leken selve livet. For et lite barn er det lek det handler 

om, nær sagt på alle områder og hele tiden. For barn i utvikling er lek nærmest å se 

på som en «normaltilstand». Det innebærer at barn alltid bruker anledningen til å leke 

dersom omgivelsene gir dem sjansen.  

Lek handler innledningsvis i livet om å oppdage den fysiske verdenen, for så gradvis 

å gå over i rollelek. Gjennom kroppen, språket og ulikt materiale skaper barn sine 

erfaringer, og gjennom dette blir verden meningsfull for dem. Lek og vennskap bidrar 

til at barn øver på og utvikler det de allerede kan og vet, dette å vente på tur, øve 

selvkontroll, samarbeide og kunne delta i et sosialt fellesskap med andre. 

Barns lekekultur bygger på barns interaksjon, felles læring og medvirkning. I 

Bjørnestien barnehage er vi opptatt av at barn lærer sammen og av hverandre, og 

dette gjenspeiler vår praksis i stor grad. I dette ligger det at barn får muligheter til å 

utvikle tanker omkring rettigheter, medvirkning og innflytelse. Når barn leker, skjer 

det sjelden uten konflikter. De som leker sammen kan ha ulike meninger, ønsker å 

gjøre forskjellige ting, tar noe fra hverandre, ødelegger eller misforstår hverandre. 

Målet i disse situasjonene er å veilede barna til å løse opp i konflikten og komme 

tilbake inn i leken som er lystbetont og fylt av glede og indre motivasjon. Å løse 

konflikter kan være utfordrende, og det ligger mye læring i situasjonen. At barn lærer 

seg å håndtere konfliktsituasjoner er en viktig del av leken. Å arbeide med barns lek 

krever tillit og en god relasjon mellom barn og voksne. Barna må oppleve at de 

voksne ønsker å hjelpe, og det innebærer at vi må lytte til barna. Uten en god og 

tillitsfull relasjon, vil vi ikke ha mulighet til å være så tett på barna som vi ønsker, og 

vi vil heller ikke ha mulighet til å veilede der det er behov for det. 

For å jobbe med dette må personalet: 

• Anerkjenne lekens betydning for barnas utvikling, trivsel og glede.  

• Være engasjerte, aktive og delta i barns lek 

• Svare på barnas invitasjoner 

• La barna styre leken, støtte, oppmuntre og komme med positiv respons på 

deres fantasi og påfunn.  

• Ta initiativ til lek, invitere barn inn i lek og foreslå ny og variert lek for 

barnet/barna.  

• Skape gode rammer for lek og skjerme leken.  
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• Skape gode og spennende lekemiljøer med innbydende og kreativt 

lekemateriell.  

• Observere lek, fange opp barn som faller utenfor leken.  

• Være bevisst sin rolle i konfliktsituasjoner, vi må lytte til barna, la de få 

mulighet til å løse konflikten selv, veilede og støtte for å sammen finne veien 

ut av konflikten.  

Vennskap og fellesskap  

I Bjørnestien barnehage skal alle barn oppleve å være en del av et felleskap og få 

være sammen med andre barn. "Å være venner er å møtes i et forhold hvor den 

enkelte føler seg godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Vennskap 

bidrar til en følelse av deltakelse og felleskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. 

Det er de voksnes ansvar å hjelpe barn å bygge relasjoner til hverandre” (Barns 

trivsel – Voksnes ansvar, s; 15 Udir).  

Alle barn deltar på alt som skjer på sin avdeling gjennom barnehagedagen, med 

likeverdig forventninger og tilrettelegging for aktiv deltakelse. Hvert enkelt barn skal 

tydelig verdsettes for sin personlighet, væremåte og sine meninger. Vi skal være 

med å fremheve hvert enkelt barn og samtidig hjelpe barn å se hverandre. I alle de 

daglige rutinene på avdeling som måltid, håndvask, rydding til lek og aktiviteter skal 

vi etterstrebe og gjennomføre dette i mindre grupper med fokus på fellesskap og 

tilhørighet. Slik gir vi barn mulighet til å se hverandre og knytte kontakter som innbyr 

til lek med tull og tøys og imitasjon. Delt glede gir stolthet og mestring, og inspirerer 

til videre lek. 

For å jobbe med dette må personalet: 

• Møte hvert enkelt barn i deres ulike følelser som glede, sinne, sorg, engstelse, 

begeistring og forundring. Alle følelser er viktige og må anerkjennes og vies 

oppmerksomhet.  

• Organisere barnehagedagen slik at ulike barn får leke sammen i mindre og 

større grupper.  

• Være bevisst ansvaret i forhold til både for å etablere nye vennskap, samtidig 

som det er viktig å styrke og bevare etablerte vennskap.   

• Etterstrebe å møte barnet på en god måte når de kommer til barnehagen og 

når de går fra barnehagen.  

• Hjelpe barn i å invitere hverandre inn i lek og si ifra om utestenging fra lek.  

• Legge til rette for at barn får noen å leke med, samtidig arbeide for at barn 

lærer å ta vare på vennskap som er etablert.  

• Delta i barnas lek for å støtte barn i å knytte vennskap og nye relasjoner.  

• Møte barna med respekt og anerkjennelse.  
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• Være nær både fysisk og mentalt for å se hvordan leken og samspillet er, 

tilrettelegge og komme med innspill, bidra så hvert enkelt barn får delta på sin 

måte.  

• Støtte barna i konflikter, gi handlingsrom og sammen prøve ut nye måter eller 

tilføre nye elementer for hele tiden bidra til et godt miljø og samhold på 

avdelingen. 

Omsorg 

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og vi ser det som en viktig 

forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorg omfatter at vi viser respekt for 

barnet og gir barnet støtte. På denne måten kan vi som barnehage tilfredsstille 

fysiske så vel som psykiske behov. Barn trenger omsorg fra voksne, som viser at de 

bryr seg og er genuint interessert i barnet, men også fra andre barn som viser at de 

bryr seg og er genuint interessert i barnet (Foss og Lillemyr,2013). På denne måten 

kan vi gi barn en trygg base for utforskning og kompensere for den sorgen de fleste 

barn føler når de begynner i barnehagen. Omsorg er en del av det uformelle 

samspillet i barnehagen, og forbindes med evne til nærhet, ømhet, varme, godhet, 

hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. 

Omsorg oppfattes som et relasjonelt fenomen og fundert i en etisk praksis. I 

barnehagesammenheng vil dette bety at både barnet og den voksne må være 

deltagere på lik linje og begge parter må anerkjenne forholdet som omsorgsfullt 

(Tholin, 2013). Barnet er prisgitt den voksne i barnehagen og dens valg av 

omsorgsgivning.  

For å jobbe med dette må personalet:  

• Vise ansvar i forhold til barnets behov for trøst og anerkjennelse av følelser.   

• Være sensitive i møte med barnet, være tilstede og tilpasse sitt samspill til 

barnet.  

• Være åpen og tilgjengelig, vise empati, respondere, speile og bekrefte barnet i 

sitt samspill.  

• Sette fokus på og ha en etisk tilnærmingsmåte i møte med barnet og dets 

omsorgsbehov.   

Læring  

I Bjørnestien barnehage vet vi at gode relasjoner er en forutsetning for god læring og 

utvikling. Det krever at vi ser og forstår hvordan samspill og sammenhenger har 

betydning for hvordan relasjoner utvikles.  

Barn lærer av å være sammen, og de lærer av måten de er sammen på. Leken er 

barnets verktøy for å tilegne seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. Et lærende 

barn må være i et lekende fellesskap. Det er i de uformelle situasjonene, slik som 

rutinesituasjoner, hverdagsaktiviteter, lek og samspill at den viktigste læringen skjer.  
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De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. De må oppleves som 

meningsfylte for å lære, og ved å bruke pedagogisk dokumentasjon vil barns egne 

interesser og spørsmål danne grunnlag for læringsprosesser og temaer i 

barnehagen. Progresjonen gir barna mulighet til å oppdage nye lag i tematikken. 

Barna lærer gjennom å bruke alle sansene, og skal være delaktige i hele prosessen. 

For å jobbe med dette må personalet:  

• Ta ansvar for å etablere en god relasjon, samtidig sørge for at barna er en del 

av fellesskapet.  

• Legge til rette for at alle barn får delta i lek med jevnaldrende.  

• Ha et bevisst og reflektert forhold til hva vi ønsker barna skal lære, oppleve og 

erfare. 

• Gi nye impulser og nye erfaringer som følger opp og utvider det barna allerede 

er opptatt av. 

• Være en støttespiller som setter ord på det som skjer og veileder barna til å 

tenke over egen væremåte. 

• Bruke pedagogisk dokumentasjon for å utvide og ytterligere legge ut spor for å 

vekke interesse hos barna.  

Danning 

Danning handler om at barn skal få være i et anerkjennende miljø i barnehagen der 

de får lov til å være nysgjerrige, søke ny kunnskap og tenke selv. De skal kunne stille 

spørsmål og tørre å si ifra på vegne av seg selv eller andre. Evnen til å utvikle god 

tenkning krever at barn får motstand, gjerne i samtaler slik at de igjen lærer å gi 

motstand. De må få utfordringer til å utvikle ny kunnskap og erfaringer som gjør at de 

kan forstå nye sammenhenger. Formålsparagrafen til barnehagen sier at vi skal 

jobbe med likeverd, likestilling, solidaritet, kjærlighet, tillit og respekt, - ingenting av 

dette er mulig uten en god relasjon (Berit Bae). I vår barnehage skal barna oppleve 

at alle dager skal være preget av lek, samspill og utforskning sammen med andre 

barn og voksne. Barn skal tenke om seg selv «jeg er viktig, og andre tar meg på 

alvor». «Jeg er viktig for fellesskapet, jeg får mulighet til å bidra».  

Bjørnestien barnehage har gode erfaringer med å bruke bøker og litteratur for å få til 

gode filosofiske samtaler med barn. Vi har hatt og har søkelys på å stille åpne 

spørsmål for å få til samtale og refleksjon sammen med barn. Å bruke bøker som 

omhandler fakta kan være gode innfallsporter til gode danningsprosesser sammen 

med barn. Bjørnestien barnehage er opptatt av at barn skal få medvirke i sin egen 

hverdag, men for at barn skal kunne medvirke må de ha noe å medvirke til. Barn skal 

ikke bli overlatt til seg selv når de forsøker å finne meningen i tilværelsen, fortolke 

egne erfaringer og forstå konteksten de inngår i. Vi skal hele tiden se etter muligheter 

for å skape det “betydningsfulle tredje”.  
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For å jobbe med dette må personalet: 

• Være med på å danne grunnlaget for at barn bygger en god selvfølelse. 

• Se verdien av å jobbe med relasjoner i ett fellesskap. 

• Ikke ha ferdige svar på alle spørsmål og undringer, men gi hvert enkelt barn 

mulighet til å undre seg og tenke selv. 

• Være lydhøre til barns ulike uttrykksformer gjennom kropp, bevegelse, tale, 

kommunikasjon, følelser og sanser (Løkken, 2000 og Stern, 2003). Når vi 

voksne tilegner oss kunnskap om barns ulike uttrykksformer vil det å skape 

rom for at barn får mulighet til å vise motstand og på den måten være med å 

medvirke i eget liv. 

• Gi barnet mulighet til å vise sitt perspektiv. På denne måten har vi mulighet til 

å fange virkeligheten slik barn ser den.  

• Møte barnet med oppriktig nysgjerrighet i forhold til hva det tenker og tror.  

 

Mangfold  

Bjørnestien barnehage er en barnehage med et stort mangfold og vi er opptatt av at 

alle barna skal ha sin naturlige plass i barnegruppene. Vi legger stor vekt på 

fellesskapsfølelse å skape tilhørighet og et felles vi i barnehagen vår. For eksempel 

markere vi ulike høytider og tradisjoner med fellesarrangementer. Alle barn skal være 

en del av barnehagens fellesskap.  

I Bjørnestien barnehage skal det være rom og plass for alle og vi ser på forskjeller 

som en unik ressurs som barna kan ta med seg videre i livet som en kompetanse. På 

den måten opparbeider barna seg kunnskaper og erfaringer som bidrar til en økt 

toleranse for forskjeller.  

Trygge rammer skaper trygge barn. Vi er opptatt av at alle barna skal føle seg trygge 

i barnehagen og ha gode relasjoner til både barn og voksne, slik at de får muligheten 

til å være seg selv i møte med andre. Vi har alle noe å lære av hverandre og med det 

ønsker vi å fremme barns naturlige nysgjerrighet og undring over de ulikheter og 

forskjeller som finnes.  

For å jobbe med dette må personalet:  

• Jobbe systematisk og målrettet med å legge til rette for at alle barna skal 

kunne delta på de ulike fellesarrangementene og i barnehagehverdagen 

uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og etisk, kulturell og sosial bakgrunn. 

• Være gode rollemodeller og gjennom dette bevisstgjøre barna om at 

menneskelige likheter og ulikheter er med på å skape ulike kulturer. 

• Vise og gi barna erfaring med at det er flere måter å handle, leve, tenke og 

være på.  

• Ta utgangspunkt i barnegruppene og det enkeltes barns behov.  
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• Anerkjenne og samtidig fremme respekt for menneskeverdet og verdsette 

mangfold og gjensidig respekt for hverandre. 

Språkmiljø og kommunikasjon 

Kommunikasjon er en sentral del av hverdagen, og vi har alle behov for å uttrykke 

oss i samspill med andre. Å kunne delta i samspill med andre fordrer 

kommunikasjon. Dette handler om å forstå hva andre ønsker, og å kunne formidle 

egne ønsker. Den tidlige utviklingen innenfor talespråket danner grunnlaget for 

barnets mestring innenfor sosiale samspill, hverdagssituasjoner og etter hvert også 

mestring av skriftspråket. Det er store individuelle forskjeller i barns språkutvikling. 

I Bjørnestien barnehage har vi over en lengre periode sett stor verdi i å arbeide med 

litteratur i prosjektarbeidet. Høytlesning er en viktig språkstimulerende aktivitet som 

bidrar til at barna får mulighet til å skape indre bilder av det som skjer. Ved å lytte og 

leve oss inn i teksten kan vi få en bedre begrepsforståelse og danne mange nye 

begreper. Gjennom innlevelsen i teksten tar vi i bruk hele vårt følelsesregister. Derfor 

er erfaringene vi gjør oss når vi lytter til høytlesning av en helt annen verdi for 

begrepsdannelsen enn om vi bare får noe forklart eller definert. Høytlesning er 

vanligvis barnets første møte med skriftspråket og den gir barna erfaringer med at 

lesing gir et meningsfylt og spennende innhold. I forbindelse med lesningen bør de 

voksne også iblant «tenke høyt» omkring teksten sammen med barna. De kan 

snakke om hvilke forventninger de får til innholdet ut ifra tittel og bilde på boka 

(førforståelse) og de kan lure på hvordan det går før boka er ferdig lest. Ved å ta 

barna med i samtaler omkring bøkene er vi med på å utvikle dem som gode lesere. 

Bøkenes verden er spennende. Den gjør barna kjent med nye miljøer og 

menneskelige erfaringer og ikke minst gir barna et forhold til følelser som spenning, 

glede, frykt og humor. 

På alle avdelinger har vi aktuell og tilpasset barnelitteratur i barnas høyde. Barna 

skal bli kjent med bøkene på sin måte og det innebærer at de får ta og kjenne på 

bøkene på eget initiativ. Vi skal oppfordre til og lære barna å vise bokskikk. De 

voksne må anerkjenne barns tilnærming til bøker og at de yngste barnas språk 

kommer til uttrykk gjennom sansene.  

Vi har en barnehage for alle, også når det kommer til språk og kommunikasjon. 

Språk er hjørnesteinen til sosialt samspill. De voksne skal anerkjenne barnas språk, 

ikke bare talespråk, men også kroppsspråk, mimikk, bruk av symboler og håndtegn. 

Barnehageloven § 19 sier at «barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og 

har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få og bruke egnede 

kommunikasjonsformer og nødvendig kommunikasjonsmidler i barnehagen». 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er alt en person benytter for å 

kommunisere med på en annen måte enn ved hjelp av tale i kommunikasjonen 

mellom mennesker (Tetzchner & Martinsen, 2002). ASK kan være grafiske symboler, 

manuelle tegn som håndtegn eller annet som delvis eller helt erstatter, støtter eller 
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stimulerer talen. I Bjørnestien barnehage vil alle barn møte håndtegn og grafiske 

symboler som kommunikasjonsmiddel. Vi benytter grafiske symboler til alle barn og 

alle avdelinger har et tydelig språkmiljø med tilgjengelige symboler. Vår erfaring er at 

ASK gir god støtte for barns som lærer flere språk samtidig og vi ser at visuell støtte 

fremmer og stimulerer alle barns språkutvikling.   

Vi har fokus på at alle barn fortjener å kunne kommunisere med andre barn og da er 

det viktig at vi også gir samtlige barn god kjennskap og erfaringer med bruk av 

alternativ kommunikasjon. På den måten sikrer vi at barn som benytter ASK enten 

som støtte i sitt talespråk og språkutvikling eller som sitt alternative språk, kan 

kommunisere med andre barn. På alle våre avdelinger 

vil det være synlig at noen barn har hjelpemidler og at 

det benyttes alternativ og supplerende kommunikasjon 

(ASK) i form av grafiske symboler. Vår erfaring med for 

eksempel ASK er at det som er et alternativt språk eller 

en nødvendig støtte til kommunikasjon for noen barn 

gir god visuell støtte og stimulerer alle barns 

språkutvikling. Tilrettelegging som er viktig for den 

enkelte er ofte gode tilpasninger for alle. Det er viktig 

for oss at det spesialpedagogiske tilbudet skal ha 

sammenheng med det allmennpedagogiske.  

Stortingsmelding 24, «Fremtidens barnehage» snakker om barnets språklige og 

kommunikative kompetanse som viktig for å ha mulighet til å aktivt delta i 

fellesskapet og for barnets videre muligheter i fremtiden (Kunnskapsdepartementet, 

2012-2013). Barnehagen er forpliktet til å følge opp barn som trenger ekstra 

tilrettelegging og støtte innenfor språket.  

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn 

skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette sier rammeplanen om barns rett til god 

språkstimulering gjennom hverdagen. Dersom det er mistanke om utfordringer 

knyttet til språket er det viktig å ikke bare se på selve språket, men også hvilke 

sosiale og emosjonelle konsekvenser dette vil kunne ha for barnet. 

For å jobbe med dette må personalet: 

• Være bevisst på å tilrettelegge for at alle barn velger aktiviteter som krever 

språklig samhandling med barn 

• Hjelpe barnet i å utvikle sitt språk, være språklig aktiv og forbilde og være 

aktiv og deltagende gjennom barnehagedagen.  

• Sette ord på (benevne) det som skjer i ulike situasjoner gjennom dagen, 

overganger, måltider, stellesituasjoner, lek og annet.  

• Aktivt benytte grafiske symboler som støtte for alle barn gjennom hele dagen 
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• Benytte visuell støtte i form av konkreter, symboler, bøker og sangkort i 

samlinger.  

• Bruke sang og musikk for å bidra til felles opplevelser og glede i bruk av 

talespråket.  

• Være gode språkforbilder, møte barna der de er gjennom å sitte ned i deres 

høyde, gjennom innlevelse, mimikk, varme og tålmodighet.  

• Vise respekt for barnas initiativ, ytringer og henvendelser. Vi skal ta deres 

uttalelser på alvor og undre oss sammen med barna. Dette kan vi gjøre 

gjennom å gjenta, stille oppfølgingsspørsmål og være oppriktig interessert og 

nysgjerrige på hva barna forteller oss.  

• Kompetanse innenfor barns språktilegnelse hos de ansatte i barnehagen er 

derfor en forutsetning for at hvert enkelt barn skal få god støtte i barnehagen 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). 

• Ha barnelitteratur tilpasset alder tilgjengelig på avdelingen.  

• Være bevisst i måten å lese på og være i dialog med barnet/barnet.  

• Tilegne seg kunnskap om barns språklige utvikling, bruke denne kunnskapen i 

praksis. Å vite hva som er karakteristisk i de ulike utviklingsstadiene er viktig 

for å kunne planlegge en god pedagogisk praksis. 

Bærekraftig oppvekst 

I Bjørnestien ser vi bærekraftig oppvekst i sammenheng med hvordan vi alle skal 

inkluderes i - og mestre - våre liv innenfor en større sammenheng. Når vi jobber med 

bærekraft og livsmestring er det viktig for oss å bruke tid på felles refleksjoner i 

forhold til egne handlinger og hvordan våre handlinger inngår i en større 

sammenheng.  

Vi mener at for at framtidens samfunn skal bli bærekraftig så må vi gi barn evne til å 

mestre sine egne liv. Barnehagen skal være helsefremmende, ha en forebyggende 

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. For å greie dette må vi i barnehagen 

ivareta barnas integritet og følelser. Barna må føle at de har medvirkning og 

innflytelse på eget liv. Vi må hjelpe dem til å forstå egne behov, både psykiske og 

fysiske, og hvordan disse kan tas vare på. De må støttes i motgang og konflikter og 

få utfordringer som er tilpasset det enkelte barn. Alle barn i barnehagen skal føle seg 

likeverdige og verdifulle. Dagens samfunn krever mye av enkeltmennesket, og dette 

krever kraftige og trygge samfunnsborgere. 

For å jobbe med dette må personalet: 

• Se enkeltbarnet for den de er.  

• Se enkeltbarnet som selvstendige individer.  

• Være med på å legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle 

etisk og vise solidaritet.  

• Fremme demokratiske prosesser.  
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• Være rollemodeller og vise omsorg for naturen, dyr og planter.  

• Gi alle barna gode erfaringer i å ferdes ute, både i skogen og på barnehagens 

uteområde.  

• La barna være deltagende i forberedelser til måltidet, tilberede, dekke bord, 

rydde o.l.  

• Vise glede over å være ute, sammen med barna undre seg over årstidenes 

endringer.  

• Bruke kjøkkenhagen, plante og så sammen med barna.  

• Plukke søppel, ta med søppel etter tur, motivere barna til å være deltagende i 

søppelplukking og sortering.  

Bærekraftig oppvekst og bærekraftig utvikling må ses i sammenheng. Barna skal 

introduseres for en begynnende ansvarsfølelse og omsorg for sine omgivelser. 

Miljøtrappa kan illustrere på en enkel måte hvordan vi jobber med bærekraftig 

utvikling i barnehagen: 

 

Trafikksikker barnehage 

Bjørnestien barnehage ble høsten 2021 trafikksikker 

barnehage. Å være en trafikksikker barnehage krever at både 

kommunen og barnehagen følger egne retningslinjer og lager 

egne rutiner. «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal 

barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir 

kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer og 

orientere seg og ferdes trygt» (Rammeplan for barnehagen).  

For å jobbe med dette må personalet:  

• Gi barna erfaringer i å ferdes ute ut fra alder og modning.  

• Være rollemodeller når vi ferdes på tur sammen med barna, sette ord på det vi 

ser og gjør.  

• Bidra til at barna tidlig utvikler gode holdninger til å ferdes ute i trafikken.  

• Samarbeide med foreldre/foresatte i forhold til det å være gode rollemodeller, 

bruke bilbelte i bilen, hjelm når vi sykler, refleks når vi er ute og går og 

overholde trafikkreglene.  
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Barnehagens fagområder  

I Bjørnestien barnehage er vi opptatt av at læring, danning og utvikling skjer gjennom 

barnas lek, og at dette må sees i sammenheng. Hvert enkelt barn skal til enhver tid 

møtes der det er i sin utvikling, og aktiviteter og prosjekter skal planlegges ut ifra 

dette. Arbeidet med de ulike fagområdene skal være en gjennomgående del av 

innholdet i barnehagen, og fagområdene kommer sjelden til syne isolert fra 

hverandre. Med leken som utgangspunkt vil rammeplanens fagområder komme til 

uttrykk gjennom barnas lek, prosjektarbeid og hverdagsaktiviteter. Personalet er 

bevisst barnas læringsprosesser og planlegger arbeidet med de ulike fagområdene 

ut fra hvor barna er i sin utvikling, barnas interesse og nysgjerrighet.  

Arbeidet med fagområdene skal fremme trivsel, utvikling og nysgjerrighet hos barna. 

Dette skal komme til uttrykk i barnehagens planlegging, gjennomføring og evaluering 

og synliggjøres i avdelingenes periodeplaner og ukeplaner. Rammeplanens syv 

fagområder er: 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 

 

Progresjon 

Rammeplanen skriver at «alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang», 

samt at «barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 

innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø».  

Progresjon skal sees gjennom leken, gjennom fagområdene og alle andre aspekter i 

barnets utviklingsområder. Progresjonen gir barna mulighet til å oppdage nye lag i 

tematikken. Barn lærer gjennom å bruke alle sansene, og de skal være delaktige i 

hele prosessen. Det vi gjør og produserer i barnehagen skal det være barna som 

selv gjør, fra planlegging til sluttresultat. De voksne skal legge ut spor, vise veilede, 

synliggjøre og sette ord på det som skjer, samtidig være en støttespiller (Pedagogisk 

dokumentasjon). På denne måten kan barna bli bevisst hvordan de selv lærer.  

I Bjørnestien barnehage ser vi på progresjon som et resultat av god planlegging, 

trygge relasjoner og et inkluderende leke- og læringsmiljø. Vi har stor tro på at barn 

kan, og anerkjenner alltid barns forsøk på å bli selvstendige. Barns 

utviklingsmuligheter er tett forbundet med å få lov til å prøve og feile, og i Bjørnestien 

barnehage lar vi barna få delta i egen hverdag. I dette arbeidet ligger det at vi 

tilpasser lekemateriell, aktiviteter og forventninger ut fra barnets alder, modenhet og 

utvikling. Progresjon henger tett sammen med mestring, og barna i vår barnehage 

skal oppleve at deres barnehagehverdag er tilpasset deres muligheter til å delta, 

utfordre seg og oppleve mestring og motivasjon for videre læring.  
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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» (Rammeplan for barnehager). 

Alle barna skal føle seg betydningsfulle og ønsket i barnehagens felleskap. Det 

finnes ingen aldersgrense for medvirkning. Alle barn uavhengig av alder og 

funksjonsnivå skal oppleve medvirkning i hverdagen. Det er barnet selv som eier 

følelsene rundt de ulike ytringene. Alle barn skal få en mulighet til å være aktive 

deltagere i eget liv, de skal ha mulighet til å si/utrykke sin mening sammen med 

andre, etter demokratiske spilleregler. Barn skal bli spurt, komme med forslag, bli 

hørt og kunne ta valg. Barna skal oppleve at de har reell innvirkning på aktiviteter, 

gjøremål og lek. Samtidig skal ikke barn bli overlatt til seg selv når de forsøker å 

finne en mening i tilværelsen.  

I Bjørnestien barnehage handler medvirkning om å sette sine egne spor i 

omgivelsene. For at barn skal ha mulighet til å medvirke i egen hverdag må de ha 

noe å medvirke til. Et likeverdig møte mellom to subjekter er avhengig av at man 

møtes om et felles tredje. Det blir etablert gjennom at man deltar i andres problem og 

tar andres synspunkter på alvor. Barnehagen med sitt faglige og kulturelle ståsted 

har mulighet til å skape det betydningsfulle tredje. Som voksen har vi et ansvar for å 

ta barns perspektiv. Bare på denne måten har vi mulighet til å fange virkeligheten slik 

barn ser den. Det betyr at barn skal møte voksne med evne og vilje til å lytte. De skal 

møte voksne som møter dem med oppriktig nysgjerrighet på hva barnet er, forstår, 

tenker og tror. Vi skal la barn erfare at de er selvstendige subjekter og at det nytter å 

gjøre noe med sin egen situasjon og sitt eget liv. De skal oppleve at de beveger seg 

fra å lete etter andres svar til å finne egne. De skal gjøre verden til sin egen og 

erobre den.  

Vi mener at ved å gi barna disse erfaringene vil de få begynnende forståelse for 

demokratiske verdier og normer. En god og tett kommunikasjon mellom barn og 

ansatte fordrer at de ansatte i utgangspunktet har etablert gode relasjoner til barnet. 

Gode relasjoner blir etablert gjennom et felles engasjement for noe utenfor seg selv 

og relasjonen. Det «betydningsfulle tredje» må skapes, fortolkes og gis mening 

innenfor den konteksten barnehagen utgjør. Nye barn bringer nye perspektiver, nye 

erfaringer gir både barn og voksne nye innfallsvinkler. For å skape gode 

læringsmiljøer i barnehagen kreves det at barn involveres i å finne frem til «det felles 

tredje» (Østrem, 2007).  For å legge til rette for barns medvirkning er pedagogiske 

dokumentasjon et nyttig og viktig verktøy. 
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For å arbeide med dette må personalet: 

• Være lydhøre for at barn i ulike aldre har ulike måter å ytre medvirkning på. Vi 

skal være varsomme med å definere barns måter å ytre seg på, og ta oss tid 

til å lytte og undre sammen med barnet, det være seg om barnet gråter eller 

ler. 

• Møte barn med oppriktig nysgjerrighet på hva barnet er, tenker og tror.   

• Behandle hvert enkelt barn som subjekt i eget liv med rett til sin egen 

opplevelsesverden og med mulighet til å påvirke egen hverdag (Bae, 2009). 

• Lytte og tolke barns ulike måter å kommunisere på. 

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» (Rammeplanen 2017) 

Prosjektarbeid 

«Prosjektarbeid er her knyttet til et arbeid med et tema eller et fenomen der 

hensikten er å skape en arena for utforskning, fordypning og forståelse. I 

prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass, og barns lyst 

til å undersøke og utforske skal ha betydning for pedagogiske valg» (Udir.no).  

Prosjektarbeid er vår arbeidsmåte og væremåte sammen med barna i barnehagen. 

Gjennom prosjektarbeid arbeider vi med et tema, et område, en bok eller f.eks et 

spørsmål som utgangspunkt. Barns medvirkning er sentralt i prosessene. 

Prosjektarbeid er noe vi skal være sammen om, noe vi ikke vet utfallet av og som 

skal inspirere til barns kreativitet, lek og utforskertrang. Prosjektarbeid er alltid i 

bevegelse. Prosjektarbeid henger sammen med det neste området pedagogisk 

dokumentasjon.  

Pedagogisk dokumentasjon/ aksjonsforskning 

Dokumentasjon blir pedagogisk når vi setter oss ned og reflekterer over og diskuterer 

det vi ser, hører og leser. Det handler om nye måter å gjøre ting på, at vi sammen får 

en forståelse for hvordan det vi gjør endrer seg (Bøe, Thoresen, 2017) og hvordan 

det får konsekvenser for det videre arbeidet i barnegruppene. Pedagogisk 

dokumentasjon er en måte å synliggjøre og kritisk granske sin egen praksis 

(Taguchi, 2015) for å utvikle og endre eksisterende praksis, og er en viktig 

innfallsvinkel på alle områder av barnehagens virksomhet. Det vil være en 

arbeidsmetode som vi bruker når vi arbeider med inkluderende leke- og 

læringsmiljøer, lek, danning, omsorg, læring, mangfold, vennskap, felleskap, 

språkmiljø, kommunikasjon, relasjoner i barnegruppene, ansattes relasjoner til barn, 

barns medvirkning og ulike prosjekter.  
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Gjennom en bevisst bruk av pedagogisk dokumentasjon vil vi få til en planlegging i 

personalgruppen knyttet opp mot barnegruppene på ulike måter ut ifra hvilken 

aldersgruppe man jobber med.  

På denne måten vil det komme nye kunnskap som vil føre til nye handlinger. Dette er 

prosesser som foregår over tid og vil være gjentagende over tid. Gjennom å tenke at 

arbeidsmåten vi har valgt er en form for spiral (Bøe, Thoresen, 2017) vil det hele 

tiden være mulighet for å stoppe, opp, gjøre seg erfaringer og reflektere over disse, 

for så å ta med erfaringene man gjør seg i det videre arbeidet. 

I arbeidet med barna skal vi la alle få mulighet til å kommunisere sin kunnskap og 

dele erfaringer med resten av barnegruppa og til oss som ansatte. Dette kan være 

gjennom tegning, bilder, malerier, konstruksjoner og muntlig utsagn. Ansatte kan via 

dokumentasjon kommunisere med barna og bringe tilbake til barna det de selv har 

gitt uttrykk for, ved å for eksempel notere ned og lese opp hva barn har sagt om ulike 

tema/ opplegg, eller vise fram et maleri eller lignende. På denne måten får barna 

mulighet til å reflektere over noe de har sagt eller gjort tidligere. Vi har valgt å jobbe 

med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform. Dette kan vi ikke gjøre uten at vi 

da også tenker prosjekt. Pedagogisk dokumentasjon vil være en vei inn i ulike 

prosjekter med barn, ved at personalet planlegger, observerer og reflekterer sammen 

med barn og på møter. På denne måten vil det komme nye tanker og ny kunnskap 

som vil føre til nye handlinger. Slik kan personalet arbeide med og videreutvikle 

prosjekter. Ansatte skal ta utgangspunkt i barns interesser, ideer og samspill og 

hvordan dette blir formidlet, vil være ulikt utfra hvilken aldersgruppe man jobber med.  

På samme måte skal personalet reflektere over sin egen væremåte i møter med 

barn, foreldre og andre ansatte. Vi har blant annet valgt å ta i bruk praksisfortellinger 

som et utgangspunkt for felles refleksjon og kollektive læringsprosesser i 

personalgruppen. Når vi har valgt denne metoden, er det samtidig viktig å 

understreke at pedagogisk leder på forhånd har valgt en vei eller retning som hen 

ønsker å ta tak i med praksisfortellingen (Tholin, 2018). Vi skal være villige til å endre 

vår væremåte sammen med andre. Vi er forpliktet til å ha kritiske refleksjoner rundt 

vår egen, så vel som andres praksis, og rammeplanen sier at barnehagen er en 

samfunnsinstitusjon som må være i endring og utvikling (Rammeplan for 

barnehager).  

Planlegging 

Planleggingsarbeidet i barnehagen finner i stor grad sted på ulike møtearenaer som 

for eksempel utviklingsmøter (tidligere avdelingsmøter), plantid, personalmøter, 

planleggingsdager og pedagogmøter. Møtene skal bære preg av en kontinuitet og 

alltid ha en agenda. Det skal alltid skrives referat fra samtlige møter. Vi ønsker en 

forpliktelse i personalet som er med på å føre den pedagogiske praksisen videre. 

Planleggingen skal være basert på vurderingen som igjen skal være en del av det 
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pedagogiske dokumentasjonsarbeidet. Det må settes av tid til pedagogisk 

dokumentasjonsarbeid på utviklingsmøtene.  

På pedagogmøter, prosjektmøter, fagarbeider- og assistentmøter, personalmøter og 

planleggingsdager reflekterer personalet kontinuerlig over etiske og faglige 

problemstillinger som inngår i barnehagens daglige gjøremål. Gjennom vurdering og 

refleksjon over praksis kan vi forbedre og utvikle egen væremåte i arbeidet vårt, og 

utvikle evnen til å ta barns perspektiv. Det er disse refleksjonene som er 

utgangspunktet vårt når vi legger videre planer for de ulike barnegruppene. Vi mener 

at vi ved å diskutere vår egen praksis kan legge til rette for enkeltbarnets trivsel og 

utvikling. Vi er opptatt av at det ikke bare skal være vår fortolkning som kommer fram 

i vurderingsarbeidet, men at barnas erfaringer og synspunkter skal ligge til grunn når 

vi vurderer barnehagens praksis.  

Vurdering 

Alle avdelingene skal ha dokumentasjon fra ulike opplegg og daglig aktivitet på 

avdelingene som barna kan se på og snakke om sammen med ansatte, barn i 

barnegruppa og med foreldre. Det er en fin måte for foreldre å få innblikk i det 

daglige livet på avdelingen og et utgangspunkt for samtale og språkstimulering 

sammen med barnet.  

For å synliggjøre planer for foreldre har avdelingene ukeplaner og de kan ha dagen i 

dag informasjon. Informasjonen om hvordan ukene er organisert vil variere litt fra 

avdeling til avdeling, men alle avdelinger skal ha en form for informasjon om hvordan 

vi organiserer dagene på avdeling. Der vil det være informasjon om turdager, 

aktiviteter, møtedager for personalet osv. Våre planer er tenkt som et utgangspunkt 

for barnehagens aktiviteter og endres i samarbeid med barna. Ellers har vi 

periodeplaner som blir sendt ut til alle foreldre på mail for å synliggjøre det 

pedagogiske arbeidet på avdelingen. Øvrige planer som barnehagen forholder seg til 

er Rammeplanen for barnehager (2017) og barnehagens årsplan. Vi vurderer det 

pedagogiske arbeidet i periodeplanene våre og har halvårsvurdering i desember og 

en helårs vurdering i mai/ juni. 

Barnehagens digitale praksis 

Rammeplanen sier at barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, 

kreativitet og læring. Ved å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal vi 

støtte opp om barns læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer 

for et rikt og allsidig læringsmiljø for barn. Personalet skal utøve digital dømmekraft 

når det gjelder å søke informasjon og ha et bevisst forhold til opphavsrett og 

kildekritikk. Vi skal ivareta barnas personvern. Vi skal sammen med barna utforske 

og bruke digitale verktøy som en del av læring sammen med barn.  
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Overganger 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet er trygt i 

barnehagen og i overganger til nye arenaer. Barnehagen skal tilpasse rutiner og 

organisere tid og rom slik at barnet er trygt 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» 

(Rammeplanen 2017). 

Samarbeidet mellom personalet og foreldre er en selvfølgelig og viktig del av 

barnehagens arbeid. Det er viktig med god og gjensidig informasjon om barnets 

opplevelser. Den første overgangen skjer fra hjemmet til barnehagen.  

Hjem – Barnehage  

Barnehagen har utarbeidet egne rutiner for når barnet begynner i barnehagen (se 

barnehagens egen informasjonsbrosjyre). Barn og foreldre vil bli invitert til et møte i 

barnehagen i løpet av våren/forsommeren. Det er viktig å sette av god til oppstart og 

tilvenning i barnehagen. I løpet av tilvenningsdagene setter pedagogisk leder av tid til 

en samtale med alle nye foreldre. Dette er en samtale som kan tas i uformelle 

omgivelser på avdelingen eller, om barnet er klar for det, på et annet rom. Det 

viktigste målet med samtalen er at foreldre og barnehage oppretter en første samtale 

og starter et samarbeid med barnets beste som felles mål. Samtalen skal bygge på 

hva foreldre mener er viktig informasjon om sitt barn i den første sårbare tiden i 

barnehagen så oppstarten blir så god som mulig for barn og foreldre. Det er viktig 

med en tett dialog og at man hele tiden snakker sammen om hvordan barnet har det 

og hvordan det går. Barnehagen kan også avtale med foreldre at man har kontakt 

gjennom telefon og tekstmeldinger i løpet av barnehagedagen den første tiden. 

Mellom avdelinger  

Barnet vil oppleve flere overganger i løpet av årene i barnehagen. De siste årene har 

vi hatt god erfaring i å flytte til ny avdeling tidlig i juni. Dette gjør vi for at barn, foreldre 

og ansatte skal få mulighet til å bli kjent før sommeren og for at overgangen skal bli så 

god og trygg som mulig. Denne overgangen er tema på foreldremøte på våren. 

Overgangen fra småbarn til storbarn er en av de største overgangene i barnehagen. 

Antallet barn i gruppa blir større, og antall ansatte går ned. Dette kan oppleves 

voldsomt for både barn og for foreldre. En del av overgangen er også å i løpet av våren 

å ha flere møtepunkter for barn og ansatte på ny avdeling. Ved bytte av pedagogiske 

ledere vil det være interne overføringsmøter for å sikre informasjon mellom avdelinger.  

Barnehage, hjem og skole 

Kommunen har en overordnet plan for samarbeidet og sammenheng barnehage, 

hjem og skole. Planen omfatter alle barn, foreldre, barnehager og skoler i Horten 
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Vi samarbeider med Nordskogen skole og har laget en egen plan for dette. 

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra 

barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.  For barn 

med spesielle behov blir overgangen til skolen særlig viktig. Det vil derfor bli 

gjennomført et ansvarsgruppe/samarbeids-møte på høst og vår der skolen er invitert. 

Ut fra disse møtene legges en plan for en god overgang til skolen.   

Samarbeidspartnere 

Viser til informasjonsbrosjyre for utfyllende liste over barnehagens 

samarbeidspartnere. I tillegg samarbeider Bjørnestien med Universitet i Sør Øst 

Norge (USN), Bjørnestien barnehage er partnerbarnehage og tar i perioder imot 

barnehagelærerstudenter. Det vil komme informasjon i periodeplaner og på 

foreldretavlene på de avdelingene dette gjelder når perioden med studenter nærmer 

seg. 

Handlingsplan for Hortensbarnehagen 

Horten kommune har utarbeidet en overordnet handlingsplan som gjelder for alle 

barnehagene i kommunen, denne er styrende i utviklingen av tjenesteområdet 

barnehage og for det tverrfaglige samarbeidet i kommunalområdet oppvekst, det vil 

si skole, barn og familie. Handlingsplanen for Hortensbarnehagen har et fireårig 

perspektiv (2022 - 2025), der barnehagene skal ha følgende fokusområder:  

• Psykososialt barnehagemiljø 

• Leke- og læringsmiljø 

Kompetanseplaner 

Horten kommune har en overordnet kompetanseplan for barnehagene som stiller 

krav til kompetanseutvikling både for personalet og for barnehageområdet som 

helhet. Vår barnehage har en egen kompetanseplan, som bygger på kommunens 

overordnede plan. 

Organisasjonsutvikling 

Bjørnestien barnehage er en lærende barnehage som til enhver tid skal reflektere 

over egne verdier, handlinger og holdninger. Vi er opptatt av at planer, rutiner og 

regler må vurderes og endres ved behov for å opprettholde høy kvalitet.  

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en nasjonal 

satsning der kompetansehevingen skal omfatte hele laget rundt barna. Økt 

kompetanse skal forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende 

og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt 

tilrettelegging. Målet med kompetanseløftet er at det spesialpedagogiske og det 
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allmennpedagogiske tilbudet i barnehager og skoler skal ses i sammenheng. Det 

pedagogiske tilbudet skal tilpasses slik at alle barn gis like muligheter og får et best 

mulig utgangspunkt for å trives, mestre, lære og utvikle seg i fellesskapet, uavhengig 

av forutsetninger. Dette prosjektet startet vi i Bjørnestien for alvor våren 2022, med 

en introduksjon og en kartlegging av personalets ståsted. Dette inngår som en del av 

en tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for barnehager, skoler og PPT i 

Horten kommune, i samarbeid med Universitetet og/eller Statped. 

Planleggingsdager 

Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret til kurs, 

etterutdanning og planlegging. Noen av dagene legges i tilknytning til skolens 

planleggingsdager. Da er barnehagen stengt. 

Høst 2022 Vår 2023 

11. August 2. Januar 

12. August 19. Mai 

28. Oktober  

- Barnehagen har stengt uke 28,29,30 

- Påskestengt: mandag, tirsdag, onsdag før påske 

- Julestengt: Julaften og de to påfølgende hverdagene i romjulen 
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Barnehagens årshjul for tradisjoner, merkedager og lokale kulturbegivenheter 

Gjennom året har barnehagen ulike tradisjoner, vi markerer ulike merkedager og 

lokale kulturbegivenheter. Dette årshjulet vil være i endring, noen merkedager og 

tradisjoner er faste, vi evaluerer og vurderer på hvilken måte disse skal 

gjennomføres. Det vil i tillegg skje ting i løpet av året som vil komme inn. Det vil 

informeres mer om hvordan dette arrangeres og markeres i periodeplanene. 

Barnehageloven §2 sier at: «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for 

barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et 

sosialt og kulturelt fellesskap». Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og 

levendegjøre, fornye og aktualisere. 

 Merkedager og tradisjoner  

August   

September   

Oktober FN-dagen  

November   

Desember Juletradisjoner i barnehagen: samlinger, nissefest (vekke nissen), julebuffet 
for barn, formidle juletradisjoner 

 

Januar   

Februar Samefolkets dag 
 
Karneval  

 

Mars Barnehagedagen 
Kvenfolkets dag 16.mars 
Påsketradisjoner 

 

April   

Mai Grunnlovsdagen 17.mai – barnehagetog for de eldste  

Juni Markering av menneskerettigheter – Du har rett til å være den du er (Pride)  
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Religiøse høytidsmarkeringer: 

Barnehagen skal speile samfunnet, vi ønsker å synliggjøre og skape en interesse for 

mangfold. Formålet med en høytidsmarkering er at alle skal lære om hverandres 

trosbakgrunn, samtidig som man skal få en anerkjennelse for den man er og det man 

tror på. Gjennom å skape interesse for mangfold og ulikheter ønsker vi å være med å 

utvikle barnas evne til kritisk tenkning. I barnehagen markeres de ulike høytidene 

gjennom å formidle til barna hvorfor disse høytidene markeres og at noen tror. I 

barnehagen skal vi lære barn om tro, mens hjemmets oppgave er å lære barna til tro. 

Her er noen av høytidene som markeres gjennom året:  

• Divali (Hinduismen)  

• Jul (desember) (Kristendom) Desember 2022 

o Krybbevandring for de eldste 

o Lucia  

• Vietnamesisk og kinesisk nyttår (februar 2023) 

• Newroz/Nouruz: Persisk nyttår (20.mars) 

• Påske (Kristendom) Mars – April 2023 

o Påskevandring med 5-åringene 

• Id al-Fitr (Islamsk høytid) April 2023 

• Pinse (Kristendom) 

• Id al-Adha (Muslimsk høytid) Juli 2023 

 

Hver høst samarbeider vi med nye foreldre for å legge inn aktuelle religiøse høytider 

inn i årshjulet vårt.  
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Årsplanen fastsatt i Samarbeidsutvalget 

Horten, 04.07.22 

Underskrifter  

 
Samarbeidsutvalget Assisterende styrer 


