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Årshjul for barnehageåret august 2022- juli 2023

Planleggingsdag 02.01

Luciamarkering
13.12
Nissefest 16/12

Samefolkets dag
06/02

Barnehagen holder stengt
Uke 52

Markere Divali 4/11

Des

Fokus på brannvern
Uke 38

Dugnad 27/9

Feb

Etikk,
Språk, tekst og religion
kommunikasjon og filosofi

-

Høstutstilling
18/10

Karneval
17.02

Kropp, bevegelse,
mat og helse

Mar

Okt
Trygghet og
mestring
i et
mangfoldig
miljø

Kunst, kultur og
kreativitet

Sep
Nærmiljø og
samfunn

Foreldremøter
Eple: 23/8
Blomst: 25/8

Jan

Nov

Planleggingsdag
28/10
FN- dagen
24/10

Int.
morsmålsdagen
21/02

Antall, rom og
form

Apr
Dugnad
Uke 16

Natur, miljø og
teknologi

Aug-22

Mai
Jul- 23

Stengt påske
Uke 14
Int

Jun

Id al-fitr
21/4

Sommerfest 14.06
World- pride
Uke 26
17 mai- markering 16.05
Planleggingsdag 19.05

Planleggingsdager
18. 19 august (2022)

Barnehagen holder sommerstengt
uke 27 t.o.m. uke 30 (2023)
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Barnehageåret 2021- 2022
Vi har lagt et spennende, fint og krevende barnehageår bak oss. De aller fleste barn og ansatte har
gjennomgått koronainfeksjon, og i kjølevannet av pandemien var noen uker preget av høyt sykefravær. Vi
kom oss gjennom en krevende periode med noen nødvendige tiltak, som begrenset åpningstid, medbrakte
matpakker og relativt høy vikarbruk
. Til tross for utfordringer har personalet gjort alt de kan for å tilrettelegge for trygghet og mestring. Vi
opplever en trygg barnegruppe som trives i barnehagen. Personalet har hele året hatt en struktur på
pedagogisk arbeid og fulgt opp individuelle behov så fremt som gruppedynamikk. Vi er stolte av at dette året
har blitt godt ivaretatt på alle områder for barna. Vi har forståelse for at det periodevis dette året har vært
krevende for foresatte og personalet. I Stabekktunet barnehage skal alt vi gjør forankres i FN`s
barnekonvensjon og skal alltid være til barnas beste. Barnas sikkerhet, pedagogiske forsvarlighet, trivsel og
trygghet kommer alltid først.
På foreldreundersøkelse gjennomført i desember 2021 scorer barnehagen 4,6 av 5 på tilfredshet. Dette
resutatet er vi fornøyde med tatt i betraktning alle endringer og uro som har preget dette året. Personalet
legger resultatene til grunn for videre planlegging og foreldresamarbeid for kommende barnehageår.
Vi takker for imøtekommenhet, forståelse og godt samarbeid i året som har godt og ser frem til nytt
barnehageår under normale omstendigheter og betingelser.

Personalet i Stabekktunet barnehage
For barnehageåret 2022 - 2023 er personalet på Stabekktunet som følger:
Blomsterenga, barn fra 1 – 3 år
Martine Hagen: Barnehagelærer og pedagogisk leder –100 % stilling
Morten S. Nyhus: Barnehagelærer og pedagogisk leder – 100 % stilling
Muna Kafley: Barnehageassistent– 100 % stilling
Erica Santis: Barnehageassistent 100 % stilling (fra og med 01.09)
Trine Tessem Aarnes.: Barnehageassistent – 60 % stilling
Ny ansatt: Barnehageassistent 100 % stilling
Eplehagen, barn fra 3 – 6 år
Johanna Dahl Bryne: Barnehagelærer og pedagogisk leder –100 % stilling
Erik Skaare: Barnehagelærer og pedagogisk leder –100 % stilling
Anna Bergstrøm: Barne- og ungdomsfagarbeider – 100 % stilling
Gloria Hermansen: Barnehageassistent – 80 % stilling
Trine Gebhardt. Barnehageassistent 100 % stilling
Ingeborg Lillelien: Barnehageassistent 20 % stilling

Øvrig personell
May Britt Gjellestad: Kunst- og uttrykksterapeut – 40 % stilling. May Britt skal jobbe med kunstprosjekter for
ulike barnegrupper 2 dager i uken.
Ranveig Bjørkum: Styrer og daglig leder 100 % stilling
Cathinka Narverud: Styreleder
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Vi erfarer at ulik kompetanse og mangfold i personalgruppen øker mulighetene for trivsel, mestring, utvikling
og læring. For barnehageåret 2022-2023 har vi et overordnet mål om at psykisk helse, demokrati og
bærekraftig utvikling skal være førende for vår drift. Satsingsområdet ”Tett på” skal gi personalet verktøy for
hvordan vi jobber med høy kvalitet i vårt arbeid med barna. I tillegg til lek og uteliv skal estetiske kunstfag
som forming, musikk og teater være et et tilgjengelig tilbud og mulighet for utfoldelse til barna i barnehagen.
For virkeliggjøring av vår visjon ligger blant annet dette til grunn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogisk plan for tilvenning av nye barn og barn som bytter avdeling i barnehagen
Systematisk samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole.
Personalets bevissthet rundt anerkjennende kommunikasjon, relasjonskompetanse og barns
medvirkning
God planlegging og utnyttelse av ulike ressurser hos personalet
Hele personalets deltakelse i plan-, refleksjon- og vurderingsarbeid
Nært og åpent samarbeid med foresatte
Systematisk arbeid for å sikre, opprettholde og ivareta et godt psykososialt barnehagemiljø for barna
Kontinuerlig ivaretakelse av arbeidsglede og arbeidsmiljø
Personalets ulike kompetanse, erfaring og ressurser

Vi gleder oss!
Ranveig Bjørkum
Styrer

Stabekktunet barnehages visjon
Trygghet og mestring i et mangfoldig miljø
Stabekktunets visjon huser begreper vi setter høyt og er et overordnet mål for hvert enkelt barn i vår
barnehage.
Trygghet er grunnlaget for trivsel og all videre utvikling. Det er viktig å jobbe med trygghet og gode relasjoner
i barnegruppen. For å oppnå trygghet må vi jobbe for et raust, inkluderende miljø der barn, foreldre og
personalet blir møtt med åpenhet, anerkjennelse og respekt. Raushet og inkludering kommer ikke
automatisk og må til stadighet reflekteres rundt og settes ord på.
Mestring er en følelse som er helt nødvendig for å utvikle en robust selvfølelse. I Stabekktunet barnehage
tilrettelegger vi for mange ulike aktiviteter der barna kan oppleve egen mestring. Barns ressurser,
prestasjoner og adferd skal løftes frem for barn individuelt og i gruppe.
Mangfoldig miljø er viktig for at barn skal få en sunn, variert og hensiktsmessig utvikling av ulike sider, på
ulike plan. Å møte mangfold med åpenhet og respekt ser vi i Stabekktunet på som en viktig grunnverdi. Slik
ruster vi barn til å møte flerkulturelle samfunn hvor ulikheter løftes frem som en verdi.
I Stabekktunet legger vi vekt på å utnytte personalets unike ressurser for å kunne tilby barn et variert og
mangfoldig erfarings- og utviklingsmiljø. Vi setter fysisk og mental helse i høysete når vi tilrettelegger for
barnas aktiviteter. I vår barnehage ser vi på personalet som barnehagens suverent viktigste ressurs. Vi mener
at personalet i Stabekktunet bidrar til å skape mangfold og variasjon i barnas miljø.
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Innledning
Årsplan
Barnehagens årsplan bygger på innhold fra nasjonal Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
Årsplanen skal synliggjøre hva barnehagen velger å legge vekt på og hvordan vi vil jobbe for å nå fastsatte
mål. Årsplanen skal synliggjøre barnehagens visjon, fokus og holdninger samt fungere som et arbeidsverktøy
for personalet.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver stiller krav til hva en årsplan skal inneholde.
Stabekktunets årsplan skal være i tråd med disse kravene.
I tillegg til at årsplanen er et arbeidsverktøy for de ansatte er årsplanen også et tilgjengelig dokument for
kommunal tilsynsmyndighet. Sist men ikke minst er dokumentet et utgangspunkt for oppfølging,
tilbakemelding, medvirkning og endring for foresatte.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er å ivareta barns behov for omsorg og lek,
samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under
opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Dette skal gjøres i samarbeid og
forståelse med barnas hjem. (Kunnskapsdepartementet, 2017)
Barnehage i Bærum
Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen, Barnehagemelding 2015 – 2025 og kommuneplan 2017 –
2035 har Hovedutvalget for barn og unge vedtatt en kvalitetsplan for bærumsbarnehagen; Lek og læring –
rammeverk for kvalitet i bærumsbarnehagen. Satsingen gjelder fra 2019 og de prioriterte satsingsområdene
er:
-

Kommunikasjon og språk
Livsmestring
Digital barnehage

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-ibarnehagene/kvalitetsplan-fra-2019.pdf

I Stabekktunet barnehage skal områdene i kvalitetsplanen tas i betraktning og være førende i vårt lokale
planarbeid. Områdene skal være førende også i forbindelse med kompetanseheving og kurs for
personalgruppen.
TETT PÅ- kvalitet i bærumsbarnehagen
”TETT PÅ- kvalitet i bærumsbarnehagen” er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet
i barnehagene i Bærum kommune. Stabekktunet barnehage startet systematisk arbeid med ”Tett på” i
februar 2022. Personalet har på personalmøter, planleggingsdager og avdelingsmøter jobbet med ulike
dimensjoner for kvalitet i barnehagen.
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Gjennom ”TETT PÅ” ønsker vi å etablere et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger
på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme barnas
trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er
barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på. Gjennom
”TETT PÅ” skal kvaliteten på følgende områder fokuseres på: Emosjonell støtte, organisering av avdeling og
støtte til læring og utvikling.
I Stabekktunet har vi nå tre sertifiserte CLASS- observatører (Classroom scoring system), Martine, Johanna
og Ranveig. Som en del av ”TETT PÅ” – satsingen samarbeider barnehagene i Bærum kommune om å
observere ulike kvalitetsområder hos hverandre. Etterfulgt av tilbakemelding fra observatør og refleksjon på
avdeling erfarer vi at dette er en effektiv metode for å reflektere over egen praksis og øke kvalitet i
samhandling med barna.
Ledergruppa gjennomfører veiledning med mentor fra veiledningssenter 1 gang per måned og styrer er i
nettverksgruppe for samarbeidsbarnehagene i ”Tett på”. Stabekktunet barnehage samarbeider med Vier
barnehage i forbindelse med observasjon.
Vi fortsetter med systematisk arbeid ”Tett på”
-

Felles personalmøter for alle ansatte
Systematisk veiledning på avdelingsmøter
Observasjon av avdeling og tilbakemelding
Veiledning med mentor fra veiledningssenteret

Om Stabekktunet barnehage
Stabekktunet barnehage er en privat stiftelse som har vært i drift siden 1993. Barnehagen drives av Stiftelsen
Stabekktunet barnehage, leier lokaler av Profier (ny eier siden mai 2022), via tidligere eier Cathinka Narverud.
Driftsformen stiftelse innebærer at eventuelt overskudd skal tilbake til barnehagen og at det ikke tas ut
utbytte eller bonus til ledelse eller eier. Se vedtekter.
Stabekktunet barnehage ligger i fredelige omgivelser sentralt ved togstasjonen på Stabekk. Vi er omgitt av
gode naboer i nærmiljøet og vil spesielt trekke frem vårt gode naboskap med Stabekktunet bo- og
behandlingssenter. Vi har et tett samarbeid med «eldresenteret» og vi registrerer at møter mellom de eldste
og de yngste i samfunnet er av stor betydning for begge parter.
Stabekktunet barnehage skal til enhver tid følge føringer fra kommunen, barnehagekontoret og
utdanningsdirektoratet. For å kunne ivareta dette vil barnehagens styrer delta på alle kommunens
styrermøter og lokale nettverk for private barnehager. Barnehagen skal ha en plan og et budsjett som ivaretar
kompetanseutvikling for personalet. Kompetanseutvikling skal være sentralt knyttet til satsingsområder fra
kommunen, sikkerhet og personalets aktuelle ønsker og behov.
Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis
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. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37)
I Stabekktunet vurderes det pedagogiske arbeidet systematisk gjennom hele året. Avdelingene lager pedagogisk plan, uke-/månedsplaner og påfølgende vurderinger av disse. Vurderingene kommer ut til foresatte i
form av post på kid-plan. Personalet benytter avdelingsmøter og deler av planleggingsdagene til
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vurderingsarbeid. Systematisk vurderingsarbeid er en effektiv metode for å kunne reflektere rundt pedagogisk praksis. Alle i personalgruppen er delaktige i vurderingsarbeidet, og slik blir alle enige om nødvendige
endringer, og suksessfaktorer som skal videreføres.
Barnehagens årsplan revideres årlig. Nye satsingsområder, organisering, rammebetingelser og overordnede
mål skal gjennomgås og vurderes av personalet.
Det skal være mulig for foresatte og tilsynsmyndighet å komme med innspill, følge med og
kvalitetskontrollere pedagogisk praksis i barnehagen.
Pedagogisk plattform
I Lov om barnehager (barnehageloven) 2005, § 1, om barnehagens formål, 1. ledd, står det
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i
kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet - verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og
som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre
og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagenes styrende dokumenter
• Lov om barnehager juni 2005, nr. 64 gir de overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold.
• Lov om likestilling og diskriminering januar 2018
• Rammeplanen for barnehagen, 2017
• Stortingsmelding nr. 27 – 2000, Barnehage til beste for barn og foreldre
• Stortingsmelding nr. 41 – 2009, Kvalitet i barnehagen
• Vedtekter for barnehagene i Bærum kommune
• Vedtekter for Stabekktunet barnehage
• Lek og læring – rammeverk for kvalitet i Bærumsbarnehagen
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Barnehagens verdigrunnlag
Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og
gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 9)
I møte med barn skal personalet i Stabekktunet være anerkjennende ovenfor alle barns uttrykk og
væremåter. Personalet skal løfte frem forskjellighet og mangfold som noe positivt og viktig. Gruppesituasjoner som lek, måltid og samlingsstund er ideelle arenaer for dette. Det skal tilrettelegges for at barn i Stabekktunet skal få tid og rom til å uttrykke seg i en større eller mindre gruppe hver dag, bli lyttet til og anerkjent
for sitt uttrykk. Personalet skal være nysgjerrige, lydhøre og positivt responderende til det barn ønsker å
uttrykke.
Demokrati
Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den
verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra
og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 8-9).
I Stabekktunet forsøker vi å gi barn en begynnende forståelse for demokrati. Vi snakker om og praktiserer
rettferdige avgjørelser og prosesser på en måte som skal gi mening for barna. Å avgi stemme for å komme
frem til en felles avgjørelse er en komplisert, men nyttig øvelse som krever god, pedagogisk forklaring.
Likestilling og likeverd
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal
motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna
møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i
fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å
kunne formidle og fremme likeverd og likestilling
(Kunnskapsdepartementet 2017, s. 10).
I Stabekktunet skal det legges til rette for at alle barn får like muligheter til en sunn, hensiktsmessig utvikling
som ivaretar deres identitet og selvbilde på en trygg og god måte. Barnehagen skal markere merkedager for
majoriteter og minoriteter. Se årshjul.

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.
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Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske
utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 11).
I Stabekktunet legger vi til rette for turer hvor barna selv går, én gang i uka. Lengden på turen vil progressivt
øke i takt med barnas alder.
Vi serverer mat fire dager i uken og legger vekt på et sunt og variert kosthold. En dag i uken skal foreldre
sende med mat til hele dagen i barnehagen. Vi oppfordrer foreldre til å sende med sunn og variert kost i
matpakken.
På foreldremøte ønsker vi å snakke og enes om noen viktige felles grunnverdier og retningslinjer som ivaretar
alle barn på best mulig vis. Vi erfarer at felles grunnverdier er et viktig vern for barna i møte med ulike psykososiale miljøer. Voksne skaper vennskap for barn, ved å tilrettelegge for gode og meningsfulle møter mellom enkeltbarn.
Barnehagen skal benytte handlingsplan fra Bærum kommune «psykososialt miljø i barnehagen» som veileder
og rettesnor for dette arbeidet. Foresatte oppfordres også til å lese denne planen.
Barn og barndom
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage,
får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse
til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv (Kunnskapsdepartementet 2017,
s. 8).
I Stabekktunet skal et grunnleggende modernistisk barnesyn ligge til grunn for all pedagogisk praksis. Dette
vil blant annet si at det er barns individuelle behov og rett til medbestemmelse i eget liv som skal være førende for pedagogisk praksis. Barndom og lek har egenverdi og det skal legges vekt på et helhetlig syn på
barn og læring. Læring skal foregå gjennom lek og hverdagsaktiviteter, og læring og omsorg skal ses i sammenheng.

Bærekraftig utvikling
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med
naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 10).
I Stabekktunet har vi tradisjon for å så, gro, høste og spise grønnsaker. En slik prosess innebærer også å ta
ansvar. Det ligger arbeid bak og prosjektet krever varsomhet, vedlikehold og vanning.
På turer til skogen sørger vi for å ha med oss poser slik at vi kan plukke med oss vår egen og andres søppel.
Barn som får gode opplevelser i skog og mark utvikler kjærlighet og tilhørighet til naturen og vil ta godt vare
på naturen senere i livet.

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 (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 19).
I Stabekktunet barnehage løfter vi særlig frem noen områder vi mener er viktig for å ivareta barnehagens
formål og innhold best mulig.
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Lek
«Mister du evnen til lek, da mister du livet»
André Bjerke
Lek er den viktigste aktiviteten for barnehagebarn og den skal ha en stor plass i deres liv. Leken er barnas
måte å være på og det er gjennom leken barna gjør livskvalifiserende erfaringer. Leken handler om læring på
alle områder samtidig som den er viktig for kreativ utfoldelse. Leken har egenverdi og den gir barna glede,
frihet og fravær av forventninger. Alle barn skal ha muligheter til å ha venner og oppleve vennskap i Stabekktunet barnehage. For å tilrettelegge best mulig for kvalitet i lek må personalet:
•
•
•
•
•

Arbeide systematisk med å stimulere og utvikle samspillsferdigheter hos alle barn
Gi tid og rom til leken i barnehagen
Sørge for synlig tilstedeværelse og aktiv voksendeltakelse i lek
Sørge for at personalet holder seg faglig oppdatert om barns psykososiale utvikling,
egenledelsesferdigheter og lekens betydning
Sette inn tiltak tidlig for de barna som trenger ekstra støtte eller tilrettelegging for å mestre sosialt
samspill og være en positiv deltaker i leken.

Egenledelse i lek og læring er evnen til å være aktiv og selvstendig over tid. Barn bør kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De bør også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible
nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Forståelsen av egenledelse baseres
på pedagogisk teori, nyere forskning på barns utvikling og moderne kunnskap om hjernen. Dette kan gi oss
konkrete forslag til hvordan utvikling av egenledelsesfunksjoner kan ivaretas ved hjelp av lek og naturlige
aktiviteter i barnehagen og hvordan personalet kan bidra til positiv utvikling hos barn.Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få
mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Lov om barnehager, 2005 (Barnehageloven) § 1-2).
Barns mulighet til medvirkning krever at personalet tar seg tid til å lytte og være i samtale. Dette kan føre til
at barn blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må få erfare tydelige og ansvarsfulle
voksne som tar hensyn til hele gruppen. Barna skal ha en mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Tanker og
meninger de gir uttrykk for skal bli lyttet til. Eksempler på dette kan være: Hvor turen skal gå, når de skal
være inne eller ute, hvilket tema barna vil jobbe med, hvilke leker vi tilrettelegger for og kjøper inn og hvilke
bøker vi leser. Vi er opptatt av å anerkjenne og respondere på barns verbale og non-verbale kommunikasjon.
De aller yngste barna i barnehagen skal også få gi uttrykk for, og få erfare at de har innflytelse på det som
skjer i barnehagen.
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Tilvenning i barnehagen
Barnas første tid i barnehagen kaller vi tilvenningsperioden. Når barnet begynner i barnehagen er både barn,
foreldre og personalet spente på å bli kjent med hverandre. Det er alltid mye nytt og spennende når en
starter i barnehage, det kan på mange måter sammenlignes med å starte i ny jobb. Det er mange nye inntrykk
for barnet å bearbeide, og noen timer i barnehagen kan oppleves som langt flere. I Stabekktunet barnehage
setter vi av tre dager til tilvenningen, men ofte opplever vi at barnet trenger flere dager på å bli trygg på
personalet og de nye omgivelsene.
Vi anbefaler at foreldre forsøker å tilpasse med kortere dager den første tiden for å sikre en best mulig tilvenning for deres barn. Det tar tid å venne seg til den nye hverdagen i barnehagen.
I løpet av våren inviterer barnehagen til en bli-kjent dag for høstens nye barn og foreldre. Da viser vi rundt
på avdelingen, og barna får treffe personalet og resten av barnegruppa. Alle nye barn får tilsendt et velkomstbrev fra avdelinga med informasjon om barnehagehverdagen, utstyrsliste og informasjon om hva vi vektlegger de første dagene. Under tilvenningsperioden på høsten fungerer en av de voksne som primærkontakt for
barnet slik at omsorgsfunksjonen gradvis overføres til én, og siden til flere voksne. En stund etter oppstart
kaller personalet inn til en kort samtale hvor vi snakker om hvordan vi opplever tilvenningen.
For å følge opp barna best mulig har vi valgt å dele opp Blomsterengas 18 barn i to grupper; ettåringene
(Smørblomstene) og to- og tre-åringene (Solsikkene). Vi ønsker å gi alle barn en god start i Stabekktunet, og
ser at særlig de yngste barna kan ha behov for å bli skjermet. De aller yngste (Smørblomstene), har eget rom
og egen utelekeplass som benyttes når vi ser at det er nødvendig. Ellers er barna på de to avdelingene mye
sammen på tvers av alder. Slik ønsker vi å gi barna en omsorgsfull, trygg og stabil start hos oss. Det vi legger
inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring. Personalet legger
vekt på å tyde og anerkjenne barns kroppslige uttrykk og å sette ord på alt barna uttrykker.

Overgang fra småbarn- til storebarnsavdeling
I Stabekktunet barnehage legger vi til rette for en god overgang fra liten til stor avdeling. Alle barn har ulike
behov og sårbarhetsgrad i forbindelse med endringer. For noen barn kan bytte av avdeling og hva det medfører innebære store omveltninger i et barns liv. For å ivareta hvert enkelt barns trygghet, trivsel og utvikling
skal informasjon overføres mellom pedagogene på de ulike avdelingene. De eldste barna på småbarnsavdeling er jevnlig med på organiserte samlinger på storbarnsavdelingen. Disse samlingene avholdes 1 gang i uken
det siste halve året før bytte av avdeling.
I Stabekktunet har vi tilnærmet samme areal i 1.- og 2. etasje. Dette innebærer at vi forsøker å fordele antall
barn på de to avdelingene jevnt. Avhengig av antall barn i de ulike alderskullene hender det at vi må dele et
årskull mellom Blomsterenga og Eplehagen. Dette gjelder det kullet som fyller tre år det aktuelle barnehageåret. I år gjelder dette de barna som er født i 2019. Det blir foretatt en helhetlig vurdering hvor både alder,
kjønn og utvikling tas i betraktning. De barna som er født tidligst på året flyttes til Eplehagen. Når disse plassene er fylt opp vil de barna som er yngst fortsette et år til på Blomsterenga. Vi legger til rette for at barn
ikke blir gående på en avdeling som den eneste i sitt alderskull.
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Overgang mellom barnehage og skole
Vi har som mål å gjøre overgangen fra barnehage til skole så trygg og god som mulig. Styrke hvert enkelt barn
slik at de møter skolen med nysgjerrighet og vitebegjær.
Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne
på skolen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at det blir en god overgang for barnet.
Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets
hjem. I Bærum kommune er det lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og et overføringsskjema for hvert barn skal utarbeides sammen med foreldrene. I tillegg har barnehagen et samarbeid
med skolene i nærmiljøet, hvor vi blant annet blir enige om noen aktiviteter og spill som skal tilrettelegges
for både den siste tiden i barnehagen og på SFO. Slike grenseobjekter vil kunne bidra til at barnet møter noen
kjente aktiviteter på skolen og SFO.
I Stabekktunet barnehage blir femåringene omtalt som sommerfugler året før skolestart. I sommerfuglgruppa jobber vi systematisk med overgang barnehage/skole. I barnehagen fokuserer vi på blant annet selvstendighet, konsentrasjon, utholdenhet og å ta imot og gi en beskjed. Sommerfuglene har litt større frihet
det siste året, avhengig av modenhet og evne til å ta ansvar. De får opplevelser og utfordringer som er forbeholdt denne gruppa. I sommerfuglgruppa støtter vi barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gir
utfordringer tilpasset barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal bidra til et godt grunnlag for livslang læring og livsmestring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med
miljøet, og er nært knyttet opp mot danning gjennom lek, oppdragelse og omsorg. Vi legger til rette for en
spennende barnehagehverdag hvor vi ofte gjør aktiviteter utenfor barnehagen.

Holdninger og ferdigheter vi har fokus på i Sommerfuglgruppa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunne ta imot felles beskjeder og gjennomføre det som er avtalt
Sitte i ro og øve på å konsentrere seg over tid (spill, lese bok, synge, bruke instrumenter)
Rekke opp hånden i samlingsstund
Lytte til hva de andre barna har å si
Vente på tur
Snakke foran en gruppe
Kunne tilpasse seg en gruppe og være en av mange
Oppmuntre barna til å skrive navnet sitt
Finmotoriske oppgaver; klipping, liming, blyantgrep
Leke med ord, rim og regler
Kle på seg, kle av seg, trekke dressen over støvler/sko
Hygiene: håndvask før måltid og etter dobesøk
Gå på do og tørke seg selv
Forsyne seg selv og smøre sin egen mat
Holde orden på plassen sin, sette sko og støvler på plass
Ta vare på leker, bøker, spill og materiell i barnehagen
Invitere andre med i lek
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Kosthold i barnehagen
I Stabekktunet barnehage serverer vi mat fire av fem dager i uken, og varierer med å servere kald og varm
mat. Vi har fokus på et variert kosthold basert på gode råvarer som dekker barnas næringsbehov gjennom
dagen, fremmer helse og gir barna gode smaks- og måltidsopplevelser. Vi mener det er viktig at barna tar del
i matlagingen for å få et forhold til maten de spiser, og for å få kjennskap til hygiene, håndtering av mat og
ulike kjøkkenredskaper. Vi ser også nytteverdien ved å kunne vise barna hvor mat kommer fra ved å plante
frø og innhøste, og at mat kan tilberedes på ulike steder, blant annet ved å lage mat på bål. Barnehagen ser
på måltidene vi serverer som verdifulle og en viktig del av dagen, og setter av god tid til at barna skal få
mulighet til å bruke den tiden de trenger til å nyte maten. I barnehagen serverer vi variert kost i tråd med
anbefalinger fra helsedirektoratet.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst, utvikling og god helse blant barn. Derfor er aktivitet og bevegelse en viktig del av hverdagen i Stabekktunet barnehage. Vi har fokus på å tilrettelegge aktivitet til barnas
nivå. Vi har turdag en dag i uken der de fleste barna tar beina fatt selv. Turene går til uteområder i nærmiljøet
eller en liten busstur unna, og er tilpasset de ulike aldersgruppene. Barnehagen er også tilrettelagt aktiv lek,
med puter å base i, ballek, klatrestativ, huskestativ, sykler og akebakke til lek på vinteren. Vi har som mål å
være ute hver dag, uansett vær. Vi ser at barna utforsker alle elementene årstidene og været har å by på og
at det er gøy med den varierte aktiviteten og leken det gir.

Trafikksikkerhet
I Stabekktunet barnehage setter vi fokus på trafikksikkerhet. Vi snakker med barna om hvordan vi skal ferdes
i trafikken. Før tur går vi gjennom turreglementet med barna, hvor vi går gjennom enkle trafikkregler. Vi
snakker også med barna om trafikkregler og hvordan vi skal ferdes i trafikken underveis gjennom turen. Vi
går på rekke og holder turpartneren vår i hånden helt til vi er fremme ved turmålet. Barna har på seg refleksvest med barnehagens navn og telefonnummer. Vi har alltid med oss digital beredskapsplan, med nødnummer og nummer til foresatte. På parkeringsplassen utenfor barnehagen er det viktig at vi alle viser aktsomhet.
Spesielt på vinterstid, er det både mørkt og glatt ute og det kan være vanskelig å se barn. Vi har begrenset
med parkeringsplasser og disse er forbeholdt personalet. Vi oppfordrer alle til å være gode forbilder når det
gjelder trafikksikkerhet. Barn som hentes og bringes med bil til barnehagen må sitte forsvarlig sikret.
I sommerfuglgruppa har vi trafikkregler som tema i løpet av året.
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Progresjonsplan fagområder
Under illustreres en plan over fagområdene vi jobber med i barnehagen. Planen illustrerer eksempler på
aktiviteter vi tilrettelegger for i de ulike aldersgruppene. Fagområdene er hentet fra Rammeplanen for
barnehagens innhold og oppgaver.

Kommunikasjon, språk og tekst
Gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster
fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter
med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 47)
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:
1-2 år
2-4 år
4-6 år
• Personalet er ettåringens
• Vi jobber med rim, regler,
• Vi er bevisste voksne som
verbalspråk. Vi anerkjenog leser bøker sammen
oppfordrer barna til å
ner og benevner barnas
med barna. Videre samtabruke språket på en posiuttrykk/kroppsspråk i alle
ler vi om bøkenes innhold
tiv og hensiktsmessig
situasjoner i løpet av damåte
• Vi tilrettelegger for god
gen
rollelek gjennom bevisst
• Pedagogisk språkarbeid
• Vi leser bøker hver dag
utforming av rommet,
for i mindre grupper. Grep
hensiktsmessige gjenstanom begreper
• Vi utforsker konkreter og
der og utkledningstøy
bilder
• Vi har samlingsstund hver
• Vi blir kjent med alfabetet
dag
• Vi bruker jevnlig sang og
og det er et mål at barna
instrumenter i samlinger.
• Vi jobber med å sette ord
gjenkjenner sin egen bokpå følelsene våre
• Vi opprettholder en
listav
ten barnegruppe, og ser
• Sommerfuglene har egne
• Pedagogisk språkarbeid
verdien av en nær voksenskoleforberedende aktivifor
alle
i
smågrupper,
Grep
barn relasjon med tanke
teter
om begreper.
på språkutviklingen
• Vi spiller flere ulike spill
• Turer til biblioteket
• Turer til biblioteket
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan
vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få
være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres
grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape
med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til
å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 49) Videre ønsker vi å formidle viktigheten av omsorg og omtanke ovenfor
hverandre for utviklingen av livsmestring og god mental helse.
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:
1-2 år
2-4 år
4-6 år
• Aktiv bruk av bevegelses• Turer i nærmiljøet
• Fast turdag en dag i uka.
sanger
Sommerfuglene går på
• Trening i på- og avkledning
lengre turer utenfor nær• Tilrettelagt bevegelses• Vi arbeider med bevisstmiljøet og deltar blant anrom for ettåringenes
gjøring av våre sanser
net på barnas skiskole og
kroppslige uttrykk; puter,
• Vi jobber med følelser
svømmeskole
klatrevegg og madrass.
gjennom ulike temaer
•
Vi jobber med tema kropp
• Personalet har en raus
som vennskap
og følelser
holdning til ettårings na• Fokus på hvor maten komturlige kroppslige uttrykk.
• Bevegelser til musikk og
mer fra, og at barna deltar
Vi lar for eksempel barna
drama
i matlaging
klatre inne og ute
• Avansert regellek som
• Bevegelseslek med regler,
• Aktiv bruk av bevegelses«grønt lys», «stolleken»
eks. rødt og grønt lys og ta
sanger
og «ta den ring»
den ring og la den vandre
• Vi er ute i all slags vær
• Vi sår og høster grønsaker
• Vi snakker om hvor maten
kommer fra
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Kunst, kultur og kreativitet
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende
arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på
måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og
skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet
ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk
(Kunnskapsdepartementet 2017, s. 50-51). I personalgruppen har vi en kunst- og uttrykksterapeut ansatt i
førti prosentstilling, hun tilrettelegger for ulike kunstaktiviteter for barna.
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:

1-2år
2-4 år
4-6 år
• Barna blir kjent med ulike
• Tilrettelagte formingsakti• Gresshoppene
besøker
materialer gjennom sanviteter ukentlig, eks. mabarnekunstmuseet
på
sene sine; smake, lukte,
ling, lim og paljetter, teghøsten (Oslo)
føle
ning, plastelina
• Vi har dramalek og kunst• Formingsaktiviteter med
• Vi synger og danser mye
uttrykk
ulike materialer
• Vi har eget “rom” for
• Vi blir kjent med mange
• Vi synger og bruker instrukunstuttrykk
ulike teknikker innenfor
menter
forming, eks. pastellkritt,
akvarell, kull, leir, ull
• Vi synger mye sammen
• Vi har fokus på prosessen
med barna og bruker inder aktiviteten er et mål i
• Vi har musikksamling
strumenter
seg selv
ukentlig
• Vi leser bøker for og med
• Tegnesaker er alltid tilbarna
gjengelig

17

Årsplan Stabekktunet 2022-2023
Natur, miljø og teknologi
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om
naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at
barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde
seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av
naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at
barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre
erfaringer med bruk av teknologi og redskaper (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 52).
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:
1-2 år
2-4 år
4-6 år
• Vi utforsker de ulike ele• Vi utforsker insekter, plan• Vi sorterer søpla
mentene som vann (is og
ter og dyr
• Vi bruker naturmaterialer
snø), jord (sand), vind,
• Vi snakker om årstidene,
og uteområdet i formingssamt andre naturfenomeog bekledning til været
aktiviteter. Vi har f.eks. laner som planter, insekter
get kullstifter på bål og
• Begynnende forståelse for
og trær
malt i regnet
resirkulering og gjenbruk i
• Vi snakker om årstidene
formingsaktiviteter
• Vi utforsker de ulike eleog bekledning til vær
mentenes
egenskaper,
• Vi sår og høster med
• Vi kaster søppel i søppeleks. vann til is.
barna eksempelvis karse,
bøtta
squash, poteter, kålrot,
• Vi snakker med barna om
• Vi er ute i all slags vær
gresskar, solsikker
miljøvern.
• Enkel konstruksjonslek
• Vi lager mat ute på bål
• Vi sår, planter og høster
(teknikk) som duplo og
ulike grønnsaker
kapla
• Vi gjør naturvitenskapelige eksperimenter med
barna
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Etikk, religion og filosofi
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier,
normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger,
tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers
livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 54). Vi
er bevisste på barnehagens mandat til å markere fremfor å feire ulike høytider. Eventuell opplæring i ulike
religioner er hjemmets oppgave.
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:
1-2 år
2-4 år
4-6 år
• Vi jobber med etikk og
• Vi jobber daglig med etikk
• I samlingsstund formidler
empati ved å anerkjenne
gjennom ulike temaer,
vi likhetene mellom de
og trøste barn som er lei
eks. vennskap og følelser.
ulike verdensreligionene,
seg
Som støtte til disse temaeks. nestekjærlighet, tilgiene bruker vi egne temavelse, menneskeverd, like• Vi filosoferer og undrer
bøker
verd, ansvar for fellesskaoss over naturfenomener
pet, ærlighet og rettfersom snø, vann, månen og
• Vi jobber daglig med posidighet.
fugler sammen med barna
tiv konflikthåndtering. Vi
ønsker å formidle overfor
• Vi ønsker å formidle Nor• Vi markerer merkedager
barna at det er ok å være i
ges religion- og kulturhisog høytider tradisjonelt og
konflikt,
og
viktigheten
av
torie
kulturelt gjennom sang,
å finne en løsning på den
eventyr og formingsaktivi• Vi ønsker å markere mersammen
teter
kedager for andre aktuelle
• Vi lar barna få tid til å filominoriteter, eks; eid og
• Vi lar barna undre seg over
sofere, og er lydhøre for
pride.
ulike gjenstander og finne
deres tanker
ut av bruksverdien selv,
eks. pappeske
• Vi synger julesanger, og
tenner adventslys i marke• Vi bruker visuelle temabøringen av julehøytiden
ker om f.eks. følelser
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Nærmiljø og samfunn
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til
å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap om og
erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til
nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og
varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til
menneskerettighetene (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 56).
I februar markerer vi samenes nasjonaldag (6.2.) og i mai markerer vi Norges nasjonaldag.
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:

1-2 år
2-4 år
4-6 år
• Barnehagen er en forleng• Vi går ukentlig på turer i
• Vi besøker ulike samelse av hjemmet, og dernærmiljøet
funnsinstitusjoner som bimed også en utvidelse av
bliotek og brannstasjon
• Vi snakker om de ulike
deres nærmiljø
funksjonene som finnes i
• Vi har formingsverksted
• Vi utforsker ulike rom, ute
nærmiljøet; bl.a. butikk,
og sangstunder sammen
og inne
eldresenter, togstasjon,
med beboerne på Staapotek
bekktunet bo- og behand• Vi har egen utetid hvor vi
lingssenter.
får utforske uteområdet i
• Vi tilrettelegger for og ser
eget tempo
at barna gjenspeiler sam• Vi er på turer i nærmiljøet
funnet i sin rollelek, eks.
i tillegg til lengre turer
• Vi jobber for at barna skal
butikklek, familielek
oppleve tilhørighet i en li• Vi tar opp viktige temaer
ten gruppe
• Vi går på tur til barnas
som demokrati, likestilling
hjem
og likeverd. Vi understre• Barna blir kjent med egne
ker verdien av et mangfolog andres grenser, og vi
• Vi snakker om ulike yrker
dig samfunn
ser det i sammenheng
og barna forteller om sine
med samfunnet forøvrig
foreldres jobb
og demokratiet
• Vi jobber med normer,
regler og god skikk og
bruk, eks. takker for maten
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Antall, rom og form
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og
legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst
og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas
undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Fagområdet omfatter lekende og
undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former,
mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og
søke løsninger (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 52).
Eksempler på lek og aktiviteter der dette fagområdet er sentralt:

1-2 år
2-4 år
4-6 år
• Barna får en romfølelse
• Vi erfarer størrelse gjen• Daglig gjennomgang av
gjennom aktiv bruk av
nom måling av egen og
kalenderen; telling av ukeegen kropp. Eks. barna
andres høyde
dager, helgedager, dato.
klatrer over, under, oppå,
Begynnende forståelse av
• Vi gjør oss erfaringer med
inni og erfarer kroppens
de ulike månedene og kavekt gjennom lek og forskmuligheter og begrenslenderåret
ning
ninger. Begynnende for• Vi jobber med de matema• Vi erfarer ulike former
ståelse for størrelse (litiske begrepene størrelse
gjennom bruk av forten/stor), vekt og volum
og antall gjennom dramamingsmateriell som plas• Vi leker med putteboks,
tisering av ulike eventyr
telina, ull, leire
personalet benevner geosom Bukkene Bruse og
• Vi teller med barna, og ser
metriske former, eks. sirGullhår og de tre bjørnene
at de erfarer og praktisekel, kvadrat, rektangel,
•
Barna deltar i borddekking
rer en til en telling
trekant/triangel
og gjør seg erfaringer med
• Vi øver på kardinaltall
• Vi sorterer og kategoriseparkobling
• Barna er delaktig i bordrer lekene våre
• Sommerfuglene får ulike
dekkingen
• Vi teller med barna
matematiske oppgaver i
• Vi har puslespill tilgjengeegen klubb
lig på avdelingen
• Vi spiller kort og terningspill
• Vi leker med tall-systemet
(10-20-30.)

21

Årsplan Stabekktunet 2022-2023
Språklig kompetanse og språkarbeid i barnehagen
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk
og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter
og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende
betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til
følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet
morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder
skriftspråk og leseforståelse (Kunnskapsdepartementet 2009). Barnas språk blir utviklet gjennom kroppslig
uttrykk, bevegelser og ord, dette innebærer både verbal og non-verbalt språk. Det gjør at tidlig, god og
kontinuerlig språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Vi vet at et godt utviklet morsmål er
en grunnstein i barnas språklige utvikling, og oppfordrer foreldre til å snakke morsmålet sitt med egne barn.
I Stabekktunet ser vi leken som en viktig arena for språkutvikling. I lek bruker barna ofte variert og komplisert
tale. Personalet er bevisste på å bruke språket aktivt i hverdagssituasjoner og skal snakke med barna om det
som skjer. Ved matbordet, i garderoben og på badet finnes det utallige temaer hvor vi kan snakke med barna
og sette ord på her- og nå situasjoner. Samtaler og felles fokus rundt det vi ser og å sette ord på det som
skjer er den beste arenaen for å lære språk.
I samlingsstund og andre tilrettelagte aktiviteter vil vi hyppig benytte sang, rim, regler og eventyr som virkemiddel. Å legge rim og rytme til ord kan være stimulerende for språkutvikling og artikulasjon. Barna begynner
tidlig å forme bokstaver og «lekeskriving» kommer til syne langt ned i alder. Dette er forstadier til skriving og
er viktig stimulering av et fremtidig skriftspråk. I løpet av barnehagehverdagen er barna innom mange ulike
situasjoner der følelser kommer til uttrykk. Personalet er bevisste på å hjelpe barna til å sette ord på sine
følelser. For barn som har behov for ekstra støtte i sin språkutvikling vil barnehagen tilby språkgruppetrening
hvor vi benytter «grep om begreper» og annen type språkstimulerende lek.
Vi bruker Bærum kommunes standard for språkarbeid i barnehagen. I forbindelse med satsingsområdet «Tett
på» jobber det med stimulering av språk som et eget kvalitetsdomene. I Stabekktunet vil det for kommende
år legges vekt på dette temaet.

Sosial kompetanse
Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre
mennesker. Det er stor forskjell på hvor godt mennesker mestrer samhandling, og det har derfor vokst fram
en forståelse av at sosial kompetanse må læres på lik linje med andre ferdigheter.
Vi snakker om byggesteinene i den sosiale kompetansen fordi denne kompetansen består av flere elementer. Byggesteinene er blant annet empati, holdninger, samarbeidsferdigheter, selvinnsikt, selvkontroll,
selvhevdelse, ansvarlighet, evne til konfliktløsning, lek, glede og humor.
I Stabekktunet stimulerer personalet til samarbeid mellom barn i lek og aktiviteter. Personalet veileder barna
i turtaking, dialog, til å lytte, dele og hjelpe hverandre. Dersom vi registrerer at barn har behov for støtte i sin
sosiale utvikling, vil individuelle tiltak utarbeides og settes inn. Tiltakene utarbeides og vurderes fortløpende
på avdelingsmøter. Slike tiltak kan for eksempel være lekegrupper, og aktiviteter der barn får øve på ulike
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uttrykksmåter og utøve aktiviteter hvor de er ressurssterke (sang, dans, kunst, teater, konstruksjon eller
kroppslig aktiviteter). Vi er opptatt av å gi positiv tilbakemelding på spesifikke områder.
Personalet er viktige rollemodeller for barna i barnehagen. Et personale som utøver adferd preget av respekt,
ansvarlighet, varme, tydelighet, ydmykhet, mot, positivitet, glede og humor, vil i stor grad være med på å
utvikle barns sosiale ferdigheter. Dette er adferd som forventes av personalet på jobb i Stabekktunet barnehage.

Fotografering
Av og til tar vi bilder av barn i forbindelse med ulike opplevelser og aktiviteter. Vi sørger for at
bilder som publiseres offentlig, ikke identifiserer barna. Barnehagen benytter kid-plan som
kommunikasjonsverktøy med foresatte. På kid-plan vil det aller meste av beskjeder og informasjon samles.
Bilder fra ulike aktiviteter på avdelingene vil også legges ut på kid-plan. Denne plattformen er
passordbeskyttet. Det er viktig for oss å synliggjøre og dokumentere vårt pedagogiske arbeid og å visualisere
at det er nær sammenheng mellom plan og praksis. Det skal innhentes godkjenning fra foresatte dersom
bilder som identifiserer barn skal benyttes i månedsplan og månedsbrev og andre dokumenter som
distribueres på mail. Barnehagen har risikovurdert personvern.

Rutiner for kartlegging og observasjon
Systematisk observasjon og kartlegging tas i bruk ved behov og etter avtale med foreldre/foresatte. Vi
benytter kartleggingsverktøy som TRAS (tidlig registrering av språk), SPRÅKLYDOBSERVASJON og ALLE MED
dersom vi finner det hensiktsmessig å undersøke barnets utvikling mer spesifikt.

Samarbeid mellom barnehage og hjem
I Stabekktunet ønsker vi nært samarbeid med foreldre/foresatte. Vi ser på daglige samtaler i forbindelse med
levering og henting som svært verdifullt. Vi ønsker oss en åpen dialog der hjemmets ønsker og behov skal tas
på alvor og bli møtt med forståelse og ydmykhet. Det forventes at foresatte møter personalet i barnehagen
med respekt og forståelse for vår drift. En åpen, tydelig og vennlig dialog vil stort sett føre til godt samarbeid
og ikke minst være en viktig trygghet for barna.

Foreldresamtaler
Det innkalles til foreldresamtale med pedagogisk leder på avdelingen to ganger i året. Dersom det er behov
for samtaler utover dette vil det gjennomføres. Foreldresamtalen er viktig for å kunne utveksle
hensiktsmessig informasjon angående hvert enkelt barns utvikling. Foreldresamtalen bidrar til at personalet
kan tilrettelegge for god individuell omsorg, utvikling og læring.
Dersom foreldre ønsker spesifikk veiledning i forbindelse med utfordringer angående barnet er det fint å gi
beskjed på forhånd slik at pedagogen kan forberede seg spesifikt. I forkant av en ordinær foreldresamtale vil
pedagogisk leder i samarbeid med øvrig personale forberede informasjon om barnet på ulike områder. I
foreldresamtalen gjennomgås punkter som barnehagen mener er viktig. Det skal blant annet informeres og
reflekteres rundt barnets trivsel, utvikling, ulike kompetanseområder, mental og fysisk helse.
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Foreldremøter
Tidlig på høsten avholdes foreldremøter på hver avdeling. Foreldremøtene legger til rette for at foreldre skal
bli kjent med barnehagen og andre foreldre. På dette møtet vil personalet legge frem planer for
barnehageåret og formidle annen viktig informasjon. Dette er også et aktuelt fora for å kunne legge noen
føringer og eventuelt enes om noen felles retningslinjer og regler for ulike situasjoner. Det er viktig for barnas
psykososiale tilværelse at voksne som er involvert i deres liv signaliserer samlende holdninger rundt viktige
temaer. Slike temaer kan for eksempel være: Bursdagsfeiringer, markering av høytider, likestilling og
likeverd, kosthold, syn på læring, fritidsaktiviteter, bli med hverandre hjem, inkludering-ekskludering o.l. På
høstens foreldremøte velges representanter til årets SU (Samarbeidsutvalget).

Samarbeidsutvalget
Barnehagen skal til enhver tid ha et samarbeidsutvalg (Su) Dette utvalget består av minst to representanter
fra foreldregruppa, minst to representanter fra personalgruppa og eier/styreleder av barnehagen. Foresatte
fra begge avdelinger, Blomsterenga og Eplehagen skal være representert. Barnehagens styrer er ikke en del
av su, men er ansvarlig for å innkalle og organisere su-møtene. Su skal foruten å godkjenne barnehagens
årsplan være et organ som viderefører og ivaretar barn og foreldres ønsker, rettigheter og behov i nært
samarbeid.

Psykososialt miljø i barnehagen
Barnehageloven har fått et nytt kapittel som omhandler psykososialt miljø i barnehagen.
Det nye kapittel VIII i barnehageloven innføres nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen.
•

•
•
•
•

Barnehagene får en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det,
og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det
bra i barnehagen.
Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke
om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.
Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen.
Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte.
Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

I Stabekktunet skal personalet jobbe systematisk med psykososialt miljø i barnehagen. Personalet skal kunne
vise til, dokumentere metoder og pedagogisk praksis som ivaretar trygghet og trivsel for alle barn.
Avdelingene vil beskrive hvordan de jobber for å ivareta dette i pedagogisk plan for 2021- 2022.
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Tverrfaglig samarbeid
Barnehagen samarbeider med følgende instanser ved behov:
Bærum kommune
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevern
Helsestasjon
Fysioterapeut
Haug ressurssenter (Spesialpedagog)
Språksenter i Bærum (Logoped)
Veiledningssenteret i Bærum
Skole (overgang barnehage-skole)
Foresatte kan også ta kontakt med disse instansene for drøfting, veiledning og råd.
Gjennom daglig nær kontakt med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet har et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Personalet skal vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.
Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven § 22.
Ved konkret mistanke om at barnet blir utsatt for vold, og/eller seksuelle overgrep, har vi som offentlig instans meldeplikt til barnevernet i kommunen. I slike tilfeller har foresatte ikke rett til kjennskap om meldingen før den er registrert hos barnevernet. Denne plikten følger av barnevernloven § 6-4.
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Kompetanseutviklingsplan for personalet 2022- 2023

Eksterne føringer

Lek og læringKvalitetsplan
i
Bærumsbarnehagen

Planleggingsdager

Kurs/ foredrag

Avdelingene leg- Førstehjelpskurs
ger planer for
kommende barnehageår og lager
en
pedagogisk «Tett på»
TETT PÅ- kvalitet i plan.
Nye sertifiseringbærumsbarnehaskurs for observagen
Personalet
går tører
gjennom diverse
kursmateriell
i Foredrag
om
Kommunale sat- forbindelse med kommunikasjon
singsområder for «Tett på»- kvalitet og tilbakemeldperioden 2019 – i Bærumsbarne- ingskultur
2025:
hagene
Livredningskurs I
Kommunikasjon
Personalet setter vann
og språk
seg inn i- og jobLivsmestring
ber med nasjo- Introduksjonskurs
Digital barnehage nale føringer.
“Tett på” for
nyansatte
Handlingsplan for Personalet vurdeforebygging av
rer pedagogisk
vold, seksuelle
plan og reflektekrenkelser og
rer rundt pedagoovergrep mot
gisk praksis
barn og unge
2019–2022

Tema for person- Ledermøter
almøter/
avdelingsmøter
Tilvenning

Styrer deltar på
møter i regi av
Alle ansatte gjør Bærum kommune
seg kjent med:
og deltar på faglig
nettverk.
Barnehagens
beredskapsplanLedergruppa har
pbl mentor
planlegging -og
utviklingsmøter
Plan for psykoso- ukentlig.
sialt
miljø
i
barnehagen
Personalet gjennomfører veiledKommunens
ning med hverveileder for
andre og studenspråkmiljø i barter
nehagen
Ledergruppa har
Psykososialt bar- veiledning med
nehagemiljø- bar- mentor fra veilednehageloven.
ningssenteret.
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