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Forord 
Velkommen til et nytt barnehageår i 
Kolsåstrollet barnehage. Denne årsplanen er 
en omskrevet plan etter mal fra Bærum 
kommune. Vi ønsket å gjøre den til vår egen 
samtidig som det var en del viktige tema vi 
ville ha med. 
 
EQ – emosjonell intelligens – relasjoner er 
noe av det viktigste vi kan gi barn i barnehage-
alder. For å få dette til må voksne være 
opptatt av å ha ansvar for å møte alle barn på 
en kjærlig måte ved å anerkjenne alle barns 
følelser. For å kunne skape gode relasjoner må 
man ha utviklet noe språk. Emosjonell 
intelligens hører godt sammen med sosial 
kompetanse, det psykososiale miljøet og 
vennskap som vi jobber med kontinuerlig.  
 
Ny rammeplan trer i kraft 1. august 2017. 
Målet med den nye planen er å få barnehage- 
tilbudet i det ganske land mer ensartet med 
hensyn på kvalitet. Foreldrenes rettigheter        
er klarere, så er også styret, styrer og 
pedagogenes ansvar. Den stiller også store 
krav til hele personalet: ”Barnehagen er en 
lærende organisasjon der hele personalet skal 
reflektere rundt faglige og etiske 
problemstillinger, oppdatere seg og være 
tydelige rollemodeller”. Nytt er også større 
fokus på de yngste, overganger, mangfold 
språk og vennskap samt bærekraftig utvikling. 
Hele året vil bli brukt til å implementere 
planen i vår daglige drift. 
 
Høstens prosjekt er Bærekraftig utvikling.     
Vi vil blant annet legge vekt på hvordan ta  
vare på naturen og at de eldste kanskje får   
en begynnende forståelse av betydningen av  
en bærekraftig utvikling. Selv om vi avslutter 
selve prosjektet, må det føre til endringer i 
holdninger og ikke minst handlinger. 
 
Vi vil fortsette å fokusere på tall ved å bruke 
alt vi har lært av prosjektet med Bærum 
kommune. I år vil vi i tillegg også satse ekstra 
på språk og språkutvikling. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trygg før tre: Vi har søkt om å få bli med     
på et forskningsprosjekt hvor formålet er å  
fremme god barnehagekvalitet for ett- og 
toåringene. Prosjektansvarlige er pedagoger,  
psykologer og forskere ved BUP, BI, KBU og 
NTNU. Vi får vite i august om vi er kommet 
med. 
 
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Vi 
er derfor svært nøye med å planlegge hva vi 
bruker denne ressursen til. Vi streber etter å 
bruke de voksne mest mulig til pedagogisk 
arbeid med barna og minst til praktiske 
gjøremål som barna ikke kan være med på. Vi 
bruker små lekegrupper med en voksen som 
pedagogisk metode. Vi er derfor opptatt av 
kompetanseheving hos alle ansatte i 
Kolsåstrollet barnehage. 
 
 
3. juli 2017 
Hilde Haug-Svendsen 
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Velkommen til  
Kolsåstrollet barnehage 
 
1.  Innledning 

 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der 
samfunnsmandatet 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. Barnehagen skal 
tilby barn under opplæringspliktig alder et 
omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. 
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan 
barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og 
læring for å fremme barnas allsidige utvikling 
samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen 
gir informasjon om hvordan barnehagelovens 
bestemmelser om innhold følges opp, 
dokumenteres og vurderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolsåstrollet er en fire avdelings barnehage 
med to avdelinger for barn mellom 0-3 år og 
to avdelinger for barn mellom 21/2 – 5 år. Vi 
er ca. 58 barn og 16-18 voksne. Vi profilerer 
oss som en prosjektbarnehage med tre til fire 
prosjekter hvert år. Dette er en arbeidsform 
som både barn og personal liker godt og vi ser  
 
 
 

at vi gjennom dem arbeider med alle de syv 
fagområdene hvert år. Prosjektene fører også  
til kompetanseheving for personalet i og med 
at vi alltid får inn ekspert på prosjektet før det 
starter, slik at alle får en del kunnskap om 
temaet. Dessuten skaper prosjektene 
fellesskap og entusiasme ikke bare for barn og 
personal men også for foreldre. 
 
Prosjektene i år er: 
•   ”Bærekraftig utvikling. Det var – så ble det 
•   ”De fire elementer: luft, jord, ild og vann.” 
•   ”Vikingetiden” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår visjon: 
 

”Vi skal strekke oss mot stjernene 
gjennom å gjøre hver dag verdifull”. 
 

Vi diskuterer hvordan vi kan strekke oss 
ekstra for å gjøre dagen verdifull for hvert 
enkelt barn. 
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VÅRE VERDIER 
 
•   SJENERØSE 
•   ENTUSIASTISKE 
•   ANSVARLIGGJØRE 
 
Vi har nedfelt tre underpunkter til hver av 
verdiene, både for barn, foreldre og personal 
som viser hvordan verdiene kommer til 
uttrykk i vår barnehage. For å reflektere over 
og synliggjøre arbeidet vårt enda bedre, vil vi 
arbeide videre med disse punktene gjennom 
hele barnehageåret.  
 
Hvordan synliggjør og jobber vi med 
visjon og verdier konkret? 
Både visjonen og verdiene våre tas opp og 
diskuteres i ulike fora som avdelingsmøter, 
personalmøter, planleggingsdager, 
medarbeidersamtaler og i daglige situasjoner. 
 
SJENERØSE     
 
Sjenerøse i forhold til barn:  
•   Gjøre unntak for regler, rutiner og planer  
•   Bruke humor og positivitet. Snu vanskelige 

situasjoner med positive handlinger, by på 
seg selv  

•   Være på tilbudssiden og løsningsfokusert  
      overfor alle barn  
 
Sjenerøse i forhold til kollegaer:  
•   Støtte hverandre og være oppmuntrende  
      når noen gjør grensesprengende ting  
•   Være positive og oppmerksomme mot    
      hverandre  
•   Hjelpe hverandre helt uoppfordret  
 
Sjenerøse i forhold til foreldre:  
•   Serviceinnstilte og gi det lille ekstra  
•   Løsningsorientert  
•   Møte nye krav og ønsker med positivitet  
 
ENTUSIASTISKE 
 
Entusiastisk i forhold til barn:  
•   Vise glede og innlevelse i lek og andre  
      aktiviteter  
•   Bygge videre på barns initiativ og finne på  
      noe uventet  
•   By på seg selv  
 

Entusiastisk i forhold til kollegaer:  
•   Være positive til andres forslag og ideer  
•   Gi gode tilbakemeldinger  
•   Glede oss med hverandre  
 

Entusiastisk i forhold til foreldre:  
•   Vis at du er glad i barnet deres  
•   Fortelle med innlevelse noe barnet har  
      gjort - positive ting  
•   Være positive og imøtekommende 

ovenfor foreldres innspill 
 

ANSVARLIGGJØRE 
 
Barn: 
Ansvar / ansvarliggjøre i forhold til: 
• At barn føler seg sett og verdsatt 
• Å gjøre hver dag verdifull ved å møte 
  barnas behov/sørge for gode og trygge 
  opplevelser 
• Å være gode rollemodeller 
 
Kollegaer: 
Ansvar / ansvarliggjøre i forhold til: 
• At alle gjør alt for at denne arbeidsplassen 
   er den BESTE 
• Å være motiverende og åpen for nye ideer 
• At alle får en god dag på jobb 
 
Foreldre: 
Ansvar / ansvarliggjøre i forhold til: 
• Å være barnehagens ansikt utad overfor 
   foreldrene 
• At de skal føle seg sikre for at de har valgt 
   rett barnehage 
• Å vise at deres barn blir sett, er 
   betydningsfulle og er i trygge hender 
• Gi, ta imot og videreformidle informasjon 
 
MENNESKESYN 
 

”Lik respekt for alle, både barn og voksne.” 
”Vær med andre slik du ønsker andre 
 skal være med deg.” (Den gylne regel) 
 
Hvordan synliggjør og jobber vi med 
menneskesynet konkret? 
Vi arbeider med og streber etter å oppføre 
oss likt overfor alle mennesker, enten det er 
barn, foreldre eller kollegaer. Dette innebærer 
å møte for eksempel barnet der det er, lytte 
og gjøre sitt ytterste for å forstå hva barnet 
tenker. I praksis kan man også se dette i 
medvirkning/medbestemmelse for både barn 
og personal
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DE YNGSTE I BARNEHAGEN 
 
I Kolsåstrollet har vi valgt å organisere 
barnegruppene i små barn og store barn,     
for på den måten ta vare på de minste       
barnas behov. 
 
Verden er et uutforsket og uprøvd sted.      
Hver eneste opplevelse gir inntrykk. 1-2 
åringene er i bevegelse nesten hele sin våkne 
tid. De blir kjent med verden ved å krabbe 
eller vandre rundt og utforske alt de møter på 
sin vei. Små barn gjør for å kunne. De 
prøver om og om igjen til de vet de 
mestrer aktiviteten, og så utforsker de 
videre nye ting.  
 

Dagsrytmen og faste rutiner gjør dagen for-
utsigbar, det gir trygghet og stor mestrings-
følelse for de små. Dagen gir rom for en-til-en  
Kontakt, felleskap, aktivitet og hvile. 
 
Der hvor små barn er samlet, oppstår det 
mange sosiale møteplasser i løpet av en dag. 
Vennskap knyttes i småbarnsalderen og 
allerede hos 1-åringene ser man mange ulike  
samspillsituasjoner. For å komme til enighet og  
videreutvikle leken sin kan man si at små barn  
forhandler. På den måten får de erfaring i å 
dele en felles opplevelse og ha oppmerksom-
het om det samme. Barn forholder seg både til 
sin egen og andres forståelse. En viktig 
motivasjon synes å være ønsket om å leke 
sammen. 
 
 
  
 

 
Også små barn finner fort ut hvilken strategi  
som er den mest effektive. De voksnes tette 
nærvær er viktig for at barna skal få oppleve 
omsorg og trygghet samtidig som de vises 
mulighetene som finnes i ”verden” og blir 
veiledet i sosiale sammenhenger.  
 
Praksishistorier: 
 
Empati: 
En gutt 1,1 år er lei seg og det ser jente som 
forsøker å trøste han. Hun klapper han på 
skulder, forsøker å gi klem, babler og smiler til 
han. Til slutt henter hun en leke hun vet han 
liker. Han tar i mot denne og begynner å leke. 
 
Gutt, 2,0 sykler på en liten rød sykkel med 
tilhenger. Gutt 1.3 sitter i sandkassa og ser på 
og vil gjerne være med. Voksen: Kan han få 
sitte på i tilhengeren din? Ja, det er greit. Den 
yngste gutten blir hjulpet opp i tilhengeren. Jeg 
kan skyve bak hvis det blir tungt, sier den 
voksne. De sykler frem og tilbake flere ganger. 
Den eldste må gå av sykkelen for å flytte en 
spade. Han går bort til gutten i tilhengeren og 
klapper han på hodet. Er alt greit? Så sykler de 
videre. Etter en stund går den eldste gutten til 
den yngste: han rekker frem h ånden og spør: 
Ferdig?  Den lille gutten holder seg fast i 
tilhengeren, det betyr nok : Jeg vil sitte på litt 
mer. De sykler videre. Den voksne er i 
nærheten, men trenger ikke skyve bak.    
Begge guttene smiler fornøyd.  
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2. BÆRUMSBARNEHAGEN 

 
A.  LEKENS BETYDNING FOR 

BARNS UTVIKLING 
 
Vi vil at alle barn skal ha en venn i barnehagen og 
oppleve glede og mestring ved å leke sammen 
med andre. Barnehagen skal ha lekemiljøer i 
barnehagen som gir barn med særskilte 
utfordringer rom og muligheter for å være den 
beste versjonen av seg selv i lek og samspill med 
andre barn. 
 
Lek er barnets viktigste aktivitet. Barnet leker 
fordi det er morsomt, spennende og 
utfordrende og av og til litt skremmende. 
Leken er lystbetont og indremotivert og et 
mål i seg selv. Altså har leken en egen verdi 
samtidig som leken stimulerer alle utviklings-
områdene. Gjennom leken lærer barnet å 
kjenne seg selv, samtidig som det får trene på 
sosialt  samspill. Men dette skjer ikke alltid av 
seg selv. I Kolsåstrollet barnehage bruker vi 
lekegrupper som pedagogisk metode. Dette 
betyr at vi hver dag deler i lekegrupper hvor 
en voksen og noen barn leker sammen ute 
og/eller inne. Lekegrupper er et nyttig verktøy 
for å arbeide med variert lek, sosial 
kompetanse og vennskap. For å bli en god 
venn må man utvikle en positiv sosial        
kompetanse. Programmet ”Det er mitt valg” 
bruker vi i august og gjennom hele året.  
 

 
Programmet består av forskjellige tema innen  
vennskap, hvordan man kan reflektere rundt 
temaene med barn og leker/historier som 
konkretiserer de valg man har og utfallet av 
valget.  
 

Gjennom prosjektene våre utvider og utvikler 
leken seg og nye dimensjoner blir trukket inn. 
I og med at hele barnehagen har felles 
prosjekter betyr dette at alle får samme 
utgangspunkt selv om vi tar hensyn til de ulike 
aldersgruppene. 
 

B.  ARBEID MOT MOBBING 
 

Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli 
mobbet i barnehagen. Det er utarbeidet  
en handlingsplan mot mobbing i 
Bærumsbarnehagen. Denne planen har 
Kolsåstrollet barnehage skrevet om og 
gjort til vår egen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barnehagemelding 2015-2025  skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud i 
alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre. 
 
Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i 
Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god 
helse er spesielle faglige satsingsområder. 
 
Det utarbeides sentrale kvalitetsplaner  for arbeidet i barnehagene.  
I den første tre-årsperioden, 2015 – 2018, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå 
hovedsakelig innenfor områdene: 

A.   Lekens betydning for barns utvikling  
B.   Arbeid mot mobbing 
C.   Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag 

I tillegg vil andre områder, som  barn fra språklige minoriteter, foreldresamarbeid, barn med særlige 
behov, kosthold og fysisk aktivitet ha fokus. Overgangen mellom barnehage og skole  er også et 
område det skal arbeides med. 
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Vi har arbeidet med å implementere planen 
som nå heter: Plan for å sikre barna et godt 
psykososialt miljø (handlingsplan mot 
mobbing). Personalet har arbeidet med ulike 
problemstillinger/tema innen mobbing i flere 
år. Vi har brukt plandager og personalmøter til 
å oppdatere oss faglig og refleksjon i grupper. 
Vi har også hatt tema i nettverk og på 
foreldremøter. Vi vil fortsette med å lære 
barna stoppordet og ta hånden opp: ”STOPP – 
jeg liker ikke det” etter boken Stopp ertingen. 
 
De store avdelingene vil sammen med barna 
lage hyggelige samværsregler, og snakke om 
hva vi kan gjøre om det er noe vi ikke liker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disse reglene blir skrevet/tegnet og hengt opp 
slik at barna kan bruke dem. Vi vet at den 
beste metoden for å oppdage og motvirke 
mobbing er voksne tilstede, her og nå i alle 
aktiviteter og da helt spesielt i lek og 
rollelek. Når personalet er tett på og aktive i 
rollelek får de med seg temperaturen i 
barnegruppen.  
Hvem bestemmer roller? Hvem får alltid 
tildelt den lavest rangerte rollen? Hvem får 
smil og hyggelige ord? Og hvem får ikke?        
Vi trenger voksne med varmt hjerte        
og klokt hode. 
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C.  REALFAG – UNDRING OG 
GLEDE KNYTTET TIL 
MATEMATIKK OG 
NATURFAG 

 
Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede 
knyttet til matematikk og naturfag.  
 
Det er mye tall og former i lek. Tar vi 
utgangspunkt i puslespill må barna se etter 
form, farge og mønster. De yngste leker med 
puttekasser hvor hele idéen er å finne ut hvor 
formene passer inn. Barna spiller forskjellige 
typer spill som oppøver tallforståelsen og se 
sammenhenger (terningspill/memory). Vi har 
mye lekemateriell som kan telles, sorteres 
eller grupperes. Barn sorterer som en del av 
leken, biler etter farge, dyr etter art eller 
størrelse eller klosser etter størrelser, farger 
eller former. Vi leser bøker med dette tema, 
vi leker regelleker som å høre musikk, og når 
musikken stopper skal man gå to og to 
sammen, tre og tre sammen eller andre 
grupperinger man kommer på. Ute leker vi 
med sand og vann: former, vekt og volum. 
 
Barna får mange erfaringer med matematikk 
og naturfag (realfag) gjennom en barnehage-
dag. Borddekking og måltid byr på telling, par-
kopling og begreper. I samlingsstund er det 
telling og kardinaltall, hvor mange er vi. Hvor 
mange gutter, hvor mange jenter. Er det færre 
barn enn vanlig, er noen borte? 
 
Vi må følge med på vær og temperatur for å 
finne ut hva vi skal ha på oss  når vi skal ut. 
Vi sammenligner støvler i garderoben, høyde, 
størrelse og ”tallet under”. Vi har leke-
materiell som innbyr til sortering, telling og 
mønstrer som perler, klosser, fargeblyanter 
eller bruke naturmaterialer de finner ute. Vi 
har en fantastisk utelekeplass som byr på 
naturopplevelser hver dag. 
 
I arbeid med matematikk gjør barn erfaringer 
med tall, mengder, mønstre og systemer. 
Dette er også viktige erfaringer som barna har 
nytte av for å utvikle språket. De voksne 
setter ord på det som sees og opplever og 
dermed knyttes konkretene til ord. Vi snakker 
om mauren og maurtuen ute og leser deretter 
om mauren i bøker. Vi sorterer etter 
størrelse, form eller tema.  

Frukt kan være ett tema, grønnsaker et annet. 
Vi trekker også inn overbegreper som det er 
viktig å kunne, og slik vil kunnskapen og 
forståelsen utvikles gjennom lek. 
 
Variasjon er et viktig stikkord i arbeidet med 
tall og telling, former, størrelser og mønstre. 
Vi må vise barna at det finnes mange 
alternativer. Når vi teller barna i samlings-
stund, kan vi telle fra venstre mot høyre. Hvis 
vi teller fra høyre mot venstre, blir antallet det 
samme? Når vi sitter i en sirkel, kan vi starte å 
telle hvor som helst. Vi må bare huske hvor vi 
startet. I barnehagen er det ikke forventet at 
barna skal kunne skrive tallene, men vi skal 
lære barna å forstå mengder. Ett eksempel – 
tallet 5. Hva er 5? Vi kan være 5 år, vi kan telle 
5 epler eller 5 biler, vi kan se eller telle 
prikker på en terning. Er 5 mye eller lite? 5 
druer er ganske lite, men 5 hele vannmeloner 
er veldig mye. Når vi teller 5 biler blir det 5 
selv om alle bilene er ulike. 
Det samme gjelder former og mønstre. Alle 
trekanter er ikke likesidet, og det er mange 
måter å lage mønstre på. De voksne er 
bevisste på å variere sin praksis sammen med 
barna, og barnehagen har også mye egnet 
leke- og konkretiseringsmateriell som gjerne 
brukes i mindre lekegrupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagen vår har en stor utelekeplass med 
variert terreng og mange trær. Vi har naturen 
tett på. Vi har også ett stamsted i vårt 
nærmiljø hvor det en bekk, og på vei opp til 
stamstedet  kan vi se Kolsåstoppen. 
 
Vi er mye ute, og det er lett for oss å følge 
årstidsskiftningene. Vi ser det spirer og gror 
om våren, vi plukke blomster, vi følger bladene 
på trærne, og om høsten kan vi boltre oss i 
enorme løvhauger. Vi løfter på steiner og 
finner skrukketroll, maur og andre insekter, 
og ved regnvær finner vi masse meitemark.        
Vi kan sjekke vannstand i bekken ved 
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stamstedet. Ved snøsmelting er bekken nesten 
flomstor, og ved sol og tørt vær er den nesten 
borte. Vi pleier å se opp på Kolsåstoppen, 
men noen ganger er den borte i tåke. Hva er 
tåke? 
 
Det er aktiv involvering av de voksne, og det 
sikrer at alle barn får opplevelser og erfaringer 
i naturen. Det blir en kombinasjon av planlagt 
formidling, og spontant rundt det vi ser og 
opplever. De voksne snakker om naturfag 
med naturfagspråk, og er også opptatt av å 
stille gode spørsmål slik at barna kan undre 
seg og trekke egne konklusjoner. 
Ved at de voksne er tett på barna, og følger 
opp barnas nysgjerrighet, vil de også oppdage 
de barna som ikke tar så mye initiativ og stiller 
så mange spørsmål. Da vil de voksne sørge for 
at disse barna også får erfaringer og kunnskap. 
 
TRE PRAKSIS-HISTORIER 
 
Tall: 
En gutt på fire år sier: Uendelig er det største 
tallet som finnes. Barnehagelæreren svarer: 
Uendelig er ikke et tall skjønner du, det er et 
begrep. 
 
Tall og størrelser: 
Det er Samefolkets dag, og vi flagger i 
barnehagen. Det store samiske flagget henger 
på den grønne veggen, og 2 små flagg er festet 
på porten. Vi er ute, og gutt 2,11 år er veldig 
opptatt av flaggene. Han peker på porten og 
sier: To flagg!  Lite flagg! Han ser mot den 
grønne veggen og sier: Stor flagg!  
 
Tall og mengde: 
Voksen: ” Har du turmat i sekken din?”  
Barn 6.0 ”Ja, jeg har med tre pølser”. 
Voksen: Å, da har du med en mer enn meg!” 
Barn: ”Har du bare to pølser du da?” 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   BARNEHAGENS            
PEDAGOGISKE               
INNHOLD 

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, 
og utformes slik at hvert enkelt barn får 
opplevelser og erfaringer som støtte for sin 
utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 
Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial 
kompetanse gjennom felles opplevelser og 
samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov 
om barnehager og i Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. 
 
Vi har gjennom flere år hatt stort fokus på 
arbeidet mot mobbing, hvordan oppdage 
mobbing, erting eller utestenging, hva og 
hvordan veilede barn og personal, oppdatere 
oss på nyeste kunnskap etc. Vi har deltatt på 
mange kurs om blant annet relasjons-
kompetanse, COS og observasjoner, noe som 
har gitt oss nyttige verktøy for å fortsette 
dette arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har fokus på de voksne som gode rolle-
modeller. Aktive voksne i lekegrupper ute og 
inne er en pedagogisk metode vi bruke hver 
eneste dag i rollelek og aktiviteter. Vi mener 
lekegrupper legger til rette for god og trygg 
lek, gode relasjoner og god læring.  
 
Lekegrupper fungerer også som en viktig 
utviklingsarena for barna fordi man tilpasser 
hver gruppe etter mestringsnivå og utvikling. 
Vi ønsker for-trinnsvis små grupper med en 
voksen. Da blir voksentettheten størst.  
 



 11 
 

Ståstedsanalysene har fungert som gode 
refleksjons- og vurderings-verktøy. De viser at 
vi har arbeidet mye med dette, men påpeker 
hva vi kan ha mer fokus på. Arbeid mot 
mobbing, relasjoner (EQ), sosial kompetanse 
og lek vil alltid være hovedfokuset vårt.  
 
Vi er også blitt kurset i lekelyst og den 
magiske samlingsstunden for å gi alle voksne et 
utgangspunkt for å bli gode i lek. Vi 
samarbeider på tvers av avdelingene for å 
sette opp lekegrupper og legge til rette for 
vennskap. 
 
Forrige barnehageår inneholdt flere spennende 
og svært varierte prosjekter. Det at våre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prosjekter er så allsidige gjør at rammeplanens 
fagområder blir dekket. 
Vi har tre ulike prosjekter i året. 
Hovedtemaene for disse prosjektene varierer 
ut fra rammeplanens satsningsområder og 
fagområder. I år er høstens prosjekt 
Bærekraftig utvikling.  
Vi vil fortsette med fokus på tallforståelse, og 
en pedagog har fått ansvar som matteveileder 
for øvrige ansatte. Dette for å holde fast i 
arbeidet og påse at materiell som Numicom 
blir brukt. (se kap. C)  

 
 
 

 
OVERSIKT DAG OG UKE 
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Hver avdeling planlegger og publiserer 
månedsplaner som blir lagt ut på vår hjemme-
side. Månedsbrev er inkludert i månedsplanen. 
Årsplan for barnehagen blir lagt ut på vår 
hjemmeside men hver familie får et kopiert 
eksemplar. Vi tror at flere leser den om de får 
et eksemplar i hånden.  
 
Barnehagen har fått ny hjemmeside og vi vil 
forsøke å bruke den mer aktivt. En del 
informasjon vil kun bli lagt ut der. Hjemme-
siden har en fin kalender/oppslagstavle og der 
vil alle arrangementer inkludert litt 
informasjon ligge. 
 
Vi bruker IKT hjelpemidler i direkte arbeid 
med barn. Vi bruker storskjerm og prosjektor 
i samlinger og bruker søkemotorer til å finne 
ut av ting når barna lurer. Vi har flere 
datamaskiner, bruker kamera flittig og 
inkluderer barna i dette. Bildeskjermen 
dokumenterer livet i barnehagen. Vi opplever 
at både barn og foreldre liker å se lek og ulike 
aktiviteter, sosial kompetanse, glede og humor 
og Kolsåstrollet som læringsarena. Bildene er 
nøye plukket ut og skal vise hva vi gjør og 
hvordan vi har det sammen.  
 
Vi jobber kontinuerlig med omsorg, lek og 
læring som er en del av danningsbegrepet. Vi 
har god pedagogisk tetthet noe som er med 
på å heve det profesjonelle nivået i 
barnehagen. 
 

A.  DANNING 
 

Danning er et komplekst begrep. Vi kan 
beskrive danning som en pågående 
utviklingsprosess som blant annet handler om 
evnen til refleksjon. I vår sammenheng angir 
det både en ønsket retning og et framtidig 
ønsket resultat for det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen. Danningsbegrepet omfatter både 
en individ- og en samfunnsdimensjon. 
Individdimensjonen vektlegger identitet, 
subjektskaping, medvirkning, medskaping og 
selvregulering. Samfunnsdimensjonen 
vektlegger demokrati, utdanning, tradisjon, 
kultur og natur.  
 
Både danning, omsorg, lek og læring er med på 
å forme barns holdninger, verdier og tillit til 
seg selv og andre mennesker.  
Det er derfor viktig med bevisste holdninger 
og handlinger og voksne som dyktige  
 

rollemodeller. Vi trenger voksne som gir god 
omsorg, som er gode lekekamerater og som 
alltid er på barnets side.  
 
B. Omsorg og Emosjonell intelligens 
(EQ)  
 

Mål: Barna skal oppleve Trygghet, Tillit, 
Tilhørighet og Trivsel 
 

”Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg 
vises i den voksnes interesse for barnet og barnets 
måte å se og være i verden på”  
 
Hva legger vi i EQ?  
Det er fem ferdigheter man regner er nært 
knyttet opp mot EQ-begrepet: 
•   Innsikt i egne følelser 
•   Styring av følelser 
•   Motivering av seg selv 
•   Gjenkjenne følelser hos andre 
•   Kunsten å omgås andre mennesker 
 
Disse ferdigheter tilegner barn seg i barne-
hagealder. Lærer de at de er bra nok       
mennesker vil de kunne danne nære og varme 
relasjoner til andre. Her vil også språkutvikling 
ha stor betydning. Nære relasjoner trenger 
språk og EQ i hvert fall til et visst nivå. Vi har 
vært på kurs hos EQ instituttet og mener 
gode relasjoner og emosjonell utvikling noe 
som lett kan knyttes opp mot omsorg. Vi har 
fokus på å bli kjent med og se hvert enkelt 
barn og dets behov. Vi må akseptere og 
respektere barns følelser og hjelpe hvert barn 
til å vise og utvikle disse. Det er viktig å være 
tilstede for barnet og skape trygghet og tillit.  
 
Vi ønsker å lære barn å vise omsorg for 
hverandre. Det er derfor viktig at voksne som 
arbeider i barnehage er gode rollemodeller. 
Vi har et tett og godt samarbeid med 
foresatte, noe som også er viktig.  
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God omsorg handler også om hvordan man 
foredler de ressurser man har på best mulig 
måte. Kolsåstrollet vurderer svært nøye 
hvordan de voksne ressurser blir brukt og vi 
har derfor bestemt at vi kun lager mat hver 
fredag. Maten blir laget fra bunden av og vi 
fokuserer på varierte retter og riktig kost. 
Både personal og foreldre er blitt kurset i 
riktig kosthold og gode matpakker. Men vi 
forsøker å lage alle måltidene hyggelige med 
gode samtaler om både sund mat og ellers alt 
barna er opptatte av. 
 
Fysisk aktivitet er en del av god omsorg 
Vi har en fantastisk utelekeplass som 
inneholder en stor skog med gapahuk og 
steinrøys. Barna klatrer i trær, går på stier og i 
steinrøys. Vi har også et stamsted innenfor 
basen som brukes ofte, og en gymsal som står 
til vår disposisjon. Se ellers vår hjemmeside 
http://kolsastrollet.no/fysisk-aktivitet-og-
kosthold/ 
 
C. LEK 
 

Samspillet mellom barn og voksne i lek spiller 
en viktig rolle. Lek skal være på barnas 
premisser og da spesielt den frie leken. Vi er 
opptatt av aktive voksne som er tilstede her 
og nå, leker og tar ulike roller. Dette for å 
kunne fokusere på sosial kompetanse, avverge 
tilløp til mobbing og også lære de barn som 
trenger det hvordan leke. Den frie leken 
organiseres ofte i grupper med barn og en 
voksen. Vi fordeler ofte grupper på forskjellige 
”rom” enten vi er ute eller inne. 
 
Lekemateriell som blir brukt er svært allsidig. 
Barna får erfaringer med ulike typer 
konstruksjonslek, spill og puslespill, ulike 
formingsaktiviteter, rollelek og motorisk lek 
med ballanseutstyr, baller, hinderbaner osv. 
Ute får barna brukt mere av kroppen sin ved å 
sykle, klatre, skli, løpe, hoppe, bygge og ake. 
Vi bruker det meste av dagen til lek, enten det 
er frilek eller organiserte lekegrupper. Leken 
blir avbrutt av faste aktiviteter som måltid, 
påkledning, eventuelle samlinger og planlagte 
aktiviteter.  
 
Vi forsøker å være allsidige slik at barna får 
erfaring med de fleste leke- motoriske- 
estetiske aktivitetene. I og med vi er 
prosjektbaserte er det litt avhengig av 
prosjektet hva vi fokuserer på. I fjor startet vi  

med Tall i … og mye god lek for deretter å 
leke Jungel etter jul. Estetisk lek vil bli priori-
tert i alle prosjekt. Se også side 6 for lekens 
betydning for barns utvikling og progresjon. 
 

Praksishistorie 
Vi leker sykehus i lekegruppene. Jente (4)” Jeg 
har fått vannkopper og brekket hjerte”. 
Jente (5) ligger på gulvet. Den voksne spør: 
”Har du slått deg?” Jente (4) ”Nei, hun er 
død”. Jenta på gulvet svarer: ” Nei, jeg dovna”. 
 
D. LÆRING 
 

Vi har et helhetlig syn på læring hvor både 
danning, sosial kompetanse, omsorg og lek 
står sentralt. Et helhelhetlig syn betyr at barn 
lærer i både formelle og uformelle 
læringssituasjoner. Både omsorg, danning, lek 
og læring er med på å forme barns holdninger, 
verdier og tillit til seg selv og andre 
mennesker. Det er derfor viktig med bevisste 
holdninger og handlinger og voksne som 
dyktige rollemodeller. Vi trenger voksne som 
gir god omsorg, som er gode lekekamerater 
og som alltid er på barnets side. Vi jobber med 
EQ og sosial kompetanse som  en del av 
danningsbegrepet. De voksne er tilstede og 
griper inn og «hjelper» i konfliktsituasjoner. Vi 
gjør også barna oppmerksomme på følgende 
av deres adferd ovenfor andre barn. Vi bruker 
aktivt hverdagssituasjoner som arena for 
omsorg, lek og læring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. BARNAS 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 plan-
legging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet.” (Barnehageloven § 3) 
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Det krever voksne som er villig til å ta barnas 
perspektiv og anerkjenne deres tanker og 
meninger. I arbeid med de minste barna er det 
viktig at personalet observerer og leser de 
signaler barna gir. Kroppsspråk, ansiktsuttrykk 
og lyder forteller oss mye hva barna mener og 
har lyst til. Det menneskesyn vi har vil få 
konsekvenser for hvordan vi forstår barns 
medvirkning.  
 
Hvordan kommer dette til syne hos oss? 
• Gjennom de voksnes evne til å se, lytte,   
  tolke og anerkjenne. 
• Ved å ta tak i barns nysgjerrighet, initiativ, 
  opplevelser og undring. 
• Ta oss tid til gode dialoger både med 
  enkeltbarn og barnegruppen. 
• Diskuterer regler på avdelingen, lekegrupper,    
  valg i påkledning, aktiviteter. 
 
I progresjonen kommer det veldig 
tydelig fram hvordan vi arbeider med 
barns medvirkning.  
 
 
F. DET PSYKOSOSIALE MILJØET 
 

Vi vil fortsette å arbeide med sosial 
kompetanse (empati, prososial utvikling, 
selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede og 
humor) som en del av hele danningsbegrepet. 
Personalet har fått økt kunnskap om 
viktigheten av relasjonsarbeid (EQ) og hvor 
viktig emosjonell intelligens er for utvikling av 
sosial kompetanse. 
 

 
 
De pedagogiske virkemidler/metoder er bl.a.: 
Voksen inngripen og "hjelp" i konflikt-
situasjoner, å gjøre barnet oppmerksom på 
følgende av deres adferd overfor andre og 
 
 

aktiv bruk av hverdagssituasjoner. Både barn 
og voksne skal lære ulike metoder (bl.a. ICPS-
metoden) for konflikthåndtering, slik at 
konfliktløsning blir kvalitetsstyrt. 
 
For å være helt sikre på at barna 
utvikler en positiv sosial kompetanse, 
må der alltid være voksne tilstede. 
Derfor er voksne i Kolsåstrollet gode 
lekekamerater.  
 
Venner/vennskap 
Vi jobber målbevisst for at alle skal ha venner i 
barnehagen. For å bli en god venn 
må man utvikle emosjonell intelligens og en 
positiv sosial kompetanse. Programmet ”Det 
er ditt valg” vil bli brukt både i oppstarten 
men også gjennom hele året. Programmet 
består av ulike tema innen vennskap, hvordan 
man kan reflektere rundt tema sammen med 
barn og leker/historier som konkretiserer de 
valg man har og utfallet av valget. 
 
G. SPRÅK 
 

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av 
barnehagens viktigste oppgaver. 
Kommunikasjons- og språkkompetanse er 
viktig for barnets liv her og nå og for barnets 
muligheter i fremtiden. Barnehagen skal gi alle 
barna varierte og positive erfaringer med å 
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, 
redskap for tankene og uttrykk for egne 
tanker, meninger og følelser.  
Språkstimulering inngår som en del av det 
daglige samværet: 
 
Språkutviklende samtaler: Vi tilpasser de 
språklige aktivitetene til barnets språklige 
ferdigheter, interesser og initiativ. 
 

Språkutviklende fortellinger: Vi bruker 
språket i samspill med barna, oppmuntrer dem 
til å fortelle og  bruker fantasi og humor når vi 
forteller historier. 
 

Bruk av språk i barnas aktiviteter og 
opplevelser: Vi lytter og viser interesse for 
det barnet sier og gir uttrykk for hver dag. Vi 
bruker fotoramme med bilder fra aktiviteter 
og opplevelser. 
 
Språktilegnelse gjennom lek: Vi deltar 
aktivt i lek inne og ute med små lekegrupper 
som metode.  
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Bøker og språklig bearbeiding av 
innholdet:  Vi bruker barnehagens bibliotek, 
offentlig bibliotek, leser ofte, snakker om 
bøkene, leker bøkene, lesekrok og litteratur 
som støtte i prosjekter. 
 

Arbeid med ord og begrepsforståelse: 
Grep om begreper, forklarer ord vi møter i 
hverdagen med konkreter og illustrasjoner. 
 

Språklig bevissthet og skriftspråk-
stimulering: Vi leker med ord, lager tulleord 
og lytter til lyder og rytmer i språket. 
Skriftspråket støtter det muntlige språket ved 
ordbilder. 
 
H. LIKESTILLING OG LIKEVERD 
  

Som menneskesyn har Kolsåstrollet 
”Lik respekt for alle, barn og voksne”. Vi 
har hatt et likestillings/likeverdprosjekt 
hvor vi oppdaterte oss på nyere 
forskning for å forsøke og avlære oss 
kjønnsstereotyper. Selv om vi forsøker å 
gi gutter og jenter like mye 
oppmerksomhet viser forskning at 
gutter oppnår mer taletid etc. 
Personalgruppen har arbeidet med 
caser rundt tema for å lære og avlære 
”vedtatte” sannheter.  
 
 
I.  FAGOMRÅDENE 
 

•   Kommunikasjon, språk og tekst. 
•   Kropp, bevegelse, mat og helse. 
•   Kunst, kultur og kreativitet. 
•   Natur, miljø og teknikk. 
•   Etikk, religion og filosofi. 
•   Nærmiljø og samfunn. 
•   Antall, rom og form. 
 
Hvordan jobber vi med dette i 
barnehagen? 
Vi ønsker å støtte barns nysgjerrighet og 
lysten til å lære, slik at det gir grunnlag for 
livslang læring. Livslang læring betyr at læring 
skjer i alle aldre på ulike arenaer. 
Barn lærer hele tiden, både i formelle og 
uformelle læringssituasjoner. Gjennom et år 
skal vi ha vært innom de 7 fagområdene. 
 
De kommer til syne i alt arbeidet vi gjør i 
barnehagen, fra alle hverdagsaktivitetene, 

 

 
 
turer, lek og til de ulike prosjektene. Se side 
om prosjekter. 
Barnehagen arbeider tverrfaglig, noe som 
betyr at selv om vi legger hovedvekten på et 
fagområdet, vil alle bli trukket inn i større eller 
mindre grad. I rammeplanen er det 
nedfelt flere prosessmål for hvert av 
fagområdene. Hva og hvordan vi velger å 
arbeide, er opp til hver barnehage, men vi må 
tydeliggjøre progresjonen. 
Hvordan vi vil arbeide med dette kommer 
frem i prosjektarbeid og periodeplaner.  
 
Progresjon i fagområdene: se neste side. 
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”Vikingetiden” 

Juleforberedelser 

Diverse 
 

Sosial kompetanse/mobbing 

 

 

PROSJEKTER 
 
Vi har to til tre prosjekter hvert år. Dette 
fordi vi ser hvor inspirerende og lærerikt det 
er for både barn og voksne å arbeide på tvers 
og tverrfaglig. I prosjektarbeidene velger vi å 
sette spesiell fokus på et eller flere 
fagområder. Alle fagområdene er konkretisert 
i Rammeplan for barnehager og her i denne 
årsplanen. På de foregående sidene forklarer vi 
hvordan vi tenker progresjon i fagene. 
 
Mål for prosjektarbeid: 
• Bli kjent med barn og voksne på tvers av 
  avdelingene 
• Gjøre erfaringer og morsomme 
  aktiviteter sammen 
• Kunnskapsformidling 
 

I dette barnehageåret skal vi ha tre prosjekter, 
foruten sosial kompetanse/mobbing som 
vi arbeider med gjennom hele året:  
 

•   ”Bærekraftig utvikling” 
•   ”De fire elementer” 
•   ”Vikingetiden” 
 

I prosjektperioden har vi både grupper på 
tvers og grupper innad på våre respektive 
avdelinger. Hele barnehagen skal være preget 
av prosjektet i perioden. Noen av prosjektene 
vil ha en markering/fellessamling hver uke, og 
noen vil bli avsluttet med en helt spesiell 
markering. 
 
 
 
 
Fagområder:  Alle 
 
Mål for sosial kompetanse: 
Barnehagen skal hjelpe barna til å: 
• Utvikle gode samspillferdigheter. 
• Utvikle selvstendighet og trygghet                 
  på seg selv. 
• Knytte og opprettholde vennskap. 
• Sette seg inn i andres situasjon og vise 
  medfølelse og empati, utvikle EQ. 
• Løse konflikter på en adekvat måte. 
• Reagere når noen ikke blir behandlet på en  
  ok måte 
• ”Det er mitt valg” 
Se hva som for øvrig er skrevet om sosial 
kompetanse og arbeid mot mobbing. 
 
 
 

 
 
 

Det var – så ble det… 
 

Fagområder:  * Natur, miljø og teknologi 
Periode:        *11.09.17 - 17.11.17                  
 

Mål for prosjektet: 
 

Barna skal få begynnende forståelse av 
betydningen av en bærekraftig utvikling 
gjennom å få erfaring med/kjennskap til 
• innsekter og dyrs betydning 
  samspillet mellom mennesker og natur 
• søppelsortering og gjenvinning 
  Kunstutstilling med vernissasje 20. november. 
 
” De fire elementer” 
 
 

Ild - jord - luft - vann 
Fagområder:  *Natur, teknikk og miljø 
  *Nærmiljø og samfunn 
Periode:        *15.01.18  -  16.03.18 
 
Mål for prosjektet: 
 

Barna skal få kjennskap til/oppleve: 
• de fire elementers egenskaper og hvordan de 
påvirker hverandre 
• bruksområdene til de fire elementer 
• glede, begeistring og undring  

Fagområdet:   *Alle 7 fagområdene 
Periode:        *16.04.18 - 08.06.18 
 
Mål for prosjektet: 
Barna skal få: 
• kjennskap til norrøn mytologi 
• kjennskap til de norske vikingenes leve- og 
væremåte: klær, mat, skip etc. 
 
 
 
 
Fagområdet: Etikk, religion og filosofi.  
 
 

 
 
•Gapahuk-/overnattingstur 
Periode:       *April/mai 
Overnattingstur for alle barn født i 2012. 
•Månedsplan se: www.kolsastrollet.no 
 
 

”Bærekraftig utvikling” 
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Fredag           18.08.17   Planleggingsdag  Daglig leder 
Fredag           25.08.17 Trollfest Personalet 
Onsdag          06.09.17                 Personalmøte                 Trollstua 
Fredag           22.09.17 Fellessamling Trollskogen 
Torsdag         21.09.17   Foreldremøte Eva Sollie 
Torsdag         28.09.17 Fotografering Ariel 
Onsdag          11.10.17   Personalmøte Trollslottet 
Fredag           20.10.17   Høstfest Førskolebarna 
Tirsdag          24.1017                  FN-dagen  
Onsdag          08.11.17  Personalmøte Trollskogen 
Fredag           17.11.17  Fellessamling Trollstua 
Mandag          20.11.17  Vernissasje Komité 
Mandag          24.11.17   Planleggingsdag Daglig leder 
Mandag          04.12.17  Adventsstund Trollskogen 
Mandag          11.12.17   Adventsstund Trollhaugen 
Tirsdag          13.12.17                  Luciafeiring Førskolebarna 
Mandag          18.12.17 Adventsstund Trollslottet 
Onsdag          20.12.17  Nissefest Komité 
   
Onsdag         10.01.18   Personalmøte Trollhaugen 
Fredag          26.01.18     Planleggingsdag Daglig leder 
Fredag          02.02.18   Fellessamling Trollslottet 
Onsdag         07.02.18   Personalmøte Trollstua 
Fredag          09.02.18 Karneval Komité 
Fredag          16.02.18 Fellessamling Trollskogen 
Fredag          02.03.18 Fellessamling Trollstua 
Onsdag         07.03.18 Personalmøte Trollslottet 
Fredag          16.03.18 Planleggingsdag Daglig leder 
Onsdag         11.04.18   Personalmøte Trollskogen 
Onsdag         25.04.18   Foreldremøte Daglig leder 
Fredag          04.05.18 Fellessamling Trollhaugen 
Tirsdag        08.05.18  Utedugnad Personal 
Tirsdag         16.05.18 17. mai feiring Komité 

Fredag          18.05.18   Planleggingsdag Daglig leder 
Onsdag         30.05.18 Personalmøte Trollhaugen 
Tirsdag         12.06.18   Sommerfest FAU 
   

   

ÅRSKALENDER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE 2017-18 

   DAG      DATO       ARRANGEMENT              ANSVARLIG 
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J. Kulturarena 
 

•   Kunstutstilling 
•   Turer til biblioteket 
•   Formidling av jule- og påsketradisjoner 
•   Formidling av andre merkedager 
•   Besøk på brannstasjon 
•   Barnas musikkteater 
•   Kalvøya 
•   Kolsåstoppen 
 

K. Trafikk 
 

Kolsåstrollet har sendt inn dokumentasjon og 
venter på godkjenning som Trafikksikker 
barnehage. Vi benytter delvis årsplanmalen til 
BK (men gjort den til vår egen) og følger også 
kommunens beredskapsplaner/tiltakskort. Vi 
har derfor de samme planer for hvordan 
trafikksikkerheten skal ivaretas og rutiner for 
turer både til fots, bil eller kollektivtransport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Bærum som klimaklok kommune 
 

Bærum kommune har startet et flerårig 
utviklingsprogram for å bidra til ”det grønne 
skiftet”. I tråd med dette er høstens prosjekt 
Bærekraftig utvikling. Vi poengterer at dette 
prosjektet skal føre til endring i arbeidsmåter 
og holdninger, samt lære barn noe om hva det 
vil si med en bærekraftig utvikling.  

4.  OVERGANGER 
Vi har reflektert over de ulike overganger vi 
har i barnehagen og revidert dem i henhold til 
det vi opplever vil føre til at barn/voksne vil få 
gode relasjoner til hverandre og barnet vil 
oppleve trygghet/tillit tidligere. Hele 
personalet har vært på COS kurs. (Circle of 
Security – Trygghetssirkelen). 
 
A. Tilvenning 

 

Vi oppfordrer alle som får plass hos oss å 
komme ofte på besøk før barnet begynner. Da 
blir både foreldre og barn kjent med voksne 
og barn før oppstart. De får en kontaktperson 
som vil være den første som blir kjent med 
barnet. Vi oppfordrer alle til å bruke tid, se 
hvordan barnet har det og hvordan det 
reagerer når mor/far forlater det. Vi 
informerer om trygghetssirkelen og i den hva 
som er lurt å gjøre. Som alle andre mennesker 
er også ett-åringene forskjellige. Vi oppfordrer 
til korte dager de første ukene barnet starter 
om det er mulig. Vi har handlingsplan for 
tilvenning. 
 

B. Overgang til stor avdeling 
 

Vi informerer foreldrene når det er bestemt 
overflytting og til hvilken avdeling. Det er de 
ansatte som tar seg av denne tilvenningen med 
å gå på besøk i flere uker før barnet flytter 
over. Ellers gjelder både kontaktperson, COS 
og handlingsplan for tilvenning også her. 
 

C. Overgang barnehage/skole 
 

Bærum kommune har fastsatte rutiner for 
overgang fra barnehage til skole. 
Det at vi er en personalbarnehage innebærer 
at vi har barn fra hele kommunen og 
omkringliggende kommuner, og vi har derfor 
ikke mulighet til å følge alle barna til ”Bli kjent” 
dager på skolen. Men vi arbeider med 
overgangen hele det siste året i barnehagen og 
følger alle kommunens rutiner. 
 
Førskolegruppen 
En gang pr. uke samles alle førskolebarna til 
felles skoleforberedende aktiviteter. Vi bruker  
samarbeidsspill og forming, lekeskriving, øver 
på å skrive navnet og arbeider med at barnet 
skal skjønne poenget med bokstaver/lese. I 
disse gruppene arbeider vi også med sosial 
kompetanse, og har diskusjonsgrupper i 
plenum, slik at alle får uttale seg. 
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Mål for 5 åringene før skolestart: 
• Kle av og på seg selv, holde orden. 
• Gå på toalettet selv. 
• Trøste andre og selv søke trøst. 
• Tørre stå fram i en gruppe. 
• Si ifra når det er ting de selv ikke kan/       
  bør ordne opp i. 
• Kunne løse konflikter på en best mulig måte. 
• Kunne si ifra dersom de ikke forstår eller 
  opplever seg misforstått på en ok måte. 
• Gi ros og komplimenter til andre. 
• Tilby å hjelpe både barn og voksne. 
• Lære rim og regler, skape tekst selv og gjen-   
  fortelle tekst, sanger og leker som de kan ta    
  med seg til skolen. 
• Kunne blyantgrep. 
• Kunne skrive navnet sitt. 
• Kunne noen skolebegreper. 
 
Vi forbereder dem til besøkene, og snakker 
om når de skal til skolen første gang, hvilken 
skole det er, ser på hjemmesiden til skolen og 
om vi kjenner noen som går på den skolen. 

5.   SAMARBEID MED                 
BARNAS HJEM 

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 (jf. barnehageloven § 1). 
Foreldrene sikres en del medvirkning gjennom 
deltagelse i barnehagens styre, samarbeids-
utvalg, foreldreråd, foreldremøter og -
samtaler, brukerundersøkelse og dugnad. 
Også i år er prosjektene våre et resultat av 
personalets og foreldrenes ideer og forslag 
utarbeidet i grupper på foreldremøtet i vår. 
 
Mål for foreldresamarbeid/ 
medvirkning: 
• Vi ønsker at vår barnehage skal være           
  det beste stedet for ditt barn å være. 
• Vi skal ha god og åpen kommunikasjon 
  mellom hjem og barnehage. 
• Vi skal være høflige, imøtekommende              
  og serviceinnstilte overfor hverandre. 
• Gi og få informasjon om små og store    
  begivenheter. 
  
Våre forventninger til foreldrene: 
• At dere hilser når dere kommer/henter    
  slik at vi alltid vet hvilke barn som er            
  hos oss. 
 
 

• At klær/utstyr tilpasset årstidene er på plass. 
• At dere informerer oss om det har skjedd 
  ting som kan få konsekvenser for barnets  
  dag. 
• At dere samarbeider med barnehagen for    
  felles mål om trivsel og læring for barna. 
• At dere leser all informasjon fra 
  barnehagen. 
• At dere engasjerer dere og gir tilbake-  
  meldinger på en god måte både når dere er  
  fornøyde og ikke fornøyde. 
• At dere skriver dere opp på foreldre-  
  samtaler. 
•  At dere er jevnlig inne på vår hjemmeside.  
 
Foreldreråd / FAU / SU 
Foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen. 
FAU er en forelder og en vara fra hver 
avdeling valgt av foreldrerådet. FAU har ingen 
formelle oppgaver i barnehager. FAU 
arrangerer sommerfest for barn, foreldre og 
personal i Kolsåstrollet. SU er barnehagens 
samarbeidsutvalg og består av to 
representanter fra FAU, to fra de ansatte og 
en fra styret. Daglig leder har møte- og 
uttalerett. SU skal ta seg av barnehagens indre 
liv og være et samarbeidsorgan for 
barnehagen. 

6.  DOKUMENTASJON OG      
VURDERING 

Dokumentasjon skal gi både foreldre og 
kommune informasjon om hva barn opplever, 
lærer og gjør i barnehagen. Men den viktigste 
grunnen til dokumentasjon og vurdering er 
refleksjon og læring. Personalet må hele tiden 
vurdere egen praksis og eget verdiståsted i 
forhold til barnehagens verdigrunnlag. 
Diskusjon og refleksjon kan føre til et felles 
ståsted for personalet og progresjon i 
arbeidet. 
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Pedagogisk dokumentasjon 
Dags-/ukesrapport, bilder, bildeskjerm med 
nye bilder hver uke, praksisfortellinger, planer, 
driftspermer, trivselssamtaler, observasjoner, 
handlingsplaner, skjema av mange slag, 
prosjekter, årsplaner, hjemmesiden for å 
nevne noen. 
 
I all form for dokumentasjon er det viktig å 
vurdere de etiske forhold. Ønsker barnet at 
denne historien blir fortalt, at denne 
tegningen henges opp eller at dette 
bildet tas? 
 
Vurdering 
De ulike brukerne har deltatt i vurdering av 
deler av driften. Både barn, foreldre og ansatte 
har fått mulighet til å si sin mening i ulike fora. 
 
Barn: Barnesamtaler, samlingsstunder, møter, 
praksisfortellinger, observasjoner og vanlige 
samtaler. 
Foreldre: Foreldresamtaler og -møter, 
brukerundersøkelse og informasjon ved 
henting/bringing. 
Ansatte: Planleggingsdager, personal-, leder-, 
avdelings- og morgenmøter samt arbeids-
miljøundersøkelse. Vi har funnet vår form på 
vurdering av fjoråret og brainstorming for 
neste år sammen med foreldrene. Dette 
arbeider vi med i små-grupper på 
foreldremøtet om våren. Vi opplever at vi 
alltid får gode tilbakemeldinger på hva vi kan 
gjøre bedre og hva vi gjør veldig bra. 
 
Hensikten med vurdering er refleksjon som 
fører til læring. Systematisk vurdering legger 
grunnlaget for barnehagen som lærende 
organisasjon. Vurdering fører også til at det er 
lettere å kvalitetssikre forskjellige oppgaver i 
barnehagen, slik at det som gjøres ikke kun 
blir personavhengig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relasjonene mellom menneskene i barnehagen 
er det viktigste å vurdere. Kvaliteten på disse 
relasjonene er helt klart en forutsetning for at 
barna skal trives og utvikle seg (sosial  
kompetanse).  
 
Vi har også hatt fokus på Ståstedsanalysene og 
vurdert ekstra de tre områdene Lek, Mobbing 
og Tallforståelse. Vi arbeidet med analysene på 
vårens foreldremøte og brukte forskjellige 
spørsmål/påstander som foreldrene arbeidet 
med i grupper. Det ga oss et godt 
utgangspunkt for videre arbeid med disse 
temaene. 
 
Vi har tatt aktivt i bruk forskjellige 
observasjonsskjema for å finne ut hva, hvordan 
og hvem leker sammen og hvordan det sosiale 
samspillet er. Dette vil vi fortsette med dette 
barnehageåret. Det er også viktig å vurdere 
hverdags-situasjonene, fordi det er dem det er 
flest av i barnehagen.  
 
Vi har laget et nytt vurderingsskjema som er 
solskjemaene sett sammen. Det har mer og 
mer overtatt for solskjemaet. I tillegg bruker 
vi deler av Sereptas ledelsesverktøy.  
 
På kurset ”Varig atferdsendring” lærte vi en 
metode som heter Kontekstmodellen. Det er 
en god metode om man ser at enkeltbarn eller 
flere barn i gruppen ikke har det helt bra. 
Poenget med modellen er at man ser på hele 
gruppen og årsak/virkning. 
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7.  PLAN FOR KOMPETANSE-
UTVIKLING 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må 
barnehagen være i endring og utvikling. 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon 
slik at den er rustet til å møte nye krav og 
utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen 
innebærer en stadig utvikling av personalets 
kompetanse (rammeplan, kap. 1.7). 
Alle ansatte får tilbud om interne og eksterne 
kurs som er relevante for det arbeid vi gjør. 
 
Vi skal repetere og utdype kurs som COS, 
observasjoner, forebyggende mobbeatferd og 
varig atferdsendring. Dette fordi vi ser hvor 
uendelig viktig den kunnskapen er for barns 
trivsel og relasjonsbygging. Vi vil også fortsette 
vårt fokus på realfag. 
 
•   Trygg før tre 

 

•   Implementering av ny rammeplan 
Utdanningsdirektoratet og 
Barnehagekontoret. 
 

•   Språkløyper. 
Barnehagebasert kompetanseutvikling fra 
Utdanningsdirektoratet. 
 

•   God stemning 
Hvordan få gode relasjoner med andre  
Eva Allieson Sollie. 
 

•   Utdanning i relasjonskompetanse 
1- årig deltid. Relasjonssenteret. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Praksishistorie 
I garderoben: 
En voksen peker på regnbuksen til en jente 
4.11 år som ligger på gulvet for at hun skal 
rydde den opp. Jenten ser på den voksne, 
smiler og sier: ”Takk for at du minnet meg 
på”. 
 
8.   TVERRFAGLIG                     

SAMARBEID 
Det er viktig med et godt samarbeid med 
instanser som PPT, barneverntjenesten og 
helsetjenester for barn og unge slik at barnet 
mottar et treffsikkert og helhetlig tilbud, og 
for å få til så gode tiltak som mulig i 
barnehagen. Alle samarbeidende parter har et 
selvstendig ansvar for at de ulike tiltakene som 
barnet mottar er godt koordinert. 
Tverrfaglighet og helhetlig tenkning er derfor 
svært sentralt for de som arbeider i 
barnehagen (barnehagemeldingen, s. 24). TiT 
(Tidlig innsatsteam) er et ambulerende team i 
Bærum som består av PP-tjenesten, barnevern 
og helsetjenester, hvor foreldre kan få drøftet 
sin sak tverrfaglig. 
 
Kolsåstrollet samarbeider med alle de ulike 
instanser slik at alle barn skal få den beste 
hjelpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nissen på besøk i juni: Crazy – ellevilt! 
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 Når Barn vurderer Foreldre vurderer Personal vurderer/ 

      reflekterer 
  �Vurdere hvordan vi  �Hvordan har oppstarten �Hvordan har   
    skal være sammen.   i barnehagen vært?   tilvenningen vært? 
  �Hva er lov/ikke lov. 

 
  

  �Lag plakat 
 

  
      �Her - og nå situasjoner 
    

 
�Forrige måned 

    
    �Trivselssamtaler   �Her - og nå situasjoner. 

    
 

�Forrige måned 

  
  
 

 
  

  �Trivselssamtaler   �Fargekoder 
    

 
�Sosial kompetanse 

    
 

�Prosjekt 
    

 
�Forrige måned 

        
      �Forrige måned 

    
 

  
 

    
 

  
  �Vurdere samværs- �Brukerundersøkelse �Høsthalvåret 
    reglene igjen 

 
�Her - og nå situasjoner 

    
 

�Forrige måned 
        
    �Foreldresamtalen: �Trivselsundersøkelse 
      Hvordan barnet har det �Forrige måned 
      i barnehagen?   
      Hva er bra?   
      Hva kan bli bedre?   
  �Vurdere prosjektene �SU bestemmer hva  �Prosjekt 
      foreldrene skal vurdere �Forrige måned 
      på møtet i april   
        

    �Prosjektene �Her - og nå situasjoner 
    �Foreldremøte: �Overgangsskjema 
      Vurdering og idedugnad �Forrige måned 
        
      �Vårhalvåret 
    

 
�Forrige måned 

        
      �Medarbeidersamtale 
    

 
�Prosjekt 

    
 

�Forrige måned 
  

   

Ja
nu

ar
 

Fe
br

ua
r 

M
ar

s 
 

 
A

pr
il 

 
 

M
ai

 
 

Ju
ni

 
M

ai
 

D
es

 
N

ov
em

be
r 

O
kt

ob
er

 
Se

pt
. 

A
ug

us
t 

 

9. ÅRSHJUL FOR DOKUMENTASJON OG VURDERING 




