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Forord

For et år dette kommer til å bli!
Styret i barnehagen har besluttet å
totalrenovere uteområdet vårt. Vi får nye
spennende lekeapparater, husker, sklie,
sandkasse og klatreområde. Vi får flotte
underlag flere steder for å begrense både sand
og vann. Nede i skogen vil vi bygge en
grillhytte som vil være til glede for både barn
og voksne i mange år. Dere vil få nøyaktig
informasjon om sikkerhet/HMS etc når
oppstart nærmer seg.
I år har vi har mange barn på de store
avdelingene og vi vil derfor starte opp en
utegruppe i september. Barna på Trollhaugen
og Trollstua vil bli delt i forskjellige grupper og
være ute en uke om gangen. Dette gjelder i
første omgang barn født i 2014 og 2015. Vi er
sikre på at dette kommer til å bli et
spennende opplegg. Det som gjør dette mulig
er at økt antall barn genererer økt bemanning.
Vi er ennå tidlig i planleggingsfasen så også her
vil dere få detaljert informasjon etter hvert.

Trygg før tre!
Tf3 er et forskningsprosjekt hvor formålet er
å fremme god barnehagekvalitet for ett- og
toåringene. Prosjektansvarlige er pedagoger,
psykologer og forskere ved RBUP, BI og
NTNU. Det er barn som er født i 2016 og
2017 som er med i prosjektet. I år vi alle
ansatte få innsikt i den kompetansen forskerne
mener fremmer trygge relasjoner hos de
yngste. De ansatte på småbarnsavdelingene vil
bli observert av en mentor en gang pr. måned
gjennom hele året og få tilbakemelding på det
arbeidet de gjør. De ansatte på storebarnsavdelingene vil jobbe med disse temaene
parallelt.

Kommunikasjon og språk, Livsmestring og
Digital barnehage er kommunale satsningsområder som også vi følger.
Vi har nå hatt MyKid i et år og synes det
fungerer veldig bra, noe som også er
tilbakemeldingene fra foreldrene. Vi vil
fortsette å utvikle og utforske bruken av
digitale verktøy som vi startet opp med
høsten 2018, men igjen presiserer vi at leken
er det aller viktigste i barnehageårene. I
Kolsåstrollet må alle voksne leke rollelek!
Vi arbeider kontinuerlig med språk og
kommunikasjon og følger kommunens
Standard for språkarbeid. Språk er viktig for å
utvikle gode relasjoner til andre mennesker og
få en god psykisk helse. Vi vil i år fokusere på
og systematisere arbeidet med Grønne tanker
– glade barn. Livsmestring handler jo nettopp
om god psykisk og fysisk helse. I år vil vi også
arbeide med seksuell utvikling og under det
tema snakke mye om:
•
•

10.07.19
Hilde Haug-Svendsen

Gode, vonde og ulovlige
hemmeligheter.
Gode, vonde og ulovlige berøringer.

2

Velkommen til
Kolsåstrollet barnehage

1.Innledning
språk og god helse er spesielle faglige
satsingsområder.

Årsplan

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg
skal det utarbeides planer for kortere og
lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter
behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for
barnehagepersonalet og dokumenterer
barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen
kan gi informasjon om barnehagens
pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene,
barnehagens samarbeidsparter og andre
interesserte.

Som oppfølging av barnehagemeldingen
utarbeides det kvalitetsplaner. Kvalitetsplanen
skal bidra til likeverdige barnehagetilbud i
Bærum og sikre tidlig innsats og bedre læring
for barna i bærumsbarnehagen.
Kvalitetsplanen, Lek og læring – rammeverk for
bærumsbarnehagen, som gjelder fra 2019
skisserer satsingsområdene:
•
•
•

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan
barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek
og læring for å fremme barnas allsidige utvikling. Planen gir informasjon om hvordan
barnehagelovens bestemmelser om innhold
(§ 2) og barns rett til medvirkning (§ 3) og
rammeplanen følges opp, dokumenteres og
vurderes.

Kommunikasjon og språk
Livsmestring
Digital barnehage

2. Presentasjon av
Kolsåstrollet
Kolsåstrollet er en fire avdelings barnehage
med to avdelinger for barn mellom 0-3 år og
to avdelinger for barn mellom 2 1/2 – 6 år. Vi
er ca. 60 barn og 16 -18 voksne. I år blir det
7 ekstra store barn og vi velger derfor å
organisere oss med en rullerende utegruppe. I
den forbindelse vil vi bygge en grillhytte i
skogen. Den vil etter hvert være til glede for
alle barn og voksne i barnehagen. Vi profilerer
oss som en prosjektbarnehage med tre
hovedprosjekter 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.

Barnehagen er en pedagogisk
virksomhet

Barnehagen er i følge Rammeplan for
barnehagen en pedagogisk virksomhet der
samfunnsmandatet er 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. Dette skal gjøres
i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

Bærumsbarnehagen

I Bærum er det i tillegg til rammeplanen
utarbeidet en barnehagemelding for bærumsbarnehagen, Barnehagemelding 2015-2025.
Arbeidet med barnehagemeldingen skal bidra
til at det blir et likeverdige og enhetlig
barnehagetilbud i alle Bærums barnehager
for alle barn og foreldre. Tidlig innsats,
mestringsperspektivet og samarbeid og
samhandling skal vektlegges i Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal sees på som
første trinn i utdanningsløpet, og lek,

Prosjektene i år er:
• «Klok av bok»
• «Jeg fant, jeg fant»
• «Blomster og bier»
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Vår visjon:

«Vi skal strekke oss mot stjernene gjennom å
gjøre hver dag verdifull»

Ansattes gruppeoppgave: Dersom Kolsåstrollet var en person – hvem er vi?
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Entusiastisk i forhold til kollegaer:
• Være positive til andres forslag og ideer
• Gi gode tilbakemeldinger
• Glede oss med hverandre

VÅRE VERDIER
•
•
•

SJENERØSE
ENTUSIASTISKE
ANSVARLIGGJØRE

Entusiastisk i forhold til foreldre:
• Vise at du er glad i barnet deres
• Fortell med innlevelse noe barnet
har gjort - positive ting
• Være positive og imøtekommende
ovenfor foreldres innspill

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.

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

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

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

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

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

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

MENNESKESYN

Sjenerøse i forhold til foreldre:
• Serviceinnstilte og gi det lille ekstra
• Løsningsorientert
• Møte nye krav og ønsker med positivitet

«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, både barn
foreldre og kollegaer. Dette innebærer å møte
barnet der det er, lytte og gjøre sitt ytterste
for å forstå hva barnet tenker. Dette kan man
også se i medvirkning/medbestemmelse for
både barn og ansatte.

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
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DE YNGSTE I BARNEHAGEN

omsorg og trygghet samtidig som de vises
mulighetene som finnes i «verden» og blir
veiledet i sosiale sammenhenger.

I Kolsåstrollet har vi valgt å organisere barnegruppene i små barn og store barn, for på den
måten ta ekstra vare på de minste barnas
behov. Vi ønsker å skape nære og trygge
relasjoner mellom barn og voksne slik at barn
opplever og føler tilhørighet i gruppen.

Soving
Vi har en handlingsplan for soving. I den står
det beskrevet hvilke arbeidsoppgaver vi har,
og hva vi har ansvar for. I den står det også
hva foreldrene har ansvaret for. Foreldrene får
denne ved oppstart og må signere på at den er
lest. Vi har også laget en risikovurdering hvor
vi har tenkt gjennom alle utenkelige scenarier.

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.

Trygg før 3
Vi er med i prosjektet Trygg før 3 som er et
forskningsprosjekt ledet av NTNU, BI og
RBUP. Barn som er født i 2016 og 2017 og
som begynte i barnehagen som ettåringer er
med i prosjektet. Man ønsker å forske på
hvorvidt det er mulig å øke relasjon og
trygghet til de aller minste ved å øke
kvaliteten i sensibilitet og relasjonsskapning
hos voksne.

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 forutsigbar. Det gir trygghet og stor mestringsfølelse for de små. Dagen gir rom for en-tilen-kontakt, fellesskap, 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 ettåringene 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 oppmerksomhet om det samme. Barn forholder seg både til
sin egen og andres forståelse. En viktig
motivasjon synes å være ønske om å leke
sammen.

3 praksishistorier:
Vi er ute og regner øser ned. Innimellom
kommer det det noen ekstra kraftige regnskurer. Gutt 1.8 år strekker armene ut og
snurrer rundt i styrtregnet og smiler bredt.
Vi tar ut alle ballene på inne på ballrommet.
Jente på 1.1 år blir ekstatisk og roper: «kaste
ball» og får med seg flere andre barn på leken.
Gutt 2.9 år løper mot en jente 1.6 år og tar
henne forsiktig på nesen. Hun tar på hans nese
og begge ler hjertelig. Hun løper bort og ser
smilende på gutten og han kommer etter. Det
samme gjentar seg. De tar på hverandres
neser og ler.

Også små barn finner fort ut hvilken strategi
som er mest effektiv. De voksnes tette
nærvær er viktig for at barna skal få oppleve
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PROSJEKTER

«Klok av bok» Nasjonalt bokår

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 spesielt fokus på et eller flere
fagområder. Alle fagområdene er konkretisert
i Rammeplan for barnehager og her i denne
årsplanen. Lengre bak i planen forklarer vi
hvordan vi tenker progresjon i fagområdene.

Fagområde: * Kommunikasjon, språk og tekst
Periode:

Mål for prosjektet:
Barna skal få:
• Møte et mangfold av bøker og fortellinger.
• Oppleve spenning og glede ved høytlesing,
fortelling, sang og samtale.

Mål for prosjektarbeid:
• Bli kjent med barn og voksne på tvers av
avdelingene
• Gjøre erfaringer og morsomme
aktiviteter sammen
• Kunnskapsformidling

Kunstutstilling med vernissasje 18. november.

«Jeg fant, jeg fant»

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

* 16.09.19 - 15.11.19

«Klok av bok»
«Jeg fant, jeg fant»
«Blomster og bier»

Fagområde:

* Natur, miljø og teknologi

Periode:

* 20.01.20 - 20.03.20

Mål for prosjektet:
Barna skal få:
• Stimulere sin nysgjerrighet og vitebegjær.
• Utforske og undre seg over filosofiske
spørsmål.

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.

«Blomster og bier»
Fagområde:
Periode:

Sosial kompetanse/mobbing

* Natur, miljø og teknologi
* 27.04.20 – 12.06.20

Mål for prosjektet:
Barna skal få:
• Lære om nytteverdien til blomster og bier.
• En begynnende forståelse for hvordan vi bør
ta vare på naturen.
• Lære å gjenkjenne vekster og innsekter.

Fagområder: Alle
Mål for sosial kompetanse:
Barnehagen skal hjelpe barna til å:
• Utvikle gode samspillferdigheter.
• Utvikle selvstendighet og trygghet.
• 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».
• «Kloke valg».
• «Stopp»-signal med hånden.
• Se for øvrig det som er skrevet om
Livsmestring og helse.

Juleforberedelser
Fagområde: Etikk, religion og filosofi.

Diverse
•Gapahuk-/overnattingstur
Periode:
April/mai
Overnattingstur for alle barn født i 2014.
•Månedsplan – oppdateres på MyKid.
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OVERSIKT OVER DAG OG UKE
Dagsrytme

De yngste

Dagsrytme

De eldste

Kl. 07.30

Barnehagen åpner

Kl. 07.30

Barnehagen åpner

Kl. 07.30

Frokost og lek

Kl. 07.30

Frokost og lek

Kl. 09.30

Påkledning og utelek

Kl. 09.30

Utegruppen starter

Kl. 11.00

Garderobe/bleieskift

Kl. 10.00

Grupper

Kl. 11.15

Lunsj

Kl. 11.00

Samlingsstund

Kl. 11.45

Soving

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 13.45

Samlingsstund

Kl. 12.00

Påkledning og utelek

Kl. 14.00

Fruktmåltid

Kl. 14.15

Vi går inn

Kl. 14.45

Bleieskift

Kl. 14.30

Fruktmåltid

Kl. 15.00

Lek inne eller ute

Kl. 15.00

Kl. 17.00

Barnehagen stenger

Lek inne og ute.
Utegruppen kommer på
avdeling.
Barnehagen stenger

Kl. 17.00
Mandag
Gymsal
10.30-11.30 for
førskolebarna

Tirsdag
Prosjektdag
Grupper på tvers
av avdeling

Onsdag
Felles turdag for
de store
10.00 – 14.00

Lekegrupper for
de som er igjen

12.15-13.15
Avdelingsmøte
Trollslottet

Torsdag
Gymsal
10.00-11.00
for en gruppe
yngre barn
Små i gymsal eller
tur

12.30-13.30
Ledermøte

12.15-13.15
Avdelingsmøte
Trollskogen

13.00-14.00
Avdelingsmøte
Trollstua
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Førskolegruppe
13.00-14.00
Avdelingsmøte
Trollhaugen

Fredag
Vi lager mat
i barnehagen

VURDERING AV BARNEHAGENS
PEDAGOGISKE PRAKSIS

Barna skal få et positivt forhold til seg selv og
ha tro på egne evner. Vi gjennomfører
barnesamtaler hvor barna får uttale seg
angående sin hverdag. Vi er voksne som har
som mål å kjenne hvert enkelt barn veldig
godt og se hvilke ulike behov de har.

I vårt vurderingsarbeid har vi benyttet oss av
Utdanningsdirektoratets «Brukerundersøkelse
for foreldre» og «Ståstedsanalyse for de
ansatte». Vi gjennomfører minst en
systematisk barnesamtale av alle barn i året og
det gjerne rett før foreldresamtalene. Ellers i
året tar vi barnesamtaler når vi har behov.

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.

Vi ønsker å arbeide videre med:
• Rammen rundt måltider med fokus på
ernæring, helse og språk
• Optimal organisering av barnegruppene
• Digitale verktøy
• Implementering av språk- og realfagsløyper,
rammeplan og bærekraft
• Livsmestring og helse.
• Trygg før 3
Se også årshjul for vurdering på s. 31.

Flere ganger daglig organiserer vi lekegrupper.
Gjennom lekegruppene får barna øve seg på å
dele leker og oppgaver med hverandre,
samarbeide om lekens utvikling og at de har
alle har lik rett til å bestemme. Vi er bevisste
og lydhøre for barns ytringer og meninger. Vi
tar hensyn til deres ønsker og innspill, men
det betyr ikke det samme som å få sine ønsker
eller sin vilje oppfylt umiddelbart. Barnas
meningsytringer kommer til bruk gjennom
barnehagens fortløpende pedagogiske arbeid
og planer.

3. Barnehagens
pedagogiske arbeid
Barnehagens verdigrunnlag
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.

Vi voksne er aktive deltagere i leken, det
gjelder enten det er frilek eller organisert lek.
Gjennom nær deltagelse sørger vi for det
inkluderende fellesskapet, at hvert enkelt barn
blir sett og hørt og vi voksne sikrer at alle får
delta ut fra sine premisser. Vi praktiserer et
viere perspektiv enn vanlig flertallsdemokrati!

Vi ser på barnet som et selvstendig individ
med egne følelser, meninger og tanker.
Sammen med oss får barna utforske, tenke,
oppdage og leke. Vi har en hverdag preget av
glede, trygghet, gode relasjoner og rutiner. Vi
ønsker at barna skal ha positive opplevelser
sammen med barn og voksne, og vi prioriterer
lek høyt. Vi ser på barnet som aktivt i
samspillet med andre mennesker. Vi er gode
voksenmodeller som bryr oss. Vi deler inn i
lekegrupper, hvor trygghet og trivsel har
hovedfokus. Vi støtter de barna som trenger
hjelp til å komme inn i og delta i lek. Vi megler
og motiverer, og tilfører ideer og leketemaer.

Vi gjennomfører årlig faste barnesamtaler med
alle barna på de store avdelingene. Tema i
barnesamtalene er relasjoner, trivsel, miljø og
de kan komme frem med ting de er opptatt
av. De eldste får en tur til Stortinget hvor de
blir fortalt/forklart hva demokrati er.
Vi markerer FN dagen og snakker om FNs
barnekonvensjon og barns rettigheter.
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Som menneskesyn har Kolsåstrollet «Lik
respekt for alle, barn og voksne», samt Den
gylne regel: Vær mot andre slik du ønsker andre
skal være mot deg. 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.

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.
Vi jobber for at hvert enkelt barn skal føle seg
sett og betydningsfullt. Da er det en forutsetning at vi kjenner hvert enkelt barn, og er
hele tiden oppmerksom på at alle barn er
forskjellige med helt ulike behov. Vi gir alle
barn positiv oppmerksomhet når de ankommer barnehagen, slik at hver og en skal føle at
det er glede over at akkurat «jeg» er ventet
og at alle er glade for at jeg går i Kolsåstrollet.

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.

Vi har hatt prosjekt bærekraftig utvikling hvor et
av målene var at barna skulle få en begynnende
forståelse av betydningen bærekraftig. Vi
snakker mye om viktigheten av å fordele
ressursene våre slik at det også er noe igjen når
barna blir gamle. Vi startet med sortering av
søppel, mat og gjenvinning og snakker mye om
hvor farlig plast er i naturen. Vi samlet
yoghurtbeger i over to måneder i store plastinnsamlingsposer fra kommunen og
førskolebarna laget er dikt: Bedre med en hval
laget av plast enn plast i hvalen. Vi er opptatt av
innsekter og dyrs betydning for samspillet
mellom mennesker og natur. Dette vil vi
fokusere spesielt på under prosjektet:
Blomster og bier.

Vi har samlingsstunder med fokus på mangfold
hvor vi forklarer hva det er. Vi er alle
forskjellige men det er helt ok. Alle er like
mye verdt uansett. Hos oss har vi fokus på å
«snakke opp» forskjeller, og vi har generelt
fokus på å ha positive vinklinger. I samlinger og
rundt måltidene legger vi til rette for at alle
skal komme til ordet, og at alle skal bli hørt.
I kolsåstrollet barnehage er vi bevisst de
voksenes viktige rolle som rollemodeller for
barna, og tar dette seriøst. Ved å ha
spennende prosjekter, fine turer og mange
opplevelser sammen, danner vi et fint fellesskap som står sammen om det vi opplever.

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.
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BÆRUM – EN KLIMAKLOK
KOMMUNE

Vi er opptatt av gode relasjoner mellom barna
og mellom barn og voksen. Da er det lettere å
se når noen har det vanskelig. Vi anerkjenner
barnas følelser. Alle følelser er lov, men ikke
all atferd kan godtas. Det er lov å bli sint men
ikke lov å slå. Skjer det noe kan vi da hjelpe
barnet ved å være sammen med det, og når
barnet er klar prøve å finne andre løsninger.
Det innebærer også at barna vet at vi er der
for dem. Trenger de «å lades» så er vi der.
Personalgruppa har COS-kompetanse.
Dersom et barn opplever en livskrise,
skjermer vi barnet og samarbeider tett med
de pårørende.

Bærum kommune har startet et flerårig
utviklingsprogram for å bidra til «det grønne
skiftet». I tråd med dette har vi hatt prosjekt
om bærekraftig utvikling. Dette prosjektet har
ført til endring i arbeidsmåter og holdninger,
samt at barn har lært noe om hva bærekraftig
utvikling betyr.

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.

Seksuell utvikling.
I Handlingsplan for forebygging av vold,
seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og
unge (BK) skisseres en del retningslinjer i
forhold til universell forebygging fra gravide til
ut videregående.
Vedlegg til Handlingsplan med tiltak:
Å ha en sunn seksuell helse forebygger
overgrep – derfor skal barn og unge lære å få
tematisert tema gjennom sin barnehage- og
skolegang. Temaene er Følelser og kropp med
undertema grenser, følelser og sosial
kompetanse. Temaene vil være de samme
gjennom hele utviklingsløpet bare utvidet i
forhold til alder. Det som blir tatt opp hvert
år er:
Gode, vonde og ulovlige hemmeligheter
Gode, vonde og ulovlige berøringer

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Alle barna skal ha gode dager i barnehagen, og
være del av et fellesskap på avdelingen og hele
barnehagen gjennom felles opplevelser og
felles referanser. Vi jobber aktivt med lek, at
det er varierte lekemuligheter og noen å leke
med. Vi er forskjellige, det er bra og alle er
verdifulle som de er. Vi mener at å føle
tilhørighet, ha noen å leke med og føle seg bra
nok som man er, fører til god psykiske helse.
Grønne tanker – glade barn?
Grønne tanker – glade barn er en psykopedagogisk metode for å gi barn mellom 4-7
år økt tanke- og følelsesbevissthet. Vi bruker
det som en av våre metoder for å hjelpe barn
til å utvikle gode holdninger til seg selv og
andre og fremme evne til egenomsorg og
prososial atferd. Vi vil øve på konstruktive
indre samtaler som kan gi støtte, forståelse og
gode råd om hva eller hvem som kan være til
hjelp.

I løpet av tiden barnet går i barnehagen utvikler det motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barnet får også kunnskap om
sunn mat, gode matvaner og hvordan de best
mulig kan ta vare på egen helse. Det innebærer også å lære enkle hygieneregler. Fra
barna starter i barnehagen lærer vi barna
viktigheten av god håndvask. Skitne hender
kan gjøre oss syke. Vi vasker hendene når vi
kommer om morgenen, og før vi går hjem.
Vi legger til rette for variert bevegelseslek og
variasjon både ute og inne. Hver avdeling har
et rom uten faste møbler som blir brukt til
bevegelseslek av ulik slag. Barnehagen har også
et fantastisk kupert uteområde med stor skog,
steinrøys og gapahuk som inviterer til både
løping, klatring og variert lek. Vi har tilgang til
stor gymsal, og vi går på turer i nærmiljøet
eller til stamstedet på base-området.
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Barna skal utfordres, finne noe de liker
samtidig som vi gir dem utfordringer og noe å
strekke seg etter tilpasset alder og utvikling.
Eksempel: klatreregel. Skal barna leke i det
store klatrestativet i skogen, må de komme
opp selv. Ingen barn løftes opp. Det betyr mye
øving for å komme opp i klatretunnelen.
Desto større er mestringsfølelsen når 2-3
åringene for første gang klarer det etter å ha
øvd seg i uker eller måneder.

språk. Ved at de voksne er tett på barna vil
man raskt oppdage krenkelser og mobbing.
Barnehagen har laget en egen handlingsplan
mot mobbing.

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.

Førskolebarna har avslutningstur til
Kolsåstoppen. Da er også mestringsfølelsen og
fellesskapsfølelsen stor. De greide det akkurat
sånn som de så fjorårets gruppe gjorde!

Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor
og glede.
Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende
og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal
utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter
til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker
og materiell er tilgjengelig for barna.

OMSORG OG EMOSJONELL
INTELLIGENS (EQ)
Hva legger vi i omsorg og 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 og omgås andre mennesker
Vi fokuserer på at barna tilegner seg disse
egenskapene. Lærer barn at de er bra nok
som de er vil de kunne danne nære og varme
relasjoner til andre. Vi har vært på kurs hos
EQ instituttet og mener at gode relasjoner og
emosjonell utvikling er 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 følelsene. Alle følelser er lov! Det er
viktig å være tilstede for barnet og skape
trygghet og tillit.

Vi forsøker å lage en hyggelig ramme rundt
måltidene. Barn og voksne sitter sammen. Det
er sosialt, vi har gode samtaler og vi blir gode
og mette. Foreldrene oppfordres til å sende
med sunne og varierte matpakker. Vi serverer
d-vitaminrik lettmelk til frokost og lunsj, og
barna oppfordres til å drikke vann gjennom
dagen. Barna tilbys oppskåret frukt hver dag.
Vi er opptatt av at barna skal få ro og nok tid
til å spise. Vi snakker om at maten er vår
«bensin». På fredager lager vi enkel, men sunn
mat laget fra bunnen av.

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.

Barnehagen jobber kontinuerlig med sosial
kompetanse, relasjoner, fellesskapsfølelse og
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God omsorg handler også om hvordan vi
foredler de ressurser vi har på best mulig
måte. Kolsåstrollet vurderer svært nøye
hvor og hvordan de voksne ressurser
blir brukt.

Leken er lystbetont og indremotivert og et
mål i seg selv. Altså har leken en egen verdi
samtidig som leken stimulerer alle utviklingsområdene. Gjennom leken lærer barnet å
kjenne seg selv, samtidig som det får trene på
sosialt samspill. Samspillet mellom barn og
voksne i lek spiller en viktig rolle. Lek skal
være på barnas premisser og da spesielt den
frie leken.

Fysisk aktivitet og mulighet for hvile er også en
del av god omsorg noe vi er bevisste på.
Se vår hjemmeside:
http://kolsastrollet.no/fysisk-aktivitet-ogkosthold/

Vi er opptatt av aktive voksne som er tilstede
her og nå, leker, tar ulike roller og
observerer. Dette for å kunne fokusere på
sosial kompetanse, avverge tilløp til
utestengning og krenkelser 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 i
forskjellige «rom» enten vi er ute eller inne.

2 praksishistorier:
Et barn på avdelingen gråter. Jente på 1.7 år
sier: Lei seg!
To barn 3.5 år leker i dukkekroken og et barn
til vil være med. Hun får rollen baby men har
ikke lyst til det. «Er du også mamma da?» spør
den ene, alle tre smiler og leken er i full gang.

Vi forsøker å være allsidige slik at barna får
erfaring med de fleste leke- motoriskeestetiske aktivitetene. Vi bruker deltagende
observasjon og sosiogram for å sikre at alle
barn har venner, kan leke og leker gjensidig og
allsidig. Se også progresjon.

LEK
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.

Praksishistorie:
Gutt 2.1 år begynner å klatre opp på den
øverste plattformen på det store klatrestativet
i skogen. Han instruerer seg selv, sier hva han
må gjøre med hender og føtter – og vipps er
han oppe. Det samme skjer på vei ned: «jeg
må flytte foten til stangen og holde hånden
min der» - og ned kom han. De fleste er et år
eldre før de klarer å klatre opp.

DANNING
Vi kan beskrive danning som en pågående
utviklingsprosess som handler om evnen til
refleksjon/kritisk tenkning, etisk vurderingsevne og evne til å yte motstand. I denne
sammenheng angir det både en ønsket retning
og et framtidig ønsket resultat for det
pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Danningsbegrepet omfatter både en individog en samfunnsdimensjon. Individdimensjonen
vektlegger identitet, medvirkning, medskaping
og selvregulering. Samfunnsdimensjonen
vektlegger demokrati, utdanning, tradisjon,
kultur og natur.

Lek er barnets viktigste aktivitet. Barnet leker
fordi det er morsomt, spennende og
utfordrende og av og til litt skremmende.
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Vi forsøker å ikke gi svar på alt men heller
reflektere og filosofere sammen med barna.
Hva tenker du om det? Hva er rett/galt,
sant/usant, grei/slem, hyggelig/ikke så hyggelig
etc. Vi snakker med barna om at de ikke
trenger si alt de tenker men heller ikke bli
fornærmet for alt. Både danning, omsorg, lek
og læring er med på å forme barns holdninger,
verdier og tillit til seg selv og andre
mennesker.

Vi ønsker fortrinnsvis små grupper med en
voksen. De store lærer de mindre og vi
oppmuntrer barna til å forklare og dele sin
kunnskap med andre.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
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» blir brukt både i oppstarten men også
gjennom hele året. Programmet består av ulike
temaer innen vennskap, hvordan man kan
reflektere rundt temaene sammen med barn,
og leker/historier som konkretiserer de valg
man har og utfallet av valget.

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. Vi bruker aktivt hverdagssituasjoner som arena for omsorg, lek og
læring. Vi har fokus på de voksne som gode
rollemodeller. 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. Det
fungerer også som en viktig utviklingsarena for
barna fordi man tilpasser hver gruppe etter
mestringsnivå og utvikling.

I lekegruppene sammen med en voksen blir
barna fulgt opp tett i forhold til relasjoner og
hvordan man oppfører seg. Sosial
kompetanse-programmet er implementert i
hele arbeidet vårt. Oppstår det for eksempel
utestengsler, krenking etc., tar vi dette opp
med barna umiddelbart.
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Se ellers barnehagens plan for å sikre en
positiv psykososial utvikling.

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.

http://wpstatic.idium.no/kolsastrollet.no/2017/
03/Planforpsykutenvedlegg-low.pdf

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

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

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av
barnehagens viktigste oppgaver. Bærum
kommune har utarbeidet en standard for
språkarbeid i bærumsbarnehagene. Den bygger
på Utdanningsdirektoratets språkveieleder.
Standard for språkarbeid i barnehagen
innebærer å:
• Heve kvaliteten på språkarbeidet
• Jobbe systematisk med språkarbeid
• Sikre et likeverdig tilbud til alle barn

Språklig bevissthet og skriftspråkstimulering: Vi leker med ord, lager tulleord og lytter til lyder og rytmer i språket.
Skriftspråket støtter det muntlige språket
ved ordbilder.
Praksishistorie:
Vi leker inne. Gutt 2.0 tar fram alle de små
krakkene. «Samlingsstund» sier han. Jente 2.9
setter seg og synger Morn, morn, morn jeg
heter ... og 3 barn setter seg. Han som startet
leken henter mange dyr og gir til jenta som da
synger om hvert av dyrene mens hun holder
ett og ett opp. De andre barna synger med.

https://www.baerum.kommune.no/tjenester
/barnehage/barnehagenesveiledningssenter/standard-forsprakarbeid/
Kommunikasjons- og språkkompetanse er
viktig for barnets liv her og nå og for barnets
muligheter i fremtiden. Språkforståelsen har
også mye å si for barnets evne til å danne gode
relasjoner. Vi gir alle barn varierte og positive
erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene
og uttrykk for egne tanker, meninger og
følelser. Vi har en språkansvarlig pedagog og
hver avdeling har skrevet Språkstimulering i
hverdag på «vår» avdeling som følges.
Språkstimulering inngår som en del av det
daglige samværet:

Barnas medvirkning
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å
legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt
uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i
planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.
Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i
barnehagen.

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.

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.

Vi tar tak i barns nysgjerrighet, initiativ,
opplevelser og undring og forsøker å ta oss tid
til gode dialoger både med enkeltbarn og
barnegruppen. Alle barn er med på å
diskuterer regler på avdelingen, lekegrupper,
valg i påkledning, aktiviteter. Vi heier fram et
inkluderende fellesskap.

Språktilegnelse gjennom lek: Vi deltar
aktivt i lek inne og ute med små lekegrupper
som metode.

I progresjonen kommer det veldig
tydelig fram hvordan vi arbeider med
barns medvirkning.
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Samarbeid mellom hjem
og barnehage

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).

Barnehagen skal legge til rette for foreldre-samarbeidet
og god dialog med foreldrene og ivareta foreldrenes rett
til medvirkning. Barne-hagen skal i samarbeid og
forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldrene og barne-hagens
personale har et felles ansvar for barnets trivsel og
utvikling. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen
skal alltid ha barnets beste som mål.

NÅR BARNET BEGYNNER I
BARNEHAGEN – TILVENNING

Vi har minimum to foreldremøter hvert år, vi
har foreldresamtaler, SU og FAU samt åpen
kontakt ved henting og bringing. Vi forsøker å
fortelle om barnets dag og hvordan det har
hatt det etc. På MyKid skriver vi litt hver dag
om Dagen i dag. Vi tilstreber god og åpen
gjensidig kontakt og forsøker å være
imøtekommende og serviceinnstilte.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til
rette for at barnet kan få en trygg og god start i
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og
organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent,
etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til
andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal
personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik
at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke,
utforske og lære.

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 og er aktive på MyKid
• At dere engasjerer dere og gir tilbakemeldinger på en god måte både når dere er
fornøyde og ikke fornøyde.
• At dere skriver dere opp på foreldresamtaler.
• At dere leser/signerer «Handlingsplan
for soving».

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. Barnet får en kontaktperson som vil være den første som blir kjent
med barnet og forsøker å få en god og nær
relasjon til det. 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 hva den
anbefaler ved tilvenning. Som alle andre
mennesker er også ettåringene forskjellige. Vi
oppfordrer til korte dager de første ukene
barnet starter om det er mulig. Vi har
handlingsplan for tilvenning.

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.
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN OG MELLOM
BARNEHAGER

• 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.
• Grønne tanker - glade barn.
• Relasjonskort (Fuelbox fra EQ senteret).
• Lære rim og regler, skape tekst selv og gjenfortelle tekst, sanger og leker som de kan ta
med seg til skolen.
• Realfag og språkarbeid.
• Kunne blyantgrep.
• Kunne skrive navnet sitt.
• Kunne noen skolebegreper.
• Kle av og på seg selv, holde orden.
• Gå på toalettet selv.
• Trafikk, førstehjelp og brannvern.
• Skiskole i regi av Skiforeningen.

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og
rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter
barnegruppe.

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. Skal
barnet bytte barnehage informerer vi om
dette.

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen
legge til rette for at barna kan få en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og eventuelt
skolefritidsordning.

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 og grenseobjekter hele det siste året i
barnehagen og følger alle kommunens rutiner.
Førskolegruppen
To ganger 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. Vi
arbeider med tallforståelse og har diverse
spennende materiell som Numicon. I gruppene
arbeider vi også med sosial kompetanse,
Grønne tanker – glade barn og har diskusjonsgrupper i plenum, slik at alle får uttale seg. I
gymsalen leker vi regelleker og andre
motoriske aktiviteter. Førskolebarna får også
to uteuker i løpet av året men dette blir det
endring på nå når vi skal opprette utegrupper.
Nytt fra fjoråret er besøk på Stortinget.

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.

Mål for 5 åringene før skolestart:
• 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.
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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.

Planlegging, vurdering og
dokumentasjon
PLANLEGGING
Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig
og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen
skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og
barnegruppen. Planleggingen er utgangspunkt for refleksjon og utvikling av barnehagens pedagogiske praksis.
Planleggingen er med utgangspunkt i kunnskap om barns
trivsel og utvikling, og den baseres på observasjon,
dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og
samtaler med barn og foreldre.

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. Til høsten vil
småbarnsavdelingene bli observert av mentor
som vil veilede på suksesspunkt og arbeidspunkt ut fra Class-dimensjonene. Dette vil alle
ansatte få utbytte av.

Vi bruker møter til å planlegge barnehagens
pedagogiske innhold. Avdelingene skriver
månedsplan og vil på forhånd ha planlagt hva
som skal skje. Møtene blir også brukt til å
reflektere over hvert enkelt barn, hvor de er i
utviklingen og om det virker som de har det
bra. Ut fra resultatet vil det bli diskutert hva vi
skal gjøre. Planleggingen tar utgangspunkt i
årsplan og implementering av rammeplan.

I år har vi ikke brukt Ståstedsanalysene men
det vil vi ta opp igjen til høsten. Vi har vurdert
barnehagens pedagogiske innhold med IOP
metoden samtidig som vi har gått gjennom
enda flere kapitler i Språkløypene. Vi benyttet
oss også av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse.
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. Hverdagssituasjonene blir
vurdert på avdelingsmøtene hvor pedagogen
da setter fokus på hva som er bra og hva som
kan bli bedre. På kurset «Varig atferdsendring»
lærte vi en metode som heter
Kontekstmodellen. Det er en metode for å
jobbe med hele gruppen og systemet
istedenfor å kun fokusere på enkeltindividet.

VURDERING
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske
arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens
planer, barnehageloven og rammeplanen.

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.

DOKUMENTASJON
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan
personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.

Foreldre: Foreldresamtaler og -møter,
brukerundersøkelse og informasjon ved
henting/bringing.

Den kanskje 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 skal
føre til et felles ståsted for personalet og
progresjon i arbeidet. Vi observerer grupper
og enkeltbarn om nødvendig, den informasjon
blir kun delt med foreldrenes samtykke, all
informasjon er nedlåst iht. nye GDPR regler.

Ansatte: Planleggingsdager, personal-, leder-,
avdelings- og morgenmøter samt arbeidsmiljøundersøkelse. Vi har funnet vår form på
vurdering av fjoråret og brainstorming for
neste år sammen med foreldrene. Dette
arbeider vi med i smågrupper på foreldremøtet om våren. Vi opplever at vi alltid får
gode tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre
bedre og hva vi gjør veldig bra. Vi bruker
mange forskjellige ledelsesverktøy slik at alle
ansatte er aktivt med. (Sol, IGP etc.)

Barnehagen har for flere år siden innført
regler ved kun å ta bilder av aktiviteter og ikke
ansikter. Dette gjelder ikke bildeskjermen.

Hensikten med vurdering er refleksjon som
fører til læring. Systematisk vurdering legger
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realfagsgrupper, språkgrupper og Grep om
begreper. Barnehagen har både en realfagsansvarlig og en språkansvarlig. Hovedaktiviteten er lek og gjennom den får barna
«gratis» læring. De gode rutiner på hver
avdeling sørger for kontinuitet og
forutsigbarhet. Vi er deltagende i lek for å
blant annet forebygge/oppdage mobbing. Alle
måtene vi jobber på er for blant annet å skape
gode relasjoner, EQ og et godt språk.

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?

Barnehagens digitale praksis

Både barn og voksne tar bilder, vi «googler»
svar på spørsmål vi ikke kan svare på, vi har
bilderamme hvor vi legger ut bilder hver uke
og alle avdelinger lager filmer, filmer barn når
de opptrer og har blitt aktive i bruk av digitale
verktøy. Vi har tatt i bruk MyKid som er en
kommunikasjons-app. for barnehage og hjem.

Barnehagens arbeidsmåter
Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og
lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for
medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte
arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn,
barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir
muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende
og variert.

Progresjon

Vi har laget en progresjonstabell for alle
fagområdene fra 0-6 år. I tabellen kommer det
godt fram hvordan vi legger til rette for
progresjon i barnehagens innhold, og hvordan
vi jobber for at alle barn skal få utfordringer til
passet seg og dermed utvikle seg og oppleve
fremgang.

Vi forsøker å variere arbeidsmåtene slik at vi
styrker både individuell utvikling samtidig som
vi ønsker å skape gruppefellesskap. Vi har
prosjektgrupper på tvers av huset med felles
fokus, magiske samlingsstunder, vi bruker
lekegrupper som pedagogisk metode, vi har
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ÅRS-KALENDER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE 2019/2020
DAG

DATO

ARRANGEMENT

ANSVARLIG

Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Mandag
Torsdag
Mandag

16.08.19
28.08.19
30.08.19
20.09.19
25.09.19
27.09.19
08.10.19
18.10.19
24.10.19
04.11.19
06.11.19
15.11.19
18.11.19
02.12.19
09.12.19
13.12.19
16.12.19
19.12.19
23.12.19

Planleggingsdag
Personalmøte
Trollfest
Fellessamling
Foreldremøte
Fotografering
Personalmøte nettverk
Høstfest
FN-dagen
Planleggingsdag
Personalmøte
Fellessamling
Vernissasje
Adventsstund
Adventsstund
Luciafeiring
Adventsstund
Nissefest
Adventsstund

Daglig leder/TF3
Trollskogen
Personalet
Trollhaugen
Daglig leder
Anne Studionor
Daglig leder
Førskolebarna
Alle
Daglig leder/TF3
Trollslottet
Trollskogen
Komité
Trollslottet
Trollhaugen
Førskolebarna
Trollskogen
Komité
Trollstua

Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag

06.01.20
31.01.20
05.02.20
07.02.20
21/28.02.20
04.03.20
13.03.20
20.03.20
25.03.20
22.04.20
06.05.20
15.05.20
22.05.20

Personalmøte
Planleggingsdag
Personalmøte
Fellessamling
Karneval
Personalmøte
Planleggingsdag
Fellessamling
Foreldremøte
Personalmøte
Utedugnad
17. mai feiring
Planleggingsdag

Daglig leder/TF3
Daglig leder
Trollstua
Trollslottet
Komité
Trollhaugen
Daglig leder
Trollstua
Daglig leder
Trollskogen
Personal
Komité
Daglig leder

Onsdag
Fredag
Onsdag

27.05.20
29.05.20
10.06.20

Personalmøte?
Fellessamling
Sommerfest

Trollslottet
Trollhaugen
FAU
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og
egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å
fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen
skal se fagområdene i sammenheng, og alle
fagområdene skal være en gjennomgående del av
barnehagens innhold. Barna skal utvikle kunnskaper og
ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring,
utforsking og skapende aktiviteter

Vi har valgt å utdype noen av fagområdene. De
andre henviser vi til ulike kapitler. I hvert
fagområde kan dere se progresjon hvor man
får et godt bilde av hvordan vi jobber.

Kommunikasjon, språk og tekst

•
•

Hver avdeling har utarbeidet en plan for
systematisk språkarbeid i hverdagen.
Kortversjon:
Vi snakker med barna gjennom hele dagen
hver dag.
Vi har ansvaret for at det er samtaler ved
matbordet. Alle barna rundt bordet skal få
språklig oppmerksomhet. Det kan være
spørsmål, kommentarer eller bekreftelse på

•

•

•

•

•
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det barnet har formidlet, verbalt eller
nonverbalt.
Vi har ansvaret for å finne noe å snakke om
som alle barna kan delta i. Eksempler: farger
på tallerkenene, været, hva slags frukt og
hvilke klær som passer i dag.
Vi skal sette ord på det de gjør. Ved
påkledning: hvilke klær trenger vi, hvor er lua
din, de blå støvlene dine. I bil-lek: hvilken bil
har du, bilen kjører fort, min bil har rød farge
og kjører bak din.
Vi tilpasser språket etter barnas alder og
utvikling. Enkle og tydelig ord og setninger til
de minste, bruke et variert språk til de litt
eldre barna.
Vi skal bekrefte det barna sier eller utrykker
med lyd/kroppsspråk
Vi gjentar ord korrekt, men retter aldri på
barna. Eks. Der er «stølvene» mine. Ja, der er
støvlene dine.
Vi er bevisste på hvordan vi gir beskjeder. Vi
øver på å gi felles beskjeder. Eksempel: Nå
skal vi rydde leker, snart er det samlingsstund.
Deretter konkretisere vi og sørger for at
barna har forstått. Her er bilkassen, hvor er
bilene? Jeg trenger hjelp til å rydde bilene.

•

•
•

(terningspill/memory). Vi har mye lekemateriell som kan telles, sorteres og
grupperes. Vi lager mønstre av perler, klosser,
fargeblyanter og naturmateriale.

Vi synger mye gjennom hele dagen og bruker
konkreter eller forklare hva slik at
barna både lærer ordene og forstår hva
sangene handler om.
Vi lytter til musikk og danser til den.
Vi leser bøker hver dag og er bevisste på at
alle barna leses for jevnlig.

Barn sorterer som en del av leken, biler etter
farge, dyr etter art eller størrelse eller klosser
etter størrelser, farger eller former.
Musikkleken: Når musikken stopper går vi
sammen to og to etc. Ute leker vi med sand
og vann: former, vekt og volum.

Hvordan sikre at språkarbeidet blir
systematisk?
Språkarbeid er tema på minst et avdelingsmøte i måneden.
• Hva skal vi gjøre / hva gjør vi?
• Er vi språklige forbilder?
• Leser vi for alle?
• Barnas språkutvikling?
• Se kapitlet om språk.

Barna får mange erfaringer med matematikk
og naturfag gjennom dagen. 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 vi færre enn vanlig, er noen
borte?

2 praksishistorier:
6 barn ligger på madrass på soverom, to
voksne sitter der. Det er stille, men etter en
stund begynner gutt 2.4 år å fortelle lavt til seg
selv en blanding av 5 små apekatter og
Bukkene Bruse. De voksne lytter nøye, og
historien ble utgangspunkt i en film under
prosjekt Digital høst.

Vi må følge med på vær og temperatur for å
vite hva vi skal ha på oss når vi skal ut. Vi
sammenligner støvler i garderoben, høyde,
størrelse og «tallet under». Vi har en flott utelekeplass som byr på naturopplevelser daglig.
I arbeid med matematikk gjør barn erfaringer
med tall, mengder, mønstre og systemer.
Dette er viktige erfaringer som barna har
nytte av for å utvikle språket. Vi setter ord på
det som sees og oppleves og knytter konkretene til ord. Vi snakker om mauren og maurtuen ute og leser om mauren i bøker. Vi
sorterer etter størrelse, form eller tema.
Vi trekker inn de overbegreper det er viktig å
kunne, og slik vil kunnskapen og forståelsen
utvikles gjennom lek.

Jente 3.2 år åpner forsiktig døren til kontoret
som står på gløtt og Hilde sier: Hei lille venn,
hva gjør dere?» «Vi lister oss – fra Allie». Jeg
hører et barn lage litt høye gledeslyder og
spør hvem det er. Barnet sier kontant: «Det
er Allie – ikke Elise» og rister på hodet.
Kropp, bevegelse, mat og helse
Se livsmestring og helse.
Kunst, kultur og kreativitet
En god del materiell er lett tilgjengelig
for alle. Vi tar tak i barns ønsker og
utfordrer dem i estetiske
uttrykksformer.
Antall, rom og form
Natur, miljø og teknologi
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.

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 sitter i en sirkel kan vi
begynne å telle hvor vi vil vi må bare huske
hvor vi startet.

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
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Vi forventet ikke at barna skal kunne skrive
tallene, men vi skal lære barna å forstå
mengder. 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 vann-meloner
er veldig mye. Når vi teller 5 biler blir det 5
selv om alle bilene er ulike.

Vi kan sjekke vannstand i bekken ved
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?
Vi er aktive og engasjerte 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.
Vi er tett på barna og følger opp deres
nysgjerrighet, og dermed vil vi oppdage de
som ikke tar så mye initiativ og stiller mange
spørsmål. Vi sørger da for at disse barna også
får erfaringer og kunnskap.

Alle trekanter er ikke likesidet, og det er
mange måter å lage mønstre på. Vi er bevisste
på å variere vår praksis, og vi har 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 plukker 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.

4 praksishistorier:
Vi snakket om bursdagen til en gutt som blir
to år. Jente på 3.2 år viser først 5 fingre og
sier: «tar man bort 3 fingre og så blir det 2, og
han blir 2 år».

29

4. Kompetanseplan
Gjennom ulike kompetansetiltak kan de ansatte
styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis
i tråd med rammeplanen.
•
•
•
•
•
•
På tur i BI-parken er det 7 barn på
sjørøverbåten. Det kommer et barn til og
barn og voksne finner ut at de nå er 8. Da
roper et barn (5år) «Det er bare plass til 10 i
denne båten». Voksen: «Ååå hvor mange flere
er det da plass til?» Barn 5 år «Det er plass til
2 til».

•
•
•

Gutt 5.11 år lurer på hvor lenge det er til han
blir hentet. Voksen: «Ca. 5 timer – det er
ganske lenge». Gutt: «Hvis man har det gøy så
går det fortere og når man sover».
I gymsalen spilles innebandy og gutt 5.7 er i
overkant ivrig. Voksen: «Nå må du være litt
forsiktig». Gutt: «Unnskyld, men jeg blir bare
så gira – kanskje litt for gira».
Etikk, religion og filosofi
Vi henviser her til: Omsorg, Danning,
Vennskap/fellesskap og Barnehagens
verdigrunnlag.
Nærmiljø og samfunn
Vi henviser her til: Demokrati, Likestilling/likeverd, Mangfold og Gjensidig respekt.
Trafikk
Kolsåstrollet er godkjent 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.
Vi informerer foreldre på møter og sender ut
mail om anbefalt parkering og hastighet.
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Fagdag 1: Class
Trygg før tre RBUP, NTNU, BI
Likestilling og mangfold
Kursholder: Ingrid Lund
Fagdag 2: Tidlig utvikling
Trygg før tre RBUP, NTNU, BI
Fortsette implementering av rammeplan
Fagdag 3: Risiko
Trygg før tre RBUP, NTNU, BI
Systematisk språkopplæring fra
Språksenteret.
Språkløyper og Realfagsløyper
Digitale verktøy
Barn og seksualitet, kjønn,
likestilling/likeverd
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barn vurderer

Foreldre vurderer

Vurdere hvordan vi
skal være sammen.
Hva er lov/ikke lov.
Lag plakat

Hvordan har oppstarten
i barnehagen vært?

Personal vurderer/
reflekterer
Hvordan har
tilvenningen vært?

Her - og nå situasjoner
Forrige måned

Sept.

Aug.

Når

Her - og nå situasjoner.
Forrige måned

Trivselssamtaler

Fargekoder
Sosial kompetanse
Prosjekt
Forrige måned

Nov.

Okt.

Trivselssamtaler

Des.

Forrige måned

Høsthalvåret
Her - og nå situasjoner
Forrige måned
Trivselsundersøkelse
Forrige måned

Mars

Foreldresamtalen:
Hvordan barnet har det
i barnehagen?
Hva er bra?
Hva kan bli bedre?
SU bestemmer hva
foreldrene skal vurdere
på møtet i april
Prosjektene
Foreldremøte:
Vurdering og idedugnad

Her - og nå situasjoner
Overgangsskjema
Forrige måned

Februar

Januar

Brukerundersøkelse

April

Vurdere samværsreglene igjen

Prosjekt
Forrige måned

Vårhalvåret
Forrige måned

Mai

Vurdere prosjektene

Juni

Medarbeidersamtale
Prosjekt
Forrige måned
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