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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. 
 
 

Bærumsbarnehagen	
 
 
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: 

• Lekens betydning for barns utvikling  
• Arbeid mot mobbing 
• 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. 
 
 

 
 
Ekrekroken barnehage er en privat foreldredrevet barnehage, hvor foreldrene kjøper en andel pr. barn. I 
en foreldredrevet barnehage er det foreldrene som har hovedansvaret for barnehagens drift. Daglig 
leder representerer barnehagens eiere og har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret. 
Barnehagen åpnet i november 99, med 4 avdelinger og 17 ansatte, som et samarbeid mellom Trygge 
barnehager og 4 foreldre. Barnehagen utvidet i 2006 med en uteavdeling med 12 barn og 2 ansatte. De 
holder til i en egen grillhytte på uteområdet. 
I dag har barnehagen 22 ansatte og plass til 87 barn. Avdelingene heter Karussen (uteavdelingen), 
Krabbene, Kråkebolla, Blekkspruten og Havhesten. 
Barnehagens totale grunnareal er 619 kvm, hvorav barnas leke og oppholdsareal utgjør 350 kvm. 
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Uteområdet består av asfalt, gress og en liten del naturtomt med trær, jord og stein. Vi har sandkasse 
med godkjent byggsand sandbasseng under huskene og helstøpt gummibelegg under de store 
lekeapparatene. 
Det er oppført en hinderløype bestående av tømmerstokker som barna kan balansere og klatre på. 
Underlaget her er jord og gress. 
Barnehagen får årlig utført kontroll av utelekeplassen (Lekeplasskontrollen) og HMS rutinene følges 
opp fast. 
Se barnehagens vedtekter for nærmere informasjon og forpliktelser ved aksept av plass 
 
Vår Visjon - "Hånd i hånd - en god start på livet" 
 
Vi forbereder barna på livet og skriver et betydningsfullt kapittel i barnas liv. 
 
Verdier - barnehageloven sier:  

" Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse. 

For alle ansatte i Ekrekroken barnehage betyr dette at: 

• voksenrollen er sentral for den pedagogiske virksomheten i sin helhet 
• voksenrollen utøves gjennom å møte barna med respekt, tillit, omsorg og engasjement 
• vi skal støtte barnas utvikling, selvstendige tenkning og selvrefleksjon 
• vi skal ivareta barnas medvirkning og medbestemmelse 
• vi skal legge vekt på den gode samtalen og gjøre hver dag verdifull 

 
Menneskesyn 

• vi er alle likeverdige og unike 
• vi anerkjenner barnet som individ og støtter barnets utvikling av iboende ressurser 

 

Samfunnet i dag representerer et stort mangfold. Vi i Ekrekroken er opptatt av å fremme respekt for 
menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Vi ser på 
mangfoldet som en pedagogisk ressurs og vi vil synliggjøre forskjeller og likheter som vi har her i 
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barnehagen og ellers i samfunnet. Vi er opptatt av at barna i Ekrekroken skal få oppleve at det finnes 
mange måter å tenke, handle og leve på. En stor del av barnas sosialisering foregår i barnehagen og her 
spiller personalet en viktig rolle som verdiformidlere og forbilder. Måten vi vil arbeide med dette er 
ved å legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få 
oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, 
opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen vil 
synliggjøre samisk kultur og mangfold i familieformer og sørge for at alle barna får speilet sin familie i 
barnehagen. Vi ønsker at fellesskapet i barnehagen skal være preget av verdier som respekt, 
inkludering, nestekjærlighet, solidaritet, likeverd, fellesskap, toleranse og anti-rasisme.  
 

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.		
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Den gode leken sikres gjennom den innsiktsfulle og gode utøvelsen av voksenrollen. Ved å gi barna 
varierte opplevelser og nye erfaringer har vi som mål å være den engasjerte voksne som deler fokus 
med barna. I tillegg må vi som voksne verdsette barnas lek og vise positive holdninger. Vårt mål er å 
tilnærme oss leken på barnas premisser, og hjelpe barnet til den gode mestringsfølelsen. Vår rolle under 
barnets lek vil være å veilede og å rettlede barna slik at leken får styrket innhold. Imidlertid er et 
overordnet mål at barnet får leke uforstyrret, og i respekt for barnets egen lek må den voksne på en 
innsiktsfull måte vurdere når det er behov for å påvirke under lek. Med økt forståelse for betydningen 
av lek hos den voksne, vil leken gi den gode læringen. I leken løses faste rollemønstre opp, og her kan 
vi få inkludert barna som holdes utenfor, og ivareta det barnet som velger å leke alene. Den voksnes 
innsats vil ha stor betydning i forhold til å ivareta barnas lek, gjennom hvordan vi legger til rette for 
barnehagen som leke – og læringsarena.  
 
«Den store leken krever tid til utfoldelse og til å etablere sin egen orden. En institusjon bør derfor være 
et miljø hvor de voksne er oppmerksomme på at særlig de små barnas opplevelse av tid er langsom». 
(Rasmussen s.65) 
 
 

Systematisk	arbeid	med	å	stimulere	og	å	utvikle	samspillsferdigheter	

	
• Vi stimulerer og utvikler barnas samspillsferdigheter både med det enkelte barn og i grupper 

ved å ha den veiledende rollen som voksen. Det innebærer at vi er til stede både fysisk og 
mentalt i ulike leke – og samspillsituasjoner med barna. Den frie leken er en samspillsarena der 
barnas sosiale ferdigheter tydelig kommer til syne. I situasjoner der først og fremst barna er de 
medvirkende kan det lettere oppstå konflikter som fordrer voksen støtte og veiledning. Den frie 
leken blir dermed læringsarena for sosiale ferdigheter. 

• Gjennom å utvikle samspillsferdigheter arbeides det systematisk med  å motvirke mobbing 
 

 

Hvordan	det	tilrettelegges	for	variert	lek	ute	og	inne	
 

• Fysisk miljø: avdelinger med atskilte soner og mindre lekerom. Mindre enheter gir rammen som 
gjør at barna kan leke uforstyrret over lengre tid. 

• Hyppig bruk av lek i mindre grupper. 
• Lekegrupper på tvers av barnehagen med aldershomogene grupper. 
• Turdager på ulike dager gir romslig med tumleplass og mulighet for lek i ledige rom ved andre 

avdelinger. 
• Uteområdet er stort og variert, balansert med lekeapparater og skogsområde med ulendt terreng. 
• Balansen mellom voksen initierte aktiviteter og barnets frie lek blir betydningsfull. Felles 

opplevelser sammen med andre barn og voksne blir noe barnet tar med seg inn i sin frie lek og 
implementerer i livet. 

• Gjennom lek og samspill utvikler barnet sin sosiale kompetanse. 
• Gjennom lek og samspill implementeres alle fagområdene.  
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• Vi ser det som vårt fremste mål og anerkjenne barnets lek, blant annet ved at barna skal få tid til 
uforstyrret lek.  

• Vektlegge og gi rom og mulighet til å påvirke egen læring 
• Respekt for barnets lek ved å kunne gi dem mulighet til å avrunde denne på en god måte. 
• Gjennom å ha en høy bevissthet omkring vår egen rolle, blir vi bedre veiledere for barna i ulike 

samspillsituasjoner. Hvordan vi møter barnet i ulike leksituasjoner vil være avgjørende for i 
hvilken grad barnet stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter. Gjennom å utøve den 
innsiktsfulle voksenrollen styrkes i arbeidet med å motvirke mobbing. 

• Variert lekemateriell som ivaretar barnas kreativitet, utforskning, lek og læring. Her kan vi 
nevne «Fantasifantasten» kurset vi var på. Kurset inspirerte til en mer bevisst bruk av ulike 
materialer som gjenvinnes. For eksempel kan nevnes store papprør og plankebiter som barna 
hadde stor glede av i den fysiske leken inne og ute. 

• Den voksne som stillasbygger, blir av stor betydning for hvilken lekeglede og læring hvert 
enkelte barn oppnår gjennom lek.  

• Vår viktigste oppgave som voksne blir å tilrettelegge for  et variert miljø inne og ute. Et 
lekemiljø som stimulerer og som støtter barnets mestringsopplevelse 

• Lek er sentralt tema i den reflekterende gruppeveiledningen, der vi drøfter hvordan vi veileder 
barna og er aktive deltakere.  

• Hvordan å ivareta barnet som individ ved å skape interesse for alle barn og sørge for at alle 
barna deltar i forskjellige prosjekter er et overordnet mål. 

• Ved å  gi barna ulike aktivitetsmuligheter, og å være «stillasbyggere» hjelper vi barna til 
mestringsopplevelse og dermed økt motivasjon for å møte ulike utfordringer. 

 

Legge	til	rette	for	at	alle	barn	opplever	vennskap.		
 

Ø Lekegrupper  
Ø Fremheve det enkelte barnet 
Ø Sette fokus på barnets positive sider 
Ø Løfte barnets kompetanse 
Ø Vennskapssamlinger 
Ø Ta hverandre med det gode 
Ø Se hverandre med kompetanseblikk 
Ø Åpne opp for felles interesser på tvers av relasjoner 
Ø Aldersgrupper på tvers av huset 
Ø Fokus på flere venner/barn å leke med, ikke en "bestevenn” 
Ø Fokus på sosial kompetanse 

 

Arbeid	mot	mobbing	
Vi vil at ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. Det er utarbeidet en handlingsplan mot 
mobbing i Bærumsbarnehagen. 
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I Ekrekroken barnehage ble det høsten 2015 opprettet en egen prosjektgruppe «SE prosjektet», som har 
til hensikt å være et kvalitetssikrende tiltak i forhold til å motvirke mobbing. Et sentralt mål for 
prosjektet er å sikre kompetanseheving og at viktig informasjon og kunnskap blir delt. Dette for å 
fremme barnets psykiske helse, og å sikre en god dialog mellom hjem og barnehage.  
Hele personalgruppen har deltatt i refleksjonsgrupper der blant annet Tove Flacks teori «Innblikk» har 
vært utgangspunkt for forståelse av hvordan en begynnende mobbeatferd kan arte seg. Den sentrale 
kjernekomponenten i dette arbeidet er voksenrollen. Gjennom praksisfortellinger har vi reflektert 
omkring ulike samspillsituasjoner mellom barna der en eller flere medarbeidere har tolket og vurdert en 
begynnende mobbeatferd.  
Hvilke kvaliteter vi har med oss i relasjonen til barnet, og hvordan vi veileder barnet blir avgjørende for 
hvilke erfaringer og innsikt barnet tar med seg videre i samhandling med omgivelsene. 
Hvordan vi arbeider med barnets sosiale kompetanse og deres sosiale prosesser vil få betydning for 
hvordan barnet utvikler vennskap og samhandler med omgivelsene.  
 

Ø Fokus på lek  
Ø Fokus på sosial kompetanse 
Ø Vennskap 
Ø Relasjoner barn-barn, barn – voksen, voksen –voksen 
Ø Respekt 
Ø Konfliktløsning 
Ø Psykososialt miljø 

Foreldreinkludering er helt avgjørende mht. hvordan vi klarer å skape en arena uten mobbing i 
Ekrekroken barnehage. Vi deler av vår fagkunnskap og våre erfaringer med foreldrene ved 
foreldremøter, foreldresamtaler og i hverdagen. Vi skisserer tydelige forventninger til foreldrene i blant 
annet foreldreveilederen ”Velkommen til Ekrekroken”. Barnehagens personale blir viktige veiledere, 
sammen med foreldrene, i forhold til å skape et mangfoldig og inkluderende miljø. Vi har som mål å 
arbeide målrettet og systematisk med alle sosiale prosesser blant annet ved å anerkjenne forskjellighet, 
og å raust dele våre kompetanser med hverandre. 
 

 
 
 

Realfag	–	undring	og	glede	knyttet	til	matematikk	og	
naturfag	
Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag. 
 
  
 
Vi er svært opptatt av at læringsaktivitetene skal være forankret i barnas opplevelser, sanseapparat og 
undring. Samtidig er det høy bevissthet rundt viktigheten av å videreutvikle barnets opplevelser, 
kunnskap og konsepter. 
 
Voksenrollens betydning for å fremme barnets glede i oppdagelsen av realfaget.  
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 Vi ønsker å stimulere barnets interesse og utforskertrang når det gjelder realfag. Gi barna en mulighet 
til å forsøke og finne løsninger på det de lurer på. For å oppnå dette kreves det undrende voksne som 
gir rom for undring og utforskning  
 
Realfag er et fagområde som naturlig implementeres i alle rutiner og situasjoner gjennom 
barnehagedagen. Eksempler på dette er: 

Ø telling i hverdagen, eks samlingsstund 
Ø materiell i form av geometriske figurer og konstruksjonsleker 
Ø spill og aktiviteter 
Ø bevisst begrepsbruk 
Ø påkledning 
Ø sortering av leker  
Ø rydding  
Ø lesing av eventyr 
Ø ordensbarn som f.eks dekker bord 
Ø måltidet 
Ø butikklek 
Ø diverse forsøk og prosjekter med realfaglig innhold 
Ø tur, sangleker, utelek, bursdagsfeiring 
Ø ute i all slags vær  
Ø formidle grunnleggende kunnskaper om årstidene  
Ø stimulerer til fysisk aktivitet ute i naturen  
Ø ta barnas undring og interesse på alvor  
Ø rugekasse 
Ø fuglekasser med kamera  
Ø partering av gris 
Ø bruk av viltkamera  
Ø nærmiljøet på turer  
Ø fuglematere  
Ø såing og høsting i egen kjøkkenhage med blomster og grønnsaker 

  
Ø Bevist språkbruk i alle aktivitetene 
Ø voksen bevisstgjøring 
Ø ta bilder på tur og snakke rundt bildene i etterkant,  
Ø spise ute på tur,  
Ø gode klær på tur,  
Ø formidle positivitet,  
Ø godt kledde og engasjerte voksne som er gode på å finne aktiviteter hele året.   

 

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. 
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Vurdering:	betydning	for	årets	planer		
Evalueringen av året som blir styrende for årets satsning og tiltak 
 
Realfag tanker om tiden fremover 
Mht. systematikk, metode og progresjon så ser det ut til å være en felles forståelse i lederteamet at det 
er et mål å styrke dette arbeidet fra høsten 2016. Et forslag på tiltak høsten 2016 vil være å opprette en 
egen prosjektgruppe som har til hensikt å dele fagkompetanse og metoder innenfor realfaget, for på den 
måten å sikre kompetanseheving hos personalet og et mer systematisk arbeid. Dokumentasjon vil være 
et sentralt område innenfor satsningen på realfaget. 
 
 

Samfunnsmandatet.	
Barnehagen er en viktig arena for mangfold og toleranse, der verdier og refleksjoner omkring danning 
blir viktige spørsmål.  Vi reflekterer med barna om det landet vi lever i, et demokrati og som har et 
ansvar i forhold til å støtte for eksempel skolegang for barn som lever under vanskeligere vilkår (FN – 
dagen) Holdning til medmennesker og inkludering av andre synliggjøres i virksomheten på flere måter: 

Ø Inkluderende arbeidsliv med kandidater/minoriteter fra Amokurs, Nav og lignende tiltak. 
Ø Ungdomsskoleelever i arbeidsuke 
Ø Lærlingplasser/praksisplasser 
Ø SOS fadderskap 
Ø ABLU studenter 
Ø Markering av lokale kulturbegivenheter 
Ø Samarbeid med barnets hjem 

 

Satsningsområder	
 

Mobbing: 
Definisjon: 
«En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger 
fra en eller flere personer». (Olweus, 1992) 
Arbeidet med å motvirke mobbing er ikke nytt for Ekrekroken barnehage. Arbeidet med å styrke 
barnets sosiale kompetanse har vært et overordnet mål i all den tid barnehagen har eksistert. Ved at vi 
gjennom å ha fokus på barnets sosiale kompetanse, og på vår egen rolle som voksen, har vi et 
overordnet mål om at barnehagen skal være et betydningsfullt bidrag til at barnet utvikler gode sosiale 
ferdigheter. Imidlertid er mobbing som begrep relativt nytt i barnehagen i den forstand at vi iht. Bærum 
kommunes satsningsområde bruker ordet i pedagogisk sammenheng, og i større grad drøfter 
forekomsten av mobbing. 
Mobbing som begrep og betydningen av ordet vil for noen av oss kanskje oppfattes som noe dramatisk, 
og enkelte vil kanskje mene at fenomenet ikke forekommer blant barn under skolealder. Det vi 
imidlertid erfarer er at begynnende mobbeatferd kan sees hos de yngste barna. 
 
Rammeplanen punkt 2.4 
Motvirke mobbing: 
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«sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og 
mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området». 
Gjennom kurs og foredrag søker vi å innhente informasjon og økt kunnskap om mobbing. Vi er nå i en 
prosess der vi videreutvikler metoder for hvordan å tilnærme oss dette viktige temaet i barnehagens 
arbeide. Det finnes mye teori om tema, og teori vi blant annet støtter oss til i dette arbeidet er Innblikk 
som er et verktøy utarbeidet av adferdsforsker Tove Flack. (Senter for Atferdsforskning v/universitet i 
Stavanger). Denne høsten har vi i vårt nettverk, Vestre Bærum, blant annet lese boken til Herdis 
Palsdottir: ”Barn og relasjoner”. 
Det er etablert en egen prosjektgruppe blant personalet i barnehagen som har til hensikt å fastholde, 
samt og kvalitetssikre arbeidet i å motvirke mobbing. Mobbing som tema vil være sentralt i arbeidet 
ved alle avdelingene i barnehagen, og tema vil løftes og være fokusområde i den reflekterende 
gruppeveiledningen. 
 
I dette arbeidet er foreldresamarbeidet av stor betydning, og flere av punktene i heftet «VELKOMMEN 
TIL EKREKROKEN BARNEHAGE» kan direkte relateres til dette arbeidet: 
• «HÅND I HÅND» også når det er utfordrende. 
• Omtale alle positivt i barnehagen og hjemme, og i situasjoner for øvrig. 
• Ivaretakelse av alle barn og foreldre i forbindelse med invitasjoner. 
• Tett dialog der vi har ulik opplevelse av en situasjon. 
 
 

Lek:	
Ved å gi barna varierte opplevelser, nye erfaringer og ved å videreføre kulturarven, har vi som mål å 
være den engasjerte voksne som deler fokus med barna. I tillegg må vi som voksne verdsette barnas lek 
og vise positive holdninger. Vårt mål er å tilnærme oss leken på barnas premisser, blant annet ved å 
hjelpe barnet til den gode mestringsfølelsen. Vår rolle under barnets frie lek vil være å veilede og å 
rettlede barna slik at leken får styrket innhold. Imidlertid er et overordnet mål at barnet får leke 
uforstyrret, og i respekt for barnets egen lek må den voksne på en innsiktsfull måte vurdere når det er 
behov for å påvirke under lek. Med økt forståelse for betydningen av lek hos den voksne, vil leken gi 
den gode læringen. I leken løses faste rollemønstre opp, og her kan vi få inkludert barna som holdes 
utenfor, og ivareta det barnet som velger å leke alene. Den voksnes innsats vil ha stor betydning i 
forhold til å ivareta barnas lek, gjennom hvordan vi legger til rette for barnehagen som leke - og 
læringsarena 
 

Organisering	og	struktur	
Ekrekroken barnehage er inndelt i 5 avdelinger. En uteavdeling med 12 barn, 3 avdelinger med 20 barn 
i alderen 2-6, og en småbarnsavdeling med 14 barn. Barnehagen er foreldreiet. Det relasjonelle og det 
pedagogiske arbeidet på tvers av barnehagen ivaretas ved at vi har en rekke felles aktiviteter og 
arrangement. Vi sikrer tett dialog og felles forståelse på tvers av barnehagen ved følgende tiltak: 
reflekterende veiledning i liten gruppe for alle pedagogiske medarbeidere 1.5 t. i måneden, ukentlige 
møter i lederteamet og på avdelingsnivå, refleksjon – og drøftingsgrupper som fast punkt på 
personalmøter. Disse tiltakene bidrar til et tett samarbeid avdelingene i mellom. 
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Barnehagens	ulike	planer	
Alle barnehagens avdelinger har egne månedsplaner/ukeplaner som ligger ute på MyKid.  
 

Inndeling	i	mindre	grupper	
Avdelingsstruktur gjør at mindre enheter er den faste strukturen, og det innebærer at barn og voksne i 
utgangspunktet er sammen i mindre grupper. Flere små lekegrupper innen avdelingen er en hyppig 
brukt metode, og gjennomføres flere ganger pr. uke på alle avdelingene. De aldershomogene gruppene 
er også inndelt i mindre grupper på f.eks tur. 
 

«Danning»	gjennom	omsorg,	lek	og	læring	
I Rammeplanen 1.3 beskrives Danning som fenomenet som rommer alt vi tilegner oss av utvikling og 
læring i en livslang prosess. Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og å 
reflektere over det en gjør i samspill med andre. Barnets danning blir et resultat av all erfaring og 
læring i ulike samspillsituasjoner med andre barn og voksne. 
 

Digitale	verktøy	
I vår barnehage har vi: 
Ipad 
Digitale kamera 
Viltkamera 
Fuglekasse med kamera 
Projektor 
Audio utstyr 
PA anlegg 
MyKid – portal til foreldrene med f.eks bilder 
Datamaskiner 
Multifunksjonsskriver 
 
Hele personalgruppen har vært på kurs i forhold til bruk av ipad/digitale verktøy i barnehagen 
 

Ø iPad/pc som oppslagsverk i samling, eller om det noe vi prøver å finne ut av 
Ø iPad/pc som en kilde til bilder, lyd og filmer av f.eks dyr vi lærer om 
Ø iPad som et verktøy i språktrening 
Ø digitalt kamera som et verktøy der barna kan dokumentere sin egen hverdag 
Ø foto/video som grunnlag for videre samhandling/interaksjon barn-barn, barn-voksen 
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Omsorg		
 

 
 

Ø COS (circle of security/trygghetssirkelen) er en refleksjonsmodell for trygg tilknytning mellom 
barn og voksen.  

Ø Tett dialog med foreldrene og kunnskapsdeling i god tid før oppstart. 
Ø Hele august måned kun med tilvenning på agendaen. 
Ø Organisering som ivaretar både de helt nye barna, men også barn som starter opp igjen etter en 

lang ferie. 
Ø Tanken om at de eldre barna er en ressurs for de yngste. 
Ø Voksne som har innsikt om hvordan å etablere nye relasjoner. 
Ø Sensitive voksne som intoner og justerer seg til barnet. 
Ø Fleksible voksne som møter hvert enkelte barn som individ, og som ivaretar barnets individuelle 

behov.  
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Kosthold		
I Ekrekroken barnehage ser vi på kosthold som kilde til god fysisk helse og matglede. Vi ønsker å gi 
barna et variert kosthold med mangfoldige smaksopplevelser. Vi er spesielt opptatt av hvordan å møte 
de barna som vegrer seg mot å smake på ny mat eller som har et ensidig kosthold. Vi har som mål på en 
sensitiv måte å oppfordre til smaking, og balansegangen mellom utfordring og bekreftelse er særlig 
sårbar i forhold til spising. Vi har fokus på: 

Ø Hvordan den voksne er plassert under måltidet 
Ø Skape god stemning rundt bordet 
Ø Samtalen mellom barn – barn og barn – voksen 
Ø Barnas medvirkning i forhold til samtaletema, der voksne fanger opp det som opptar barna der 

og da. 
Ø Ukentlig måltid med varmmat 
Ø 1 dag pr. uke medbrakt matpakke i tursekken 
Ø 3 dager smøre selv/ferdigsmurt, brødskiver med diverse pålegg. 
Ø Ettermiddagsmåltid alle dager: knekkebrød, yoghurt og diverse kornblandinger. 
Ø Frukt og grønnsaker etter årstiden.  
Ø Baking/lage vafler etc en gang i blant. 

 
   

Fysisk	aktivitet	
 

Ø Aktive voksne som er gode rollemodeller i forhold til aktivitet 
Ø Å anerkjenne barnet som et fysisk vesen med behov for kroppslig lek blir en viktig del av 

omsorgen vi gir barnet. 
Ø Det naturlige for barnet er å være i konstant bevegelse, og derfor blir fokus på fysisk lek også 

innendørs av stor betydning. Her kan nevnes: dans, hinderløype, bevegelsessanger, 
balanseøvelser, drama – og teaterlek. 

Ø Tilrettelegging for fysisk aktivitet medvirker til at barnet opplever seg ivaretatt og sett. 
Ø Stort uterom gir variasjon mellom skog med ulendt terreng, og konstruerte lekeapparater som 

sandkasse, klatrestativ, sklier og husker. 
Ø Uterommet er tilpasset variert alder og gir allsidig bevegelseserfaring og sanseopplevelser 
Ø Barneyoga - Yoga er en universell filosofi som fremmer sammenkobling av kropp og sinn. 

Praksisen med barneyoga er å vedlikeholde medfødt fleksibilitet, bygge styrke, øke balanse og 
konsentrasjon, samt å fremme stressreduksjon og indre fred. Vi fokuserer på at barna opplever 
glede av å trene yoga og at de kan ta med seg filosofien videre ut i livet. Vi lager rammer som 
barna synes er interessante der hvor vi vever sammen ulike yogaøvelser inn i historie 
fortellinger, bevegelse-leker og andre morsomme aktiviteter.  
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Lek		
Den frie leken er ivaretatt av tilstedeværende voksne som legger grunnlaget for en god og fruktbar lek 

Ø Tilrettelegge og organisere for at barna skal få leke mest mulig uforstyrret 
Ø Veilede barna underveis i leken 
Ø ”Lek tar tid” – sette av nok tid til den frie leken 
Ø Den voksne som inspirator i leken 
Ø Inspirator i forhold til relasjoner og samspill 

 
Lekemateriell ute og inne -   
- Tiden som brukes til lek -  
- Lekeaktiviteter) hva som prioriteres av aktiviteter. Rollelek, motoriske aktiviteter, estetiske 

aktiviteter m.m. 
 

Læring	
Relasjonskompetanse. Trygt miljø er grunnlaget for læring. Gode relasjoner mellom både barn og 
voksne. Sitat Rammeplanen «Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns 
læringserfaringer avgjørende» (2.3 s.33) Lek, læring og sosial kompetanse. Gjennomtenkt 
læringsmiljø, barnas ressurser og medvirkning. 
Læring gjennom hele hverdagen  
 
Vi skal ivareta enkeltbarnets utvikling ut i fra, hvert enkelt barns ståsted. 
LÆRING er å tilegne seg nye kunnskaper på ulike arenaer. I barnehagen skjer dette gjennom samspill 
med andre barn og voksne, lek, sanseinntrykk, bekreftelse, nye erfaringer, motivasjon, opplevelser, 
utfordringer, selvstendighet og tørre å feile. Det er viktig at de voksne er bevisste på hva som gir barna 
lyst til å lære, som positive tilbakemeldinger, positive følelser, følelse av å mestre, dette gir på sikt god 
selvfølelse. De voksne skal være til stede for barna og være en stillasbygger. 
 
For å sikre gode læringssituasjoner i vår barnehage må vi ha fokus på gode prosesser underveis. Det 
betyr at vi: 

• Tidlig læring legger grunnlag for videre viten 
• Motta og dele kunnskap I et likeverdig miljø 
• Anerkjenne det barnet er opptatt av ved å dele fokus 
• Stilasbygger i forhold barnets prosjekter og utforskning  
• Legge til rette for utforskning og undring I hverdagen 
• Legge til rette for mestringsopplevelse 
• Forskjellige omgivelser skaper rom for ulike opplevelser og læring 

 

PROGRESJON	i	fagområdene	
Hvordan sikrer vi progresjon i vår barnehage:  

• respekt for barna,  
• være bevisste på gode læringssituasjoner,  
• dokumentere,  
• foreldresamtaler,  
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• fokusere på individet,  
• repetisjon,  
• legge opp etter gruppens alder og utvikling,  
• observasjon,  
• målsetting og evaluering både av barnegruppen i sin helhet, enkeltbarnet og personale 

 
For mer utførlig info se : Progresjon i fagområdene 
 
 

Barnas	medvirkning	

	
Jeg kan, jeg vil - jeg tør og jeg får lov til" 
 
I Ekrekroken har vi fokus på medvirkning gjennom hele hverdagen. Utøvelsen av voksenrollen får 
betydning for barnets medvirkning i egen hverdag. 
 
Medvirkning og medbestemmelse i Ekrekroken betyr at: 
 
De voksne må: 

• være bevisste på å tolke barnas signaler og kroppsspråk 
• være lydhøre og lytte til barna f.eks ved å justere rutiner 
• ha innsikt i forhold til barnas alder og måter å uttrykke seg på 
• sørge for at barna føler at de blir tatt på alvor 
• være aktivt tilstede sammen med barna 
• være bevisste rollemodeller  

 
Barns medvirkning ivaretas ved at: 

 
• Hvert enkelt barn blir sett og hørt - viktig for å utvikle et godt selvbilde 
•  får frihet under ansvar 
• Barnet skal være deltagende i sitt eget liv 
• Barnet skal få innflytelse på egen hverdag 
• Barnets forslag og ideer skal tas på alvor 
• Barnet skal være med på å forme sin egen hverdag 
• Barnet skal oppøve bevissthet om basale behov - kjenne på følelser og bli møtt 
• Vi skal ha fleksible planer med rom for endring 
• Planlegge og evaluere/vurdere for eksempel turer 
• Dokumentere  
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Det	psykososiale	miljøet	
Hvordan vi arbeider bevisst i forhold til barnets sosial kompetanse og deres sosiale prosesser vil få 
betydning for hvordan barnet samhandler med omgivelsene og utvikler vennskap.  
 
Hele personalgruppen har våren 2016 vært på kurs i COS med spesialpsykolog Stig Torsteinsson. COS 
(Trygghetssirkelen) er en veileder for alle voksne som er i relasjoner med barn. Vi vil integrere teorien 
i tilvenningsfasen, og bruke den aktivt gjennom hele den tiden barnet går i barnehagen. Vi vil dele 
denne teorien med foreldrene, og innlemme den i samtalene mellom hjem og barnehage. 
 
Rollemodeller, situasjoner her og nå sette ord på følelser. Møte barns sterke affekter. Kunnskap om 
hvilke indre modeller barnet danner seg (forståelse)  
 

Ø ”SE-prosjektet” – forebygging mot mobbing 
Ø Skape et stabilt og trygt miljø  
Ø Voksenrollen  
Ø Medvirkning. 
Ø Vi jobber kontinuerlig med sosial kompetanse, både blant voksne og barn. Herunder turtaking, 

konfliktløsning, samspill med andre. Selvkontroll, selvfølelse, empati.   
Ø Lekegrupper på tvers av alder og kjønn. Aldersgrupper fast. Passe på enkeltbarnets ståsted. 
Ø Tilstedværende og engasjerte voksne som veileder barna, deltar og inspirerer, ref visjonen vår.  
Ø Ta barna på alvor, møte følelser, utsagn, undrer oss sammen. 

 
Foreldreinkludering har betydning for hvordan vi klarer å skape et godt psykososialt miljø i Ekrekroken 
barnehage. Vi deler av vår fagkunnskap og våre erfaringer med foreldrene ved foreldremøter, og andre 
anledninger.  Vi skisserer tydelige forventninger til foreldrene i forhold til bursdagsinvitasjoner, og ser 
at vi blir viktige veiledere i forhold til å skape et mangfoldig og inkluderende miljø. Vi har som mål å 
arbeide målrettet og systematisk med alle sosiale prosesser blant annet ved  å omfavne forskjellighet, 
og å raust dele med hverandre det av det vi er gode på (av våre kompetanser).  
 

Språk	
I Ekrekroken ønsker vi å legge til rette for et godt språkmiljø. Det fordrer voksne som er bevisste sitt 
eget språk og samtidig møter barna både i det verbale og nonverbale språket.  
 
Tidlig innsats er meget viktig for god språkutvikling fordi vi vet at de første årene i menneskets liv er 
grunnleggende for utvikling av språk. 
Dette gjelder: 

• alle barn 
• barn med forsinket språkutvikling 
• barn med spesifikke språkvansker 
• flerspråklige barn 
• “barns språkhistorie” 

Mestring av språk i småbarnsalderen kan bidra til å forebygge ulikheter og barn i barnehager med et 
godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart. 
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Vi skiller mellom 
 
- uformell språklæring: 

• her og nå 
• begrepslæring 
• lek 
• voksne som kommentatorer og rollemodeller 
• personalet involvert 

 
- formell språklæring: 

• begrepslæring 
• språksamlinger 
• en til en språktrening 
• lese bøker 
• språkgrupper 
• temabasert 

 
Tverrfaglig samarbeid er viktig. 
Alle barn kartlegges på helsestasjonen ved 4 år (SPRÅK 4). Hvis det er nødvendig tar helsestasjonen 
kontakt med barnehagen, eller omvendt og vi samarbeider om oppfølging av barnet. 
Andre samarbeidspartnere kan være PPT, BUP og Haug skole med spesialpedagoger. 
Språksenteret har vært i barnehagen ved flere anledninger og styrket det språklige arbeidet rundt 
enkelte barn. 
 
Barna får utviklet sin språklige bevissthet gjennom aktiviteter i hverdagen. Vi bruker språket i lek, 
lytter etter lyder, leker med rim og regler, synger, lytte til barnet med interesse, teater, setter ord på det 
vi gjør og leser. Barneskrift er og en vei inn i lesingen. Vi legger til rette for at barna skal få 
eksperimentere med barneskrift, ved å ha skrivemateriell tilgjengelig og være anerkjennende overfor 
det barna vil skrive. Bøker og fellesopplevelser er gode utgangspunkt for tegneaktiviteter og  samtaler. 
Dagsrapport med bilder som hjelpemiddel når barn skal fortelle om opplevelser til foreldre. Det å bruke 
visuelle hjelpemidler som et utgangspunkt for samtale. 
Vi synes det er viktig å møte barna der de er språkmessig i sin utvikling og arbeide med vekst og 
utvikling for det enkelte barnet ut ifra dette. 
 
I Ekrekroken ønsker å gi barna en solid og god språkstimulering. Dette får vi bl.a. ved: 
- lytte, observere og gi respons i samhandlinger med voksne  
- gi barna rike og varierte erfaringer som er relevant for å forstå begreper 
- la barna få uttrykke sine følelser, ønsker og erfaringer 
- bruke språket til å løse konflikter, og skape positive relasjoner i lek og annet samvær  
- oppleve kulturoverføring gjennom tekst, rim og regler (lese/samlingsstund) 
- Godt rom for filosofiske samtaler med barna.  
- mindre grupper hvor språk er i fokus- lek, lese, spill, forming,   
 
 

Ø Fokus på hvordan vi som voksne er språklige rollemodeller i hverdagen.  
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Ø Høy bevissthet i forhold til hvordan vi benevner og utvider språket i alle aktiviteter og 
situasjoner. 

Ø Bøker lett tilgjengelig. Høytlesning både inne og i ute. 
Ø Flanellograf og andre hjelpemidler som visuelt hjelpemiddel. 

 
 

Likestilling	og	likeverd	
Mangfold og toleranse i et likeverdighetsperspektiv. 
Gir like muligheter. S. 12 rammeplanen. Holdning til barn som utfordrer gutt/jente 
Mandat: 
Vi har som mål å arbeide aktivt med likestilling og likeverd ved å gripe ulike situasjoner som vi møter 
til daglig i barnehagen. Målene våre blir virksomme ved at vi har høy bevissthet omkring egne 
handlinger i ulike situasjoner der likestilling og likeverd blir utfordret. For eksempel hvordan vi 
reflekterer sammen med barna i rolleleken når et barn sier «det kan ikke være to mammaer, dert må 
være en pappa»! Vi erfarer at arbeidet krever at vi som personalet våger å utfordre hverandre. 
Handlingsalternativer er knyttet opp mot personlige verdier og erfaringer, og hver enkelte situasjon 
krever at vi har en profesjonell tilnærming til hvordan vi møter hverandre, barnet og foreldrene, for å 
sikre at vi er i en kontinuerlig utvikling som mennesker og som pedagogisk personale.  
 
 
 

• Personalet bevisste på egne holdninger i møte med barn og voksne 
• Gi gutter og jenter like muligheter 
• Gi gutter og jenter like utfordringer 
• Møte barns undring med alvor og respekt 
• Alle har rett til å være forskjellige 
• Plan mot mobbing 
• Alle skal oppleve vennskap 
• Felles forståelse med foreldrene  

 

Fagområdene	
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert og flere områder vil 
ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i 
nærmiljøet. 
Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. 
Arbeidet med fagområdene vil bli tilpasset barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og 
øvrige forutsetninger. 
 
 

Kommunikasjon,	språk	og	tekst	
Vi vil stimulere barns evne til at forstå og bruke begreper og språk gjennom daglige samlingsstunder, 
samtaler, høytlesning og sanger. 
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Vi har lange frileksperioder hvor språket brukes aktivt i dialog mellom barn/barn og barn/voksne. Leser 
eventyr og stimulere språket ved at lage historier, teater ,rim og remser. Konkretisere eventyr med 
konkreter og forskjellige effekter. 
 
Oppfordre barna til at fortelle, gi plass til og sette bevisst fokus på enkeltbarn i for eksempel samling og 
ved måltid. Være gode språkmodeller. Bli kjent med bokstaver. Ha mange spennende bøker lett 
tilgjengelig.  
 

• I samling er det mye språkstimulering. Vi bruker rim og regler, forteller og synger.  
•  Vi bruker konkreter aktivt i formidling av fortellinger /eventyr for å gjøre ord og handlingen i 

fortellingen lettere å forstå for barna.  
• Ved måltid deler vi barnegruppa på flere bord med 1-2 voksne på hvert bord. Dette gjør vi for å 

få samtale ved bordet, vi lytter til hva barna har å fortelle, og oppmuntrer barna til å samtale og 
fortelle. I mindre grupper vil barna få gode muligheter til å bli hørt og sett.  

• Om lek står det i rammeplanen: Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom 
leken. Vi har fokus på å skape rom og tid for god lek mellom barna. Gjennom lek gjør barna seg 
førstehåndserfaringer med gjenstander og begreper, og voksne som deltar i barnas lek kan 
språksette i leken. I tidlig lek, som f.eks. tittei-lek lærer barna en viktig førspråklig kompetanse, 
som turtaking, samspill og initiativ. De eldre barna utvikler bla. sin språklig kompetanse 
gjennom rollelek.  

 
• I løpet av året har vi ulike prosjekter i mindre grupper. Her observerer vi barna, og jobber med 

temaer som springer ut fra barnas interesser og utsagn. Også i disse gruppene har vi fokus på 
språkstimulering. 

• På avdelingene har vi alltid tilgang til bøker. Vi presenterer også farger, bokstaver, tall og 
former for barna. Dette gjør vi gjennom lek, for å skape nysgjerrighet og interesse hos barna.  

• Dersom et barn strever med språket legger vi til rette for ekstra språkstimulering, f.eks. gjennom 
språkgrupper, bruk av symboler eller tegn og ekstra oppfølging.  

 
• Vi har fokus på gode samtaler med barna, i smågrupper, i samling, ved måltidet, ved påkledning 

og alle formelle og uformelle situasjoner. 
Vi bruker åpne spørsmål, som inviterer til videre samtale og har filosofiske samtaler, der barna 
utvikler evne til undring, fabulering og refleksjon.  

• Rim, regler, dikt og sang. Vi øver på munnmotorikk, rytme i språket og bruker tøysevers som 
barna synes er morsomme.  

• Fortelling og høytlesning. Vi bruker ulike typer barnebøker, forteller eventyr og studerer 
faktabøker.  

• Lek i lekegrupper og aktiviteter, - på tur, rollelek, regellek, konstruksjonslek. Variert lek ute og 
inne.  

• Utforsking av skriftspråk, eks førskolegrupper, prosjektgrupper, tekstskaping.  
• Voksne er gode språkforbilder.  
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Kropp,	bevegelse	og	helse	
Barnehagen er en stor arena for tilegnelse av motoriske ferdigheter. I møtet med andre barn er 
kroppslig aktivitet sentral. 
 
Vi vil tilrettelegge for utvikling av fin og grovmotorikk , bevegelsesevne, fysisk styrke og evne til 
koordinering og balanse gjennom lek ute og inne, ture i naturen, sangleker, formningsaktiviter (leire, 
perling, pusling, klipping, liming, collage ect), bevegelseslek og gymlek ( motoriske utfordringer). 
 
Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp. Jobbe med hvordan sette grenser for og få et 
forhold til "min kropp" og det å si nei til noe man ikke vil, i et forebyggende perspektiv. 
Være opptatt av og lage god sund mat i bhg og vektlegge frukt og grønnsaker daglig. 
Renslighet, håndvask før mat ect. 
 

• Vi bruker gymsalen på skolen  
• Vi bruker nærmiljøet aktivt til turer.  
• Vi har faste turdager hver uke.  
• Vi er ute hver dag, i all slags vær.  
• Vi har variert utemiljø med mange muligheter for fysisk aktivitet. Uteområde med ulendt 

terreng, sykling , forskjellige lekeapparater, ski og ake. 
• Vi serverer 2 måltider daglig og har fokus på sunt kosthold.  
• Barna får frukt og grønnsaker hver dag.  
• Vi ønsker å gi barna gode vaner og ro rundt måltider – slik at de får i seg den maten de trenger.  
• Vi sår grønnsaker (egen kjøkkenhage i parken).  
• De voksne er bevisst på å legge opp dagene så barna får veksle mellom ro og aktivitet.  
• Ski og aking på vinteren 
• Vi er opptatt av hygiene og gode rutiner. 

 
 
 

Kunst,	kultur	og	kreativitet	
Vi ønsker at integrere kulturformidling i det daglige gjennom billedstoff og musikk fra norske og 
utenlandske kunstnere. Lærer sanger, sangleker og regler fra gammel og ny tradisjon 
Satse spesielt på kreativitet og formingsaktiviteter. Barna skal få uttrykke seg gjennom variert bruk av 
formingsmateriell. Tilrettelegge så barna kan ta det i bruk når de ønsker det med en voksen som 
inspirator. Tilrettelegge formingsaktiviteter i etterkant av opplevelser. Sette fokus på barns 
tegneutvikling. Barna skal få inspirasjon til å utvikle flere uttrykksformer i sitt handlings repertoar. 
Som mottaker og deltaker i estetiske aktiviteter vil barns muligheter til å ytre seg stimuleres. 
Lokalet skal være spennende og invitere til kreative utfoldelser. 
Sørge for tilgang til gjenbruksmaterialer og vise barn veien til kreativitet gjennom bruk av ting som er 
brukt fra før. 
 
Vi vil besøke museer og utstillinger. Stimulere til bruk av fantasi og kreativitet ved at være voksne som 
selv går i gang med noe vi brenner for. Voksne som er gode igangsettere og som skaper et spennende 
og inspirerende miljø på avdelingen. Lydhøre overfor barnas interesser og la dem ta del i 
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beslutningsprosesser. La barna få utprøve egne ideer og prosjekter. 
 
Motivasjon og interesse er den viktigste faktor i all læring. 
 

• Vi har tilrettelagt rommet for skapende aktiviteter, der vi har plassert materialer og leker i 
barnas høyde.   

• Vi har et godt utvalg av bøker, spill og sanghefter/kort vi aktivt bruker i hverdagen.  
• Barna lager produkter ved bruk av ulike teknikker, og i forskjellige materiale. (Vi bruker blant 

annet sand, trolldeig og plastelina. Barna tegner, maler, klipper, limer, perler og lignende.)  
• Når vi er på tur samler vi inn natur materialer som vi bruker i kreative prosesser.  
• Vi lager kunst ute ( male, tegne, Landart) 
• Vi har utstillinger av barnas kunstverk  
• Samlingsstunden får barna utrykke seg gjennom musikk, sang, dans og  

drama/ teater.  
• Vi gir barna opplevelser/inntrykk fra blant annet teater,  

biblioteket, forskjellige museer, kunstutstillinger, skulpturer og opplevelser i naturen.  
• Vi ser også på bygninger og skulpturer når vi går turer (fasong, størrelse, og materiale).  
• Vi dramatiserer eventyr/bøker/sanger, og barna dramatiserer selv.  
• Vi legger til rette for rollelek og funksjonslek  
• Vi synger og danser masse  
• Vi bruker musikkinstrumenter og utforsker forskjellige bevegelsesmønstre.  
• Vi hører på ulik type musikk  
• Musikk bruker vi for å skape stemning, og vi bruker det til  

avslapning.  
• Vi bruker musikk også til å skape fart og bevegelse, der vi har  

øvelser som krype, krabbe, åle, hoppe springe og klatre. Da  
spiller vi musikk som fremmer det vi er ute etter å oppnå.  
Det vi synger er med på å fremme energi i kroppen og barna  
opplever glede  

• Vi beveger oss/danser etter musikk, og øver på å stoppe når  
musikken stopper.  

• Vi introduserer barna for ulike sjangere av bilder, eventyr og  
bøker.  

• Vi bruker også internett til og utforske.  
 
 

Natur,	miljø	og	teknikk	
Det er nærliggende å sette fokus på miljø/naturvern. Vi samler papir og setter miljøvern på dagsorden i 
det daglige. Bruker materialer som har vært brukt fra før. 
På turer ferdes vi i naturen og undring og samtale øker forståelsen for samspillet i naturen og mellom 
mennesker og natur. Vi er mye ute i barnehagen uavhengig hvordan været er. 
 
Vi formidler en glede over å ferdes ute, uansett årstid og vær. Vi undrer oss sammen med barna. Vi er 
opptatt av det vi ser og prøver at fange barna der de er og ha felles fokus.  
Teknikken i barnehagen er et evig interessant studie! 
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Kopieringsmaskin, vaskemaskin, gressklipper, cd spiller, ipad, kamera ect.  
Teknikk barna stifter bekjentskap med i løpet av hverdagen i barnehagen og som avstedkommer mange 
spørsmål og svar. 
 

• ser på og opplever naturens forandringer gjennom årstidene 
• går på turer i alt slags vær 
• stopper opp og ser, sanser og undrer oss over det som skjer i naturen gjennom året 
• bruker naturen til motorisk aktiviteter 
• studerer planter, dyr og innsekter vi møter i vårt nærmiljø 
• samtaler og undrer oss over fenomener  i den fysiske verdenen; regn, snø, is, sol, varmt, kaldt  
• bruker forstørrelsesglass, oppslagsverk og internett og finner ut mer 
• bruke forskjellige transportmidler som buss, taxi, båt 
• jobber med kildesortering og gjenbruk 
• dyrke grønnsaker 
• bevare / passe på naturen 
• gir barna mulighet for å leke/konstruere med klosser, lego, magneter, sand 
• Barna møter tekniske hjelpemidler I hverdagen i barnehagen som datamaskin, skriver, kamera 

og I-pad. 
 
 

Etikk, religion og filosofi 
Gjennom opplysning og viten vil vi bane vei for toleranse og respekt for andre kulturer. I forbindelse 
med FN-dagen setter vi andre kulturer på dagsorden. På avdelingen er det barn og voksne med 
tilknytning til andre. Det gir rom for diskusjon og undring. 
 
Vi snakker om forskjellige måter at feire tradisjoner og høytider på. Vi vil vektlegge ro og tid til 
undring og fordypning om spørsmål som opptar barna. Forklare og fortelle. Være vårt ansvar som 
kultur og normgiver bevisst og opptre slik, at barna får støtte i egen identitet og respekt for hverandre. 
Døden kan vi fort møte i skogen hvis vi finner døde dyr, det rommer mange spørsmål! 
 
Vi vil feire de kristne høytider, samtidig som vi vil opplyse om mangfoldet i Norge i dag og vise 
respekt for andre måter at markere for eksempel høytider på. Synliggjøre det multikulturelle samfunn 
som også avdelingens mange nasjonaliteter avspeiler. 
 
Vi støtter SOS-barnebyer med utbyttet fra FN- dagen. Vi tar utgangspunkt i den konkrete by i Chile, vi 
støtter, til at diskutere og reflektere sammen med barna over andres livsvilkår. 
 

• Personalet er bevisst på egne holdninger i møte med barn og foreldre. 
• Vi gir dem utfordringer. 

Vi gir dem like muligheter. 
• Vi møter barnas undring med alvor og respekt. 

Barnehages plan for å forebygge mobbing.  
• Reflektere over barnehagens praksis og bevisst på egne holdninger. 

Vi jobber på tvers av avdelingene for at alle barn skal ha gode venner i barnehagen  
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• Barna blir kjent med FN-dagen og barnekonvensjonen i forbindelse med barnehagen som støtter 
en SOS barneby i Chile. 

 
 
 
 

Nærmiljø	og	samfunn	
Vi vil gå turer i nærmiljøet, besøke og gå forbi husene til noen av barna på avdelingen. Gjøre oss kjent 
med aktiviteter som foregår i nærmiljø og i samfunnet ellers. Besøk på brannstasjon, bibliotek, 
butikker, gå langs veien etc. Det er da også naturlig at vi har fokus på trafikksikkerhet og hvordan vi 
best mulig kan gi barna opplevelser og erfaringer fra trafikken. 
 
For barn i førskolealder er det viktig å få gjøre mange og varierte erfaringer i sitt nærmiljø, og 
kunnskap/erfaringer må bygges opp gradvis og starte med det nære og kjente. Trafikk er fart og 
bevegelse hele tiden og barn lærer først og fremst når de er ute i trafikken i samtale med en voksen om 
hva de ser, hører og opplever. Oppgaver og opplegg, samtaler og refleksjon inne i barnehagen vil 
forsterke og befeste barnas læring. Det er de små jevnlige dryppene som gir resultat! Noe av det vi gjør 
er:  
-alltid refleks vest på tur 
-ansatte og foresatte er informert om at vi skal parkere med fronten ut 
-oversiktlig og åpen parkering 
-gode rutiner for strøing av adkomstvei og parkeringsplass 
-bruker alltid belter i busser der det finnes 
-seter/puter til de minste barna i buss/taxi etc 
-gode og innarbeidete rutiner i forhold til tur ved vei/trafikk 
 
La barna få erfare at der finnes rettigheter spesielt for de(barnekonvensjonen) 
Snakke om likeverd, respekt og likestilling mellom kjønnene. 
Bidra til at barna får motvekt og mulighet for at forholde seg nysgjerrige og kritiske til fx 
medieformidling. Holdningen at alle er verdifulle og betydningsfulle for fellesskapet står sentral. Vi vil 
la barna få kjenne på det at ta et valg og hva det evt kan få av konsekvenser, slik at man kanskje får lyst 
til å ombestemme seg. Det går an, konsekvenstenkning er ikke enkel når man er 3 eller 4år ! 
Hvem bestemmer i landet?, engang bestemte kongen alt, det gjør han ikke nå, eventyr er en fin 
innfallsvinkel til et komplisert spørsmål. 
 
 

• Vi går på tur og utforsker nærmiljøet vårt.  
• Haslum kirke 
• Vi har fokus på likestilling mellom gutter og jenter.  
• Barna får erfaring med og kjenner barnehagens regler. Dette er regler som er viktige i 

samfunnet vårt.  
• Vi besøker lokale kulturminner.  

 
 

Antall,	rom	og	form.	
Vi vil oppmuntre barns interesse og utforskningstrang. Integrere bruk av tall og mengder i det daglige 
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og i leken. Samt bruke telling, rom og størrelser naturlig når det opptrer. 
 
Vi vil være støtte barnas begynnende begrepsforståelse og kontinuerlig stimulere og undre oss med de. 
 
Legge til rette for et allsidig miljø med gode muligheter for å studere og få erfaringer med tall, mønstre 
, vekt og mål. Sortering, telling måling, stor- større størst, Bukkene Bruse illustrerer dette konkret, spill, 
sanger. 
Vi dekker bord, teller kopper, skjeer, ta 5 av dem og 2 av dem osv. Vi kategoriserer leker i typer, 
former, farger osv.  
I uteleken snakker vi om tykkelse og lengde på ting vi finner i naturen, betaler med stein, lager Landart/ 
mønster med naturmateriell.  
 

 
• I samling og ellers i hverdagen bruker vi sanger, rim og regler og eventyr som  

omhandler tall, telling, former, begreper, plasseringsord  
• Påkledning – hva tar man på seg først – rekkefølge, et par sko 
• Problemløsning og logisk tenkning – Bevisste voksne som ikke alltid gir de rette svarene, men 

la barna undre seg og filosofere  
• Matematikk ute og på tur – sortere størrelse, mønster i naturen, former, lengder og måleenheter  
• Bevisste voksne som bruker riktige matematiske begreper  
• Tilgjengelig lekemateriell for barna for å stimulere til utforskning – tellemateriell, 

sorteringsmateriell, konstruksjonsmateriell  
• Spill  
• Mål og målenheter for eks når man baker 

Det er også mye språkutvikling i matematikken, og å jobbe med matematikk henger tett sammen med 
barns språkutvikling 
 
 
Hvordan vi jobber med progresjon i fagområdene finner dere som et eget dokument på hjemmesiden 
vår. 

Kulturarena	
Markering av kulturbegiveheter.  
Barnehagen som kulturarena blir en dokumentasjon på hvordan Rammeplanens innhold og oppgaver 
blir virksomt og synlig for personale, barn og foreldre m.fl. 
 
Det er ofte sterke forventninger og følelser knyttet til ulike begivenheter, og hvordan ulike arrangement 
gjennomføres vil få stor betydning for alle som deltar. 
Et viktig mål ved ulike markeringer blir å inkludere alle, samt og løfte frem toleranse og mangfold i 
praksis. 
Det blir viktig å kommunisere tydelige forventninger til ulike markeringer, som for eksempel hvem 
som skal delta på de ulike arrangementene. Ved arrangementer som inkluderer foreldrene blir det viktig 
at familien ivaretas i sin helhet. For eksempel ved at personalet utviser god omsorg overfor de barna 
der foreldre eller andre er forhindret fra å delta. 
 
I vår barnehage markerer vi: 

• FN dagen - I slutten av oktober har vi en markering av FN dagen der barna stiller ut/viser frem 
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noe de har laget/jobbet med gjennom høsten. Vi samler i den forbindelse inn penger til "vår" 
SOS-barne by i Chile. Det er enkel servering avdelingsvis. 

• Juleverksted - I begynnelsen av desember deles barna i grupper og går fra avdeling til avdeling 
hvor de har forskjellige formingsaktiviteter. Dette markerer starten på juleforberedelsene i 
barnehagen. Dette er ikke for foreldre. 

• Lucia feiring - Her blir foreldrene invitert til å se barna gå i Lucia tog og synge. Det blir servert 
gløgg, lussekatter og pepperkaker. Det blir arrangert på ettermiddagen. 

• Nissefest Rett før jul har vi nissefest for barna. Da kler vi oss ut som nisser, har fellessamling, 
spiser grøt og kanskje kommer nissen…. ? 

• Karneval - I løpet av februar er det karneval for barna. Denne dagen kler vi oss ut , synger, 
spiser sammen alle sammen og sist men ikke minst - slår katta ut av sekken!! 

• Aktivitetsdag - I begynnelsen av mars har vi aktivitetsdag hvor vi deler barna i de 
aldersinndelte gruppene og har forskjellige aktiviteter ute i barnehagen. 

• Vårtur - Denne dagen gjør vi litt ekstra stas på at våren er kommet, som oftest i midten av mai. 
Før hadde vi en "vårfest" i barnehagen, men nå har vi heller en felles vårtur et eller annet sted. 

• 17. mai - Ekrekroken Barnehage har vi ikke egen 17. mai feiring men vi har plass bakerst i 
toget til Haslum skole. Dette er det foreldrene som må arrangere. Vi har en egen fane som kan 
hentes i barnehagen før 17. mai. 

• Sommerfest - Dette er en fest som foreldrene arrangerer for barn og personale.Barna, 
foreldrene og personalet samles til en hyggelig avslutning på barnehageåret og vi gjør litt ekstra 
stas på de barna som skal slutte. 

Overgang	fra	barnehage	til	skole	
 
Ekrekroken barnehage har et godt samarbeid med Haslum skole. Våre pedagogiske ledere representerer 
barnehagen hvert år ved dialogmøte «overgang barnehage – skole» og det er en felles forståelse mht. 
hva som skal vektlegges i det pedagogiske tilbudet til skolestarterne. 
Rammeplan for barnehager av 2006 sier;" at barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette 
for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i 
nært samarbeid med barnets hjem." 
 
I Bærum kommune er det utarbeidet en plan for hvordan et helhetig opplæringsløp skal fungere. 
Formålet er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og unge i Bærum. 
Overgangsrutiner som foreligger er utarbeidet for elever, foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene 
samt andre aktuelle samarbeidspartnere i overgangsarbeidet. 
 
I Ekrekroken Barnehage har vi følgende rutiner: 
 
For voksne og ansatte: 

• Samtaler/info ang overføringsskjema i ped. gruppen 
• Møte med rektor og lærere på skolen i perioden desember - mars 
• Info på foreldremøte/hjemmeside ang overgangsrutiner 
• Foreldresamtaler på våren (mai) 
• Utfylling av overføringsskjema i samråd med foreldre (mai) 
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For barna: 

• Besøke skolen(e) gjennom året. Leke ute og evt i gymsal på skolen. 
• Besøke skolen en dag i mai/juni 
• Aldersgrupper og tilpasset opplæring underveis med fokus på skoleforberedende egenskaper 

som selvstendighet og sosialt samspill (gjennom hele året). 
• Besøk av "de gamle barna" som har begynt på skolen (oktober - november) som forteller litt om 

hvordan det er å begynne på skolen 
• At barna selv får komme på besøk i barnehagen etter at de har startet på skolen 
• Musikklek en time ukentlig på tvers 
• Egne aktivitetsgrupper avdelingsvis med fokus på blant annet språk, tekst og realfag. 
• Overnattingstur i juni måned 

 

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). 
Høsten 2015 fikk alle foreldre i Ekrekroken barnehage utdelt et hefte som har til hensikt og på en 
kortfattet måte dele viktig informasjon. Heftet inneholder blant annet tydelig skisserte forventninger fra 
barnehagen til hjemmet. Den gode åpne dialogen mellom hjem og barnehage vektlegges, og synet på 
foreldre som en viktig ressurs i den pedagogiske virksomheten   
I Ekrekroken barnehage er det pr. april 2016 utarbeidet nye prosedyrer for samarbeidet med barnas 
hjem.  Dette innebærer en rekke endringer: 
 
Informasjonsmøte for nye foreldre: 
Nye foreldre vil bli invitert til et første foreldremøte i mai måned før oppstart. Intensjonen med møtet 
er i hovedsak å sikre at dialog mellom hjem og barnehage etableres før barnet starter i barnehagen. 
 
«My kid» : 
Våren 2016 ble «My kid» etablert  med den hensikt å være (primær)verktøy for deling av informasjon 
mellom hjem og barnehage. Appen inneholder blant annet: opplysninger om barnet, tillatelser, 
justeringer av aktiviteter og tidspunkt, praktiske beskjeder som for eks. påfyll av klær og bleier m.m. 
 
Skjema «overgang hjem – barnehage»  
I dette skjema etterspørres spesifikk informasjon foreldrene mener det er viktig at barnehagen har 
kjennskap til før oppstart (for eks. Er det spesielle leker barnet er opptatt av, og mer spesiell 
informasjon som for eks. om barnet trenger lukket dør og ekstra ro rundt dobesøket). 
 
Brukerundersøkelser hvert halvår - årlig 

Dokumentasjon	og	vurdering	
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte 
barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. 
Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. 
Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede  
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barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Pedagogisk leder har ansvar for 
planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har ansvar for 
(rammeplan, kap. 4).  
 
Vi brukte hele barnehageåret 2014 – 15 på å utvikle nye verktøy i vurderingsarbeidet. Vi har reflektert 
rundt begrepet «vurdering» og vi har sett ulike definisjoner av fenomenet. En god hjelp for oss i dette 
arbeidet har vært teoriene til Kari Pape, slik hun presenterer det i de tre bøkene «Fra plan til praksis). 
Skriftlige praksisfortellinger presenteres her som utgangspunkt for refleksjon omkring egen praksis, og 
som metode for å endre/styrke eksisterende praksis. 
 
Ekrekroken barnehage har nå utarbeidet felles skjemaer for alle avdelingene, og skjema publiseres på 
barnehagens hjemmeside som ledd i foreldrenes rett til innsyn og medvirkning. 
 
Områder som særlig har vært analysert og vurdert dette året er: 

- Voksnes sosiale kompetanse 
Ø Åpen refleksjonskultur 
Ø Respekt for - og anerkjennelse av andres perspektiver 
Ø Den gode dialogen basert på gjensidig respekt og  ny innsikt for å fremme egen 

personlig – og faglig utvikling. 
- Barnets sosiale kompetanse 

Ø Hvilke sosiale ferdigheter hos barnet, vil motvirke at barnet involveres i 
mobbesituasjoner? 

Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til 
kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. 
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste 
forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling 
skal derfor observeres og vurderes fortløpende. 
 
Voksenrollen under barnets frie lek er et sentralt tema allerede under opplæring av nye pedagogiske 
medarbeidere. Forventninger og utvikling av voksenrollen drøftes og reflekteres rundt i 
veiledningsgrupper, avdelingsmøter og personalmøter. Mål for utøvelse av voksenrollen er skissert i 
eget skriv. 
 
Barnehagens dokumentasjon gir foreldrene, kommunen som barnehagemyndighet og lokalmiljøet 
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 
Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens 
verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Dette igjen er viktig 
for barnehagens utvikling, fordi dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og 
åpne for en kritisk og reflekterende praksis. 
 
 

Plan	for	kompetanseutvikling	
 
Vi har siden januar 2015 hatt følgende utviklingsarbeid i Ekrekroken barnehage: 
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Hvordan styrke pedagogisk praksis gjennom å kvalitetssikre prosedyrer for evaluering og vurdering av 
eksisterende virksomhet? 

• Teoretisk forankring har i hovedsak vært: Reidar J. Pettersen, Kari Pape og Rammeplanen og 
barnehagens eget evalueringsverktøy. 

• Gjennom lesing og drøfting av teori samt egen praksis har vi utarbeidet nytt skjema for 
evalueringsarbeidet i barnehagen. Skjema er utarbeidet i felles forståelse av barnehagens 
lederteam, og skal derfor benyttes av alle barnehagens avdelinger. Skjemaet er utarbeidet med 
utgangspunkt i Kari Papes vurderingsteori Fra plan til praksis I, II og III. 

• Vi har arbeidet med å utvikle dels en avklaring og dels en felles forståelse av de ulike 
begrepene: 

• Evaluering 
• Vurdering 
• Dokumentasjon 
• Pedagogisk dokumentasjon 
• Å formulere praksis, med mål om å motvirke taus kunnskap 

 
Felles skjema for evaluering 
Alle teamene har i sitt evalueringsarbeid benyttet det nye skjemaet. Gjennom å benytte skjema 
avdekker vi styrker og mangler, og skjema vil derfor utvikles kontinuerlig med mål om ytterligere 
kvalitetssikring av det pedagogiske arbeidet. 
Vi har drøftet hvordan vi best kan gjøre evalueringen tilgjengelig for foreldrene som er brukergruppen 
til barnehagen, og fra januar 2016 vil alle halvårsevalueringer legges på hjemmesiden. Foreldrene får 
dermed dels innsyn og dels forutsetninger for å medvirke inn mot det pedagogiske arbeidet ved 
tilhørende avdeling. 
Jmfr. Rammeplanen: Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til åpen og bred debatt 
om barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. 
 
Premisser for utfylling av skjema 
Evalueringsskjema er ment som et arbeidsverktøy, og har som mål å ivareta alle sider ved den 
pedagogiske driften. Arbeidet med skjema er prosessuelt, dvs. at skjema arbeides med gjennom hele 
barnehageåret. Ved utfylling vil de ulike punktene ofte relateres til hverandre, og for eks. der 
voksenrollen vurderes vil dette punktet også naturlig henvise til kvaliteter i barnets frie lek og barnets 
sosiale kompetanse. Slik sees den voksnes innsats i lys av barnets utvikling og ferdigheter. 
Med et skjema som dekker så bredt må lederen med sitt team til enhver tid prioritere hvordan skjema 
skal fylles ut. Når punkter i skjema står åpne og ikke er fylt ut, indikerer det en prioritering men 
samtidig at det likevel arbeides med også dette området i den kontinuerlige prosessen. 

	
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). 
 
Kompetansehevingstiltak (kurs, tema på persmøter, pl.leggingsdager) 
Utviklingsarbeider (prosjekter) 
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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).  
«Tidlig innsatsteam» er et ambulerende team i Bærum, som består av barnehagen, PP-tjenesten, 
barnevern og helsetjenester, hvor foreldre kan få drøftet sin sak tverrfaglig. 
 

 
• Språksenteret 
• PPT 
• Fysioterapeut 
• Haug skole og ressurssenter 
• Helsestasjonen 

 
 

 
 

 
 
 
 


