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ÅRSPLAN 2022/2023

FORORD

I følge forskriften til barnehageloven, rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver, skal alle barnehager ha en årsplan. Barnehagen er 

en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og 
vurderes. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og 

hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle 
ressurser, samt nærmiljø og naturområder.

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen for 
å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.

Foreldrene i barnehagen skal ha muligheten til å påvirke innholdet i 
barnehagen med utgangspunkt i årsplanen til barnehagen. 

Skaun kommune skal føre tilsyn med barnehagen med grunnlag i 
årsplanen. 

Årsplanen skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til 
eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre 

interessenter.
Barnehagens årsplan ses i sammenheng med Skaun kommunes 

sektorplan og utviklingsplan. 



Et barn er som en sommerfugl i vinden

Nogen flyver højere enn andre,

men alle flyver så godt de kan.

Så hvorfor sammenligne dem.

Hver af dem er forkellige,

Specielle og viduderlige.

- Marte Meo



JÅREN-RÅBYGDA OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE

Vi er så heldige å være et oppvekstsenter under samme tak. Det vil si at vi er barnehage, skole og SFO med felles 
enhetsleder. Til sammen er vi 80 barn og 21 voksne på hele oppvekstsentret. På barnehagen er det 27 barn og 

8 voksne fordelt på to avdelinger. Vi har også spesialpedagog på barnehagen 1 dag i uken, fredag.
Barnehagen har sommerstengt uke 28 og 29, og stengt jul og påske.



Oppstu

Oppstu er en storbarnsavdeling (3-6 år) med totalt 
18 plasser, hvor vi pr idag har 14 barn og 3 voksne. 
Vi er god på å bruke områdene rundt oss på 
barnehagen og skolen. Her kan vi ta i bruk gymsal, 
skolegård, sløydsal, klasserom m.m. Vi er mye ute på 
tur og bruker nærmiljøet aktivt. Det legger grunnlag 
for allsidig utvikling og trivsel.

Vi har mange pedagogiske verktøy og opplegg vi tar i 
bruk i løpet av en måned; pedagogisk førstehjelp 
«grønne tanker-glade barn», språkkassen, 
språkgrupper, lekegrupper, lesegrupper er noen av 
de. Vi er opptatt av å balansere hverdagen slik at 
barns medvirkning kommer til syne, samt frilek og et 
tilpasset opplegg ut i fra barnegruppens behov. 



NEDSTU

Nedstu er en småbarnsavdeling med barn i aldersgruppen (1-3 
år). Hvor vi pr i dag er 8 barn og 4 voksne.
Vårt mål er å gi barna en trygg og god hverdag, med gode 
læringsmuligheter og positive opplevelser i samspill med barn 
og voksne. Så her er det alltid et fang å sitte på, hand å holde i 
og sensitive, lyttende og imøtekommende voksne.

Vi er så heldige at vi har mulighet til å bruke alle avdelingens 
rom og kjøkken, gymsal og turer i nærområdet, samt 
barnehagen og skolens uteområde, til utforskning, lek og 
samspill.

Vi bruker pedagogiske verktøy aktivt i hverdagen, som 
snakkepakken, lekegrupper osv. Men vi er mest opptatt av 
trygghet, det å gi barna ett fang å sitte i og en voksen å snakke 
og undre seg med.



BARNEHAGENS 
SATSNINGSOMRÅDER

• Et godt språkmiljø for alle

• For å kunne støtte barnet i dets språkutvikling er vi opptatt av 
barnehagens språkmiljø.

• For å utvikle et godt språk er det nødvendig at barnet samtaler om 
tanker, følelser og opplevelser. Barnehagen skal gi alle barna varierte
og positive erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne
tanker, meninger og følelser. Ved å være aktiv i samtalen lærer barnet
å lytte, observere, motta og tolke et budskap, det lærer ord og fyller
disse med innhold. Barnet lærer seg turtaking, tilegner seg 
grammatikk, lærer seg å lage setninger og samtidig som de venner seg 
til å holde på et tema og videreføre dette.

• På barnehagen spiller vi spill, synger, leser, hvisker hemmeligheter og
har det gøy med språket gjennom rim og regler.

• Vi jobber med ASK, som er et supplerende språk. Her er det mye bruk 
av bilder, som støtte til språket.



Barnet og naturen

• I 2022/2023 vil vi ha økt fokus på barnet og naturen i 
barnehagen. Naturen gir rom for mangfold av opplevelser, og 
aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Den byr på mange 
muligheter for barns fantasi, nysgjerrighet og kreativitet, og gir 
inspirasjon til lek og estetiske uttrykk.

• Ved å bruke nærmiljøet styrker vi barns kunnskap om og 
tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, 
tradisjoner og levesett. Gjennom turer og utflukter vil barna 
skape felles opplevelser, som gir godt grunnlag for 
språkstimulering, samhandling og vennskap.

• På Jåren - Råbygda barnehage vil vi bruke natur og friluftsliv 
aktivt, med turer og utflukter i nærmiljøet. Vi har en fantastisk 
natur rundt oss, som byr på mange muligheter til mestring, 
læring og aktivitet.



Barnehagemiljø § 41-43 i 
barnehageloven

Fra 1.1.21 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at allebarn får en trygg og god barnehagehverdag.

• Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.

• Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.

• Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.

• Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.

• Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.

• Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven

(hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/)

Dette gjør vi på Jåren-Råbygda barnehage for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø

- Vi har rutiner på fordeling av voksne på ute- og inneområdet og evaluerer disse jevnlig. Vi observerer systematisk og usystematisk i barnehagehverdagen.

- Vi arbeider med vennskap og relasjoner, og bruker flere pedagogiske verktøy knyttet til dette.

- Vi har barnehagemiljø som tema på alle møter i barnehagen.

- Vi har gode rutiner på å følge med, gripe inn, undersøke, melde ifra og lage aktivitetsplan dersom vi mistenker at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

- Plan for systemarbeid i barnehagene i Skaun Kommune for å sikre barn et trygt og godt barnehagemiljø.
Planen beskriver tiltak på individ- og systemnivå, ved mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt.

- Vi følger "Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Jåren-Råbygda barnehage".

- Personalet skal igjennom udir kompetansepakke for barnehagemiljø i perioden 2021-2023. Målet med kompetansepakken er å bygge opp under kollektiv kompetanseutvikling i 
barnehagen, og bidra til at ansatte kan øke kompetansen sin på trygt og godt psykososialt barnehagemiljø innenfor det gjeldende regelverket.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/


• VERDIGRUNNLAGET I BARNEHAGEN 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler 
av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og 

barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens 
samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 

behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling . Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Barnehagens verdigrunnlag skal bygge på disse verdiene 
- Barn og barndom 

- Demokrati 
- Mangfold og gjensidig respekt 

- Likestilling og likeverd 
- Bærekraftig utvikling 
- Livsmestring og helse 

- Barnehager med særlige formål

Vi arbeider med ansattes verdisyn gjennom hele året via personalmøter, 
avdelingsmøter, ledermøter og andre møter der vi reflekterer over verdisynet 

i vår barnehage. 

• Bærekraftig 
utvikling 

• Livsmestring og 
helse

• Verdigrunnlaget
• Barn og barndom

• Mangfold og 
gjensidig respekt 

• Demokrati

• Likestilling og 
likeverd 

• Barnehagen med 
særlig formål

nov-
jan 

Feb-
april

mai-
juli

aug-
okt



BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

• I rammeplanen er det sju fagområder. Disse sju
områdene vil sjelden opptre isolert. I temaopplegg og
i forbindelse med hverdagsaktiviteter vil man møte
antall, rom og form, kommunikasjon, språk og tekst
og man vi se natur, miljø og teknologi.

• 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.

• (Barnehageloven § 1. Formål, 2. ledd, 1. og 2. punkt)

• Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for 
barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får
oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt
fellesskap.

• (Barnehageloven §2. barnehagens innhold, 4.ledd)



Kommunikasjon, språk og tekst

• Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon 
foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av 
et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for 
utvikling av et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å 
forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling 
av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, 
regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, 
språk og tekst.

• Barnehagen skal bidra til at barna:

• • Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

• • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

• • Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å 
skape positive relasjoner i lek og annet samvær

• • Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetisk opplevelse og kunnskaper, 
samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

• • Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og 
bokstaver

• • Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.



Kropp, bevegelse, mat og helse

• I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og 
livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom 

kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse 
skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt 

med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for 
utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er 
av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor 
betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur 

og nærmiljø gir mange muligheter.

• Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna

• • får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
• skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

• videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske 
følsomhet

• får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
• utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en 

forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen
• utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

• får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt 
kosthold.



Kunst, kultur og kreativitet

• Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å 

være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. 

Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og 

estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, 

skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som 

billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle 

uttrykksformer.

• Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

• • utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og 

refleksjon over kultur, kunst og estetikk

• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom 

skapende virksomhet

• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å

• kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama 

• opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.



Natur, miljø og teknologi

• Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all 
slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske 
uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter 
og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende 
forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til 
naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

• Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

• • opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet
• opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, 
miljøvern og samspillet i naturen 
• får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige 
avhengighet og betydning for matproduksjon
• lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om 
fenomener i den fysiske verdenen
• erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.



Et ikk, religion og filosofi

• Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på 
og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. 
Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer 
preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i 
mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag 
et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det 
mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg 
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Den etiske veiledning barnehagen gir 
barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og 
religiøse eller verdimessige tilknytning.

• Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

• • erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til 
undring og tenkning, samtaler og fortellinger
• tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
• utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, 
uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
• får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres 
plass i kulturen
• får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i 
religioner og livssyn som er representert i barnegruppen
• blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.



Nærmiljø og samfunn

• Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få 

innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen 

skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 

nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til 

lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. 

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike 

erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike 

samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag.

• Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

• • utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet

• erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og 

bidrar til barnehagens fellesskap

• blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i 

nærmiljøet

• opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter

•blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

• utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett

• blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til 

samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.



Antall, rom og form

• Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer 
og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har 
et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og 
god stimulering.

• Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

• • opplever glede over å utforske og leke med tall og former
• tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
• erfarer, utforsker og leker med form og mønster
• erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne
• erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til 
lokalisering.



Barns medvirkning

• Barnehageloven og Rammeplanen sier noe om at barn skal ha rett til medvirkning ved sitt liv i barnehagen. Dette 
innebærer at vi gir barn mulighet til å påvirke sin egen hverdag gjennom jevnlig aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet.

• På Jåren-Råbygda legger vi vekt på barns følelsesmessige uttrykk. Alle barn har rett til å bli sett og hørt. Dette 
krever at vi som voksne er tilstede i barnas lek og møter barnet der det er. Vi må være anerkjennende i vår 
væremåte ovenfor hvert enkelt barn. Det vil si at vi lytter aktivt og er observante i forhold til deres handlinger.

• Personalet må lytte og prøve å tolke barnets kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, 
estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar 
hensyn til hele gruppen. (Rammeplanen)

• Rammeplanen for barnehager sier noe om at barns medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi må 
legge til rette i barnehagen for at det skal settes av tid og rom for barns medvirkning. I barnehagen gjennomfører 
vi hvert år en barnesamtale. En barnesamtale vil si en samtale mellom barn og voksen der de snakker om 
hvordan barnet har det i barnehagen. Samtalen skal ikke avdekke problemer eller negative sider fra barnets side, 
men synliggjøre hva barnet liker å holde på med og gjøre i barnehagen. Hensikten med en slik samtale er å få 
innsikt i hva barnet tenker om barnehagehverdagen, og får hjelp av voksen til å sette ord på sine følelser og hjelp 
til å dele og beskrive sin virkelighet. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen og å 
bli inkludert i et fellesskap som er avgjørende for trivsel og tilhørighet.



• Sosial kompetanse 

• Sosial kompetanse handler om å kunne 
samhandle positivt med andre i ulike 
situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og 
tilegnes av barn i samspill med hverandre og 
med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å 
ta initiativ og til å opprettholde vennskap. 
Forståelse for sosiale forhold og prosesser og 
mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring 
med og deltakelse i fellesskapet.  Det er viktig 
at vi i barnehagen bidrar til at barna får 
varierte samspillserfaringer og at de får 
erfaring med å være deltaker i en gruppe.



• Planlegging, 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 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. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at 
barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet, at 
det utvikles en felles forståelse for målene blant 
medarbeiderne og for at foreldrene får god og tilstrekkelig 
informasjon om barnehagens virksomhet. Det bør legges 
til rette for bredest mulig medvirkning fra barn, foreldre, 
barnehagens personale og eiere i 
planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens 
pedagogiske virksomhet. Foreldre vil tas med inn i dette 
blant annet på foreldremøter, samtaler og på daglige 
møter ved levering og henting.



Pedagogisk dokumentasjon og progresjon

• Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, 
dialog, diskusjon og innsikt. Barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon, når personalet og barna reflekterer 
over og diskuterer den. Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte, der hensikten er å utfordre og 
videreutvikle personalets syn på barn, læring og kunnskap. Barnehagen blir dermed en lærende organisasjon. Når 
pedagogisk dokumentasjon blir en del av det daglige didaktiske arbeidet, bidrar det til utvikling.

• Målet er at refleksjon og dokumentasjon skal bli en del av hverdagen vår, en del av oss. Det vil gi oss mulighet til å skape 
en virksomhet som bygger på at alle er delaktige og har medvirkning. Målet er også at dette arbeidet skal hjelpe oss til å 
finne ut av hva det er barn er opptatt av og prøver å forstå, og hvordan barn lærer. Ut fra dette kan vi som jobber i 
barnehagen skape og tilrettelegge for sammenhenger som utfordrer barns tanker, og som gir inspirasjon til å søke ny 
kunnskap sammen.

• Pedagogisk dokumentasjon inneholder faste element: Vi observerer, vi dokumenterer (bilder, film, el), vi deler 
dokumentasjonen med andre ansatte/barn, vi reflekterer sammen rundt dokumentasjonen, vi kommer med ulike 
tolkninger og så tar vi valg ut fra det vi i fellesskap har kommet frem til. Dette åpner opp for å utforske og 
eksperimentere videre. Pedagogisk dokumentasjon henger nøye sammen med et barnesyn, der alle barn ses som 
kompetente, med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære.

• Progresjon er den høyeste formen for læring og den skjer sammen med andre. Utgangspunktet bør være interesser og 
opplevelser.

• Det fysiske rommet og utstyr/materialvalg er viktig, og må være gjennomtenkt og utgangspunkt i barnas interesser. Det 
kan da gi potensiale for progresjon og læring.

• Bruk av digitale verktøy kan også bidra til ny spennende utvikling og læring.

• Progresjon skal skje gjennom allmennpedagogikken, altså læring gjennom hele dagen. Det skjer både i lek, 
rutinesituasjoner og all annen aktivitet. Dette krever at vi voksne er påkoblet og bevisste hele dagen. All aktivitet skal 
være pedagogisk aktivitet.



• Overganger 

• Når barnet begynner 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. (Rammeplan for barnehagen 2017,s.33)

• Vi avtaler med foresatte så barn og foreldre kan komme på besøk i sommermånedene. Det er viktig for oss at det brukes 
tid slik at barna, foresatte og personalet blir godt kjent. Vi oppfordrer foreldre til å bruke ei uke til tilvenning, dette f or at 
barna skal få ha en trygg havn i oppstarten mens de blir kjent med personalet i barnehagen.

• I oppstarten får barna tildelt en kontaktperson som vil ha et ekstra fokus på barnet og de foresatte i barnehagen. 
Kontaktpersonen vil stille spørsmål rundt behov barna har, den som støtter barna i rutinene vi har, være den trygge havna 
når foresatte ikke er i barnehagen. Etter en måned i barnehagen vil det bli en oppstartsamtale der vi informerer om 
hvordan oppstarten har vært, og foresatte får en mulighet til å informere om sitt barn og stille spørsmål til barnehagen.

Overganger innad i barnehagen

• Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter 
barnegruppe. (Rammeplan for barnehagen 2017, s.33).

• Ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter barnehage har vi et tett samarbeid mellom Nedstu og Oppstu hele året. De eldste 
barna på Nedstu er ofte med på turer og lekegrupper sammen med de yngste på Oppstu. Vi er mye ute sammen 
gjennom hele året, så barna blir godt kjent med barn og ansatte på begge avdelinger.



• Overganger mellom barnehage og skole

• Skaun kommune ønsker å sikre en god overgang mellom barnehage og skole 
for kommunens barn. Det er nedfelt i Rammeplan for barnehager at det skal 
legges til rette for denne overgangen. Det er utarbeidet en plan for denne 
overgangen som er retningsgivende for hvordan dette arbeidet skal skje i 
vår kommune. I denne planen står det beskrevet gjennom hele året hva som 
skjer for å sikre at overgangen fra barnehage til skole skal bli så god som 
mulig for skolestarterne. Hvis dere ønsker å vite mer om denne planen kan 
dere ta kontakt med styrer.

Vi har i tillegg et tett samarbeid med lærer for 1.trinn og SFO for gradvis 
tilvenning til skolen. SFO-barna er på Oppstu fra 07-07.30 på morgenen og 
fra 16.30-17 hver ettermiddag. Dette gjør at barna på Oppstu blir kjent med 
de voksne og barna på SFO, noe som gjør overgangen lettere.



• Samarbeidsutvalget (SU)

• SU er et organ som består av like mange foreldrerepresentanter og personalrepresentanter. I tillegg er 
enhetsleder, styrer og politiker, som arbeidsgiverrepresentant med. Dette organet skal være et bindeledd 
mellom foreldrene og barnehagen i forhold til driften av barnehagen. SU skal godkjenne barnehagens 
årsplan. Representantene i SU blir valgt for 1 år av gangen. Oversikt over hvem som sitter i SU henger 
opp på avdelingens informasjonstavler. Representanter i SU velges fra FAU.

• I SU sitter i 22-23: Marvin Eriksen(Oppstu), Vegard Høgsteggen (Nedstu), Kristin Morken (politisk 
representant) og Turid Mellingsæter(ansatt)

• Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

• Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldrene/foresatte. Foreldrerådet skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. Foreldrenes arbeidsutvalg er et organ valgt av foreldrerådet for lettere å ivareta dette 
arbeidet. FAU består av to representanter fra hver avdeling. Dette er et rent foreldreorgan hvor det ikke 
sitter noen fra verken personalet eller arbeidsgiver. FAU er et fritt organ som blant annet planlegger og 
gjennomfører eventuelle sosiale arrangement for barn, foreldre og personal. FAU har et tett samarbeid 
med barnehagen, spesielt i forbindelse avdelingenes informasjonstavler.

• I Fau sitter i 22-23: Marvin Eriksen og Rune Vingen (Oppstu)

• I Fau sitter i 22-23: Vegard Høgsteggen og Sverre Gustad Rønning (Nedstu)



• F ØRENDE OG VEILEDENDE DOKUMENTER

Vedtekter for barnehagene for Skaun Kommune
https ://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4749854.1720.pjbtwbknubqblb/Vedtekter+for+barnehagene+i+Skaun+kommune+fra+01.10.2020.pdf

Barnehageloven
https ://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
https ://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan -for-barnehagen-bokmal2017.pdf

• Trafikksikker kommune
Skaun kommune skal være en trafikksikker kommune og i den forbindelse har barnehagen utarbeidet en trafikksikkerhetsplan. Denne planen har tre temaer, 
trafikksikkerhet i barnehagen, trafikkopplæring i barnehagen og samarbeid mellom barnehage og hjem. Planen vil bli presentert på foreldremøtene på høsten, 
den vil bli sendt ut til alle foresatte på schoollink og i tillegg vil den legges ut på hjemmesiden til barnehagen.

•
Handlingsplan for et mobbefritt oppvekst- og læringsmiljø
I Skaun kommune har vi laget en handlingsplan for et mobbefritt oppvekst- og læringsmiljø. Denne planen beskriver hvordan barnehagen skal jobbe forebyggende 
mot mobbing, hvordan det kan oppdages/avdekkes, og hvordan vi skal håndtere det (tiltak, oppfølging). Planen peker på viktigheten av tett og godt samarbeid 
med foreldrene, og den beskriver i detalj hvordan barnehagen skal jobbe med bla. vennskap og sosial kompetanse som forebygging mot mobbing.

Kostholdsplan
Sosial -og helsedirektoratet har laget retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. I den forbindelse har vi laget en kostholdspl an der vi sier litt om hva vi 
vektlegger i forhold til dette i barnehagen vår.

• Veileder for arbeid med språk i barnehagen
Dette er et kommunalt dokument som er ment å støtte barnehagens ansatte i språkstimulering av alle barn, samt sette inn tiltak for barn med behov for ekstra 
støtte. Her finnes konkrete forslag til aktiviteter som stimulerer språk i hverdagen og i styrte situasjoner, det inneholder i tillegg en oversikt over vanlige 
språkvansker i barnehagealder samt forslag til øvelser og støttende aktiviteter for å hjelpe språkutviklingen på rett vei tid lig.

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4749854.1720.pjbtwbknubqblb/Vedtekter+for+barnehagene+i+Skaun+kommune+fra+01.10.2020.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf


• Veileder spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder – Tiltaksmodell for barnehagene i Skaun kommune

• Denne modellen beskriver hvordan tidlig innsats iverksettes i Skaun kommune, og beskriver alle fasene i arbeidet mot 
eventuelt spesialpedagogisk vedtak. På denne måten vet alle ansatte i barnehager i kommunen hvordan vi skal gå fram ved 
bekymring for et barns utvikling. Dette for å sikre at barn som trenger ekstra støtte skal få det så tidlig som mulig og at 
prosessen fram mot vedtak foregår gjennom riktig instanser og med foreldres samtykke ved henvisning.

Samarbeidspartnere

• PPT- pedagogisk psykologisk Tjeneste – PPT har tilstedeværelse på barnehagen en gang i måneden.

• BUP- barne- og ungdomspsykologisk poliklinikk

• Barneverntjenesten

Helsesykepleier

• Familiesenteret i Skaun: Et lavterskel tilbud for familier som trenger støtte og veiledning i ulike situasjoner.

• Fysioterapeut/ergoterapaut

• Bibliotek: I barnehagene i Skaun har man mulighet til å låne med seg et utvalg av bøker hjem. Dette organiseres av 
barnehagen og Skaun folkebibliotek.

Hjelpeteam (barnehage, helsesykepleier, PPT og barnevern) - to ganger pr halvår.



• Pedagogiske verktøy

• LP (læringsmiljø og pedagogisk analyse): Gjennom LP arbeider både styrer, 
pedagoger, fagarbeidere og assistenter ved en barnehage i fellesskap om å 
forbedre læringsmiljøet i barnehagen.

• G rønne tanker glade barn: Hensikten med Psykologisk førstehjelp er å 
stimulere barn og unges tanke- og følelsesbevissthet. Psykiske helseplager 
er en av vår tids store utfordringer. Å utvikle et vokabular og trygghet for å 
uttrykke tanker og følelser som barn, kan få stor betydning gjennom livet.

• Språkkasse: En kasse med eventyr, konstruksjonsleker, spill, dyr, begrep, 
bøker. Alt man trenger for å systematisk stimulere til språkutvikling. Denne 
brukes i språkgrupper og samlingsstund

• Al le med er et skjema som gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer 
på en måte som foreldre, pedagoger og fagfolk forstår. Det er utviklet på 
grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. 
I Skaun fyller vi ut Alle med skjema på alle barn fra de er 2-3 år.

• TRAS observasjon av språk i daglig samspill. TRAS er et pedagogisk 
observasjonsverktøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling.

• Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre 
pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. 
Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon 
når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten 
kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og 
filosofiske teorier, og synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og 
realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Henry er et pedagogisk læringsverktøy om førstehjelp for barnehagebarn i 
alderen 3-6 år, utviklet av Røde Kors. Her lærer barna hvordan de kan bidra 
til å hjelpe, ved å spørre hva som har skjedd, eventuelt trøste og hente hjelp. 
Målet er å øke bevissthet rundt førstehjelp, medmenneskelighet og 
hjelpevilje hos både barn og voksne.

• Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal pedagogisk satsning når det gjelder 
brannvernopplæring for barn i barnehagen. Her får barna kunnskap om 
farer ved ladingog bruk av batteribasert elektronikk, kunnskap om 
røykvars lerens betydning og funksjon, kunnskap om riktig opptreden ved 
brann og kunnskap om riktig førstehjelp ved brannskade. Bjørnis kommer 
også på besøk i  barnehagen, med sine brannmenn kollegaer, samt at det 
holdes åpen brannstasjon i  kommunen, hvor barn og foreldre kan bli bedre 
kjent med brannetaten. Dette gjøres i  brannvernuka, uke 38 hvert år.



Husken vår

Det henger et bildekk i tau – fra vårt tre,

det lar oss svinge – både opp og ned,

nå farer jeg høyt over hekken i hagen,

det kiler så deilig og skummelt i magen,

så svinger jeg opp mot den blå-blå himmel,

det bobler i hodet og gjør meg litt svimmel,

men nå er det din tur – og vi må bytte,

du skal huske og – jeg skal dytte.

Skrevet av: Guri B. Hagen


