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1.1 Presentasjon av barnehagen 
Lek og moro skal vi ha, det gjør barn og voksne glad. 

 
Skare familiebarnehage er en privat barnehage som ligger i hjerte av Skare. Her har vi gå avstand til 
strand og skog. I nær skog har vi egen gapahuk med bålpanne vi bruker mye. Vi har også egen 
minibussen med barneseter som vi bruker til lengre avstander. 
Vi er en blanda barnegruppe av barn i alderen 0-6 år og vi har plass til 15 barn. 
Barnehagen åpner 06.30 og stenger 17.00. Kjernetiden er mellom 9.30 – 15.00.  Vi tilbyr 3 måltider 
i løpet av dagen frokost, middag, brød og frukt. Dette utgir en tilleggspris på 350 kr pr.mnd på en 
100% plass. 
Ferier vi holder stengt er: 
• Juleferien, fom. 24/12 til 02/01. 
• Påskeferien, fom 6/04 til 13/04. 
• Sommerferien, tre siste ukene i juli og første uken i august. 

Ut i fra dette har vi en flytende planleggingsdag. 
 

1.2 Barnehagens verdigrunnlag 
 
«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» (Rammeplan 2017.S:7). 
 
 «Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta 
del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen 
skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 
livsmestring og helse» (Rammeplan2017.S:7). 

 
I Skare familiebarnehage ønsker vi å være med foreldrene å gi barna en god barndom, og en god 
start på livet. Det å gi omsorg vektlegges sterkt hos oss, god omsorg innebærer respekt, humor og 
hjelpsomhet i alle situasjoner. 
Skare familiebarnehage skal være et trygt sted der barn og voksne utvikler omsorg for hverandre, 
som gir trivsel – læring – utvikling. 
Det skal alltid være en hånd og holde i, og et fang å sitte på. 
 
For oss i Skare familiebarnehage er hvert barn enestående og unikt. Dette er vi bevisst på og ønsker 
å ivareta. Vi skal vise respekt for barnet og familien. 
Barnet er aktivt, handlende, engasjert, nysgjerrig, mottakelig for inntrykk, samtidig som det kan 
være sårbart. Vi jobber derfor for å skape en god hverdag i barnehagen, med trygghet og samarbeid 
som grunnlag for vårt arbeid. 
I Skare familiebarnehage har vi ordene NÆR – ÅPEN - AKTIV som verdiord. 
                    * Ved å være en nær voksen ønsker vi å utvikle barn som tar 
                       ansvar og viser respekt for seg selv og andre. 
                    * Ved å være en åpen voksen ønsker vi å gi barna gode muligheter 
                       for vennskap, humor og glede. 

• Ved å være en aktiv voksen ønsker vi å utvikle kreative og fantasifulle barn, som er 
trygge på seg selv og andre. 
 



2.1 Barnehagens mål og satsing 
 
• Tidlig innsats, «være sammen» 

Være sammen er et kontinuerlig handlings prosjekt, der vi hele tiden må reflektere over oss selv, 
sammen og som helhetlig i gruppen. Det handler om det autoritativ perspektivet – kombinasjon av 
varm relasjonsbygging til barnet og utøving av en tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav, 
forventinger og grenser blant annet. 
Samtidig er det et handlings prosjekt for samling med barna der de med veiledning av sang, bøker, 
lek/aktivitet blir mer bevisste det å handle rett og ikke plage andre. 
• Livsmestring, «grønne tanker – glade barn» 

 
Grønne tanker – glade barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns 
tanke – og følelsesbevissthet. Det kan brukes som en av barnehagens metoder for å hjelpe barn til å 
utvikle gode holdninger til seg selv og andre og fremme evnen til egenomsorg og prososial atferd. 
Tanker som skaper vansker hører sammen med følelsene redsel, tristhet, sinne og skyld, kalles 
rødetanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles grønnetanker. 
• Temahefte, progresjon 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle 
barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette 
for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet 
skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. 
Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, 
arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset 
sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter (Rammepla2017.S:44). 
Her hos oss er vi opptatt av å fange opp det barne(a) er opptatt av og utvidet dette i en eventuelt 
leke situasjon her og nå. Dette også for å kunne medvirke til å intrigere barn som kanskje ikke 
kommer like lett inn i lek og for å introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser 
og erfaringer. 
Enkelte ting løfter vi enda høyre og legger inn i planleggingen av året/måneden. Da legger vi vekt 
på at barna skal oppleve mestring og samtidig ha noe å strekke seg etter. 
• Realfag 



realfag er like gøy som det er lærende. Hver måned har vi et eller flere eksperimenter i samme liga 
som vi utfører i ute/inne miljøet eller på tur. Vi undrer oss sammen og filosoferer over utfallet før og 
etter det er blitt gjort. 
 
 
 
3.1 Fellesskap, inkludering og tilhørighet 
 
Rammeplan 
• Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som 

går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. 
• Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 

anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 
• Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørget for tett oppfølging den første tiden 

slik at barnet kan oppleve tilhørighet, trygghet til å leke, utforske og lære. 
 
 
Her hos oss ønsker vi at barna skal trives. Trivsel er utgangspunktet for at barnet ønsker å komme til 
barnehagen og er åpne for god læring. Barna trenger å blitt møtt av varme og grensesettende voksne 
som er imøtekommende og som ser deg og dine behov. Barna trenger å oppleve fellelse og varierte 
erfaringer og opplevelser i trygge omgivelser. Fellesskap styrker tilhørigheten og barna har lettere 
for å danne vennskap og ytre sine meninger.   
 
 
4.1 Omsorg, lek og læring 
 
Rammeplan 
 
• Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. 
• I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelpen og 

støtten de trenger. 
• Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig 

samhandling. 
• Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 

gjennom lek – alene og sammen med andre. 
• I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. 
 
Å møte individets behov for omsorg, trygghet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og 
medvirke i fellesskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal 
fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring 
og helse. 
I Skare familiebarnehage er vi opptatt av å se hvert enkelt barn. For at barnet skal føle seg sett og 
hørt er det viktig å gi en form for kontakt og omsorg til barnet i løpet av dagen. Vi gir omsorg i 
hverdagslige situasjoner ved å være tilstede med hele oss. Vi sitter på gulvet, vi er med i leken, vi 
viser at vi har forstått de yngstes uttrykk, vi ser hendelsen og griper inn vist det trengs, vi er et 
støttende stillas til dem som ikke kommer inn i leken, ikke mestrer aktiviteten/oppgaven m.m. 
 
En god omsorg er med på at barnet utvikler tillit til seg selv og andre og dermed blir trygge nok til å 



utvikle seg og ta til seg læring.   
Vi jobber mot at barna skal sette ord på følelsene sine og hendelsen. Vi oppfordrer til å trøste 
hverandre – barna blir bevisst det å være lei seg, utvikler empati og kontakten mellom barna blir 
sterkere. 
Vi legger til rette for lek og læring i barnehage hverdagen, både i formelle og uformelle aktiviteter. 
Får at barna skal ta til seg læring må de for det første ha det gøy og det ser vi de har i den frie leken 
(uformelle). Her er det barna som bestemmer hva leken skal gå ut på: vi ser mye rollelek, rollelek 
går ut på at barna er avhengig av språket for å holde på å bygge leken, dermed ser vi dette mest 
aktivt hos barn fra 3 år og oppover. 
Begreps forståelsen blir styrket, utvikler seg sosialt, kreativitet, medvirke, problemløsning o.l. 
De yngste lek går for det meste ut på grovmotoriske bevegelser. Vi ser de har stor glede av 
hverandre og at de oppsøker kontakt. De anerkjenner hverandre med smil og herming. Løper den 
ene løper den andre og flere henger seg på. 
Formell læring blant annet i småbarns-tid, 3 års klubb, 4 års klubb og førskoletrening og planlagte 
grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter som hobby, tur dager, temahefte, samling, o.l. Her er det 
viktig å ta hensyn til barnas interesser, kunnskap, ferdigheter, aldersnivå/modningsnivå, forutsetning 
for at barna skal holde seg motiverte og ta til seg læringen. 
 
4.2									Barnehagens	fagområder	

Kommunikasjonn	språk	og	tekst	 ➔ I	leken	kommunisere	vi	og	utvikler	språket.	

➔ vi	bruker	snakkepakken	aktivt:	
eventyrstunder	med	rekvisitter,	sang,	rim	og	
regler	og	andre	språkstimulerende	aktiviteter	
som	bl.a.	Språklek	1	og	2.	

➔ Hverdagsligeaktiviteter,	samtaler	og	
situasjone	

Kropp,	bevegelse,	mat	og	helse	

	

➔ Vi	er	kroppslige	aktive	hele	dagen	lang	og	en	
god	variasjon	mellom	aktivitet,	hvile	og	
variert	kosthold	er	viktig	for	å	utvikle	en	
sunn	kropp.	

➔ Lek	og	fritid	
➔ måltid;	trent	fin	motorikken	ved	at	vi	gir	tid	

til	at	barna	skal	klare	og	prøve	selv.			
➔ På	–	og	avkledning,	barna	blir	utfordret	til	å	

mestre	selv	–	fin	motorikk	
➔ hygiene,	vi	oppfordrer	barna	til	å	vaske	

hendene	etter	toalettbesøk,	før	mat	og	når	vi	
kommer	inn	etter	å	ha	hvert	ute.	

➔ vi ønsker at ute – og inne området skal inspirere 
til trygg og utfordrende motoriske aktiviteter. 
Da vi har en barnegruppe i en aldersspredning 
på 0-6 år, vil vi til tider dele barnegruppen så de 
yngst barna for utfolde seg ved fri gulvplass og 



	
	
	
	
	

tilrettelagt aktivitet. Mens de eldste får sin plass 
til utfoldelse og tilrettelagt aktivitet på dems 
nivå. 			

Kunst,	kultur	og	kreativitet	

	

➔ dramatisere eventyr og historier for – og med 
barna. Barna har også fri tilgang til forskjellig 
utkledningstøy og annet utstyr som innbyr til 
rollelek. 

➔ vektlegge forskjellig hobbyaktiviteter, her får 
barna erfaring med ulike formings materialer og 
teknikk. 

➔ spiller musikk, synger gamle og nye sanger, har 
sangleker, rim og regler. Bli kjent med 
instrumenter 

Natur,	miljø	og	teknologi	

	

➔ vektlegge mangfold av opplevelser og 
aktiviteter de ulike årstidene og været gir oss 

➔ bli inspirert og undre seg over 
skjønnhetsopplevelsene naturen gir oss 

➔ vektlegge miljøvern og kildesortering 
➔ innsikt i samspillet i naturen 
➔ kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død 

 

Antall,	rom	og	form	

	

➔ mattemeisen som et pedagogisk hjelpemiddel 
for aktiviteter i matematikk både inne og ute 

➔ vi legger til rette for allsidig type lek og 
materiell. Som konstruksjonslek, duplo, spill, 
dataspill, tall – og bokstaver, flytende og fast 
masse m.m.   

➔ Matematiske begreper brukes bevisst i mange 
ulike hverdagssituasjoner og aktiviteter, 
eksempel: former og antall, størrelseforhold, 
rekkefølge, plassering. 

Etikk,	religion	og	filosofi	 ➔ fødselsdager – henger opp flagg, 
bursdagssamling der barnet er i fokus 

➔ vise respekt, toleranse og interesse 
➔ undre oss sammen 
➔ innsikt i og kunnskap om den kristne 



	

grunnverdien 
➔ tilegne seg normer og verdier 

Nærmiljø	og	samfunn	 ➔ barna skal få kjennskap til 
menneskerettighetene, spesielt 
barnekonvensjonen 

➔ få en forståelse for tradisjoner og levesett 
➔ litteratur 
➔ bli kjent med nærmiljøet, arbeidsplasser og 

institusjoner 
 

 
5.1  Samarbeid 

   
5.2 Når barnet begynner i barnehagen 
 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner 
i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve 
tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (Rammepla2017.S:33) 
 
 
• En besøksdag som er avtalt på forhånd, før barnet skal starte opp i barnehagen. Blir møtt av 

primærkontakten i innkjøringsperioden. 
• Foresatte for tilsendt informasjon 
• Oppstartsamtale med foresatte 
• 3 innkjøringsdager 
• 2 uker med tilvenning, uten faste planer. Deretter begynne i det små etter som barnet(a) er 

trygge i omgivelsene. 
 
Når vi får nye barn ønsker vi at overgangen skal bli best mulig for barnet og foresatte. 
Vi setter av tid og prøver å ha en fast ansatt som tar i mot barnet og henviser seg mest med barnet 
og  foresatte i denne perioden og en stund etterpå om nødvendig. 
Vi ønsker også å ivareta de værende barna og foresatte vi har fra før og møte dem der de er ved 
oppstart etter ferien. 
Den første måneden deler vi oss mye etter som vi ser barnas behov. 
 
 
5.3 Overgangen mellom barnehagen og skole 
 



Barnehagen bidrar til å tilrettelegge overgangen fra barnehage til skole på en slik måte at det skaper 
trygghet og positive forventninger hos førskolebarnet og foresatte. I samarbeid med foresatte fyller 
barnehagen ut et overgangsskjema for hvert førskolebarn, dette blir oversendt til skolen.   
 
Vi ønsker at barna skal være stolte av seg selv og av barnehagen sin. Samtidig skal de glede seg og 
ha positive forventninger til å begynne på skolen. 
 
 
Gjennom arbeid med overgang barnehage skole skal barnehagen bidra til at barnet 

• er forberedt til skolestart 

• har erfart aldersadekvate finmotoriske aktiviteter 

• har erfart aldersadekvate konsentrasjonsoppgaver 

• viser hensyn til andre, kan lytte til andre, rekke opp hånden og vente på tur 

• samarbeider med andre barn for å nå felles mål 

•  får øvd seg på å ta imot beskjed som blir gitt i gruppe 

• blir selvhjulpne i påkledning og toalettbesøk                                                                    
 
 
 
For å arbeide i retning av disse målene må personalet 
• Gi felleskapsopplevelser som styrker samarbeid og tilhørighet 
• Gi barna finmotoriske oppgaver der det øves på å klippe, tegne, skrive etc. 
• Gi barna skoleforberedende aktiviteter som oppgaveark, brettspill, begrepstrening, lytting og 

lignende 
 

5.4 foreldremedvirkning/-samarbeid 
 
”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.” (Barnehageloven §1 formål 1. 
ledd) 
Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage bygges på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. 
Foreldre og barnehagen har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling, med fokus på barnets 
beste. Dere foreldre skal oppleve barnehagen som en god og trygg plass for barnet. Foreldre og 
personal har et felles ansvar om å informere hverandre om ting som er av viktighet for barnet. 
 
Personalet skal legge til rette for foreldres medvirkning. De skal være imøtekommende og lydhøre 
overfor dere. Det legges til rette for at foreldres meninger og innspill blir hørt og tatt på alvor. 
Vi har i samarbeid med foreldrene kommet frem til at de ønsker et årlig foreldremøte og at det blir 
gjennomført tidlig høst. Ved behov/ønske fra oss eller  fra foreldre/foresatte har vi også et på nyåret. 
 
Gjennom arbeid med foreldresamarbeid skal barnehagen bidra til at foreldrene: 
• er trygge på at barnehagen tar ansvar for deres barn og gir det gode utviklingsmuligheter 
• opplever personalet som imøtekommende og lydhøre 
• får mulighet for medvirkning 
• opplever at det er åpenhet, informasjonsdeling og kontakt mellom foreldre og personal 

  
For å arbeide i retning av disse målene må personalet: 



• legge til rette for foreldremøter og foreldresamtaler   
• bidra til god informasjon mellom hjem og barnehage 
• tilby foreldrene brukerundersøkelser 

 
 
Alle foresatte får tilbud om minst 2 foreldresamtale årlig. En på høsten og en på vårsiden. 
De som er nye i barnehagen har vi også en oppstarts samtale med slik at vi i samarbeid med 
foresatte kan gi barnet en best mulig start i barnehagen. 
 
Det viktigste samarbeidet mellom hjem og barnehage skjer imidlertid hver dag i bringe og hente 
situasjoner. Har dere noe viktig å formidle som gjelder barnet eller hjemmesituasjon som dere 
trenger litt tid på å fortelle, foreslår vi at dere avtaler tid til samtale. Dette kan gjøres når som helst – 
hele året 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
5.5   Foreldrenes arbeidsutvalg FAU 
 
”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg”. (Barnehageloven §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) 
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. De velger sine representanter som skal være i 
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Det velges nye representanter til FAU hver høst. FAU skal bidra 
til at samarbeidet mellom foreldre og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. 
FAU er ansvarlige for å delegere ut ansvar for blant annet juletrefest og deltakelse i 17.mai-tog etc.                                                                               

                                                                                           
 

5.6 Samarbeidsutvalget SU 
 
Hvert barnehageår velges representanter fra FAU til SU. Lov om barnehager sier dette om 
samarbeidsutvalget: ”…. er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 
representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn 
hver av de andre gruppene. 
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.” 
 
5.7      Andre samarbeidspartnere 
 

• Andre barnehager 

• Helsestasjon 

• PPT 



• Barnevern 
• Sandes skole 

 
5.8      Personalsamarbeid 
 
Skare familiebarnehages verdiord, Nær–Åpen-Aktiv, er med på å prege vårt personalsamarbeid. 
Verdiordene skal prege våre beslutninger og våre handlinger. Det er en god tone mellom personalet. 
Vi har erfart at et positivt personale gir positive barn og foreldre. Vi deler erfaringer og gjør 
hverandre gode. Personalet er engasjerte, initiativrike og viser vilje til personlig utvikling. Alle får 
mulighet til å utvikle seg fra det ståsted hver enkelt er på. Personalet i barnehagen er lojale, viser 
ansvar og tar beslutninger. 
 
Gjennom arbeid med personalsamarbeid ønsker vi å 

• ha humor på jobben 

•     ha en positiv innstilling til hverandre 

•     gi mulighet for faglig utvikling 

•     være flinke til å dele erfaringer og ta imot gode råd fra hverandre 

•     gi rom for forskjellighet i personalgruppen 

•     utveksle forventninger til hverandre 

•     ha fokus på nærvær 
•     ha fokus på verdiordene våre Nær-Åpen-Aktiv 

 
 
 
For å arbeide i retning av disse målene må personalet 

• gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre                                                                     

•     være aktiv, både i arbeidet med barna og på møter, planleggingsdager etc.   

•     gis mulighet til å få gå på kurs, møter, for å få faglig oppdatering 

•     ha god tilgang på faglitteratur 

•     søke nye muligheter og være endringsvillig 

•     ha en løsningsfokusert innstilling 

•     dele informasjon og involvere medarbeidere 

•     være gode rollemodeller og vise høy etisk standard          

•     ha gode rutiner for sikkerhet                                                                                               
    

6.1 Livsmestring og helse 
 
 
Rammeplanen 
«barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent 
med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av dagen». 
 



• Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. 

 
Barna som går i barnehagen tilbringer store deler av sin barndom her hos oss. Vi ønsker at barna 
skal føle seg verdsatt, respekter og sett. De skal møte varme grensettende voksne som er 
forutsigbare og i møtekommende. 
«Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til 
opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22» (Rammeplan 2017.S:11). 
 
7.1					Planlegging,	vurdering	og	evaluering	
”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.  Barn og 

foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 

virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen 

(Rammeplanen 2017.S:37). 

 

 Planleggingen vår baseres på den kunnskap vi har om barns utvikling og læring, individuelt og i 

gruppe. De observasjoner, refleksjoner og erfaringer vi gjør oss er utgangspunkt for ny planlegging. 

Barna er sterkt medvirkende i planleggingen, deres innspill og ideer ilegges stor vekt i 

planleggingsarbeidet. Vi dokumenterer og evaluerer på flere måter. Hver måned får foreldrene 

månedsbrev om hva som skal skje i barnehagen. Mykid  blir jevnlig oppdatert med tekst og bilder 

fra hverdagen i barnehagen.  Foreldrene får også diverse informasjonsskriv i posthyller, på tavle og 

på dører. Personalet er i dialog med foreldrene daglig ved levering og henting.  Personalet bruker 

ulike verktøy for å dokumentere barnets utvikling og arbeidet med barnet, blant annet TRAS-

skjema, ALLE MED og diverse andre observasjonsskjema. Dokumentasjon er et viktig redskap for 

refleksjon og læring. Det gir grunnlag for vurdering av barnehagens innhold, endringer og utvikling 

i eget arbeid. Det blir satt av tid til vurdering på personalmøter og planleggingsdager. 

 

7.2 Årsplan 
Årsplanen trekker opp hovedlinjer for mål og innhold i barnehagen. Personalet bruker planen som 
et arbeidsdokument i sitt arbeid med barna. Gjennom året vil barnehagens mål og innhold følges 
opp med månedsbrev. Det vil også bli foretatt jevnlige evalueringer av arbeidet. 
Vi ønsker at det skal være kontinuitet og progresjon på innholdet i barnehagen, samtidig som barns 
medvirkning på barnehagens innhold skal ilegges stor vekt. Dermed vil prosjektarbeidene våre bli 
annerledes fra år til år, men hovedessensen i temaarbeidet vil likevel bestå. For å sikre et helhetlig 
inntrykk av barnehagens mål og innhold anbefales det å lese årsplanen under ett. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


