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BARNEHAGEN

Oppigard barnehage ble bygget i 1975 og har skogen som nærmeste
nabo. Barnehagen består av Nord og Sør, med barn fra 0 – 6 år. Nord 
og Sør består av to grupper; en med barn fra 0 – 2,5 år og en gruppe
med barn fra 2,5 år til skolestart. Barnehagen har plass til ca. 64 barn.

Personalet i barnehagen er stabilt og vi har over 50% pedagogtetthet. 
Øvrig personale har alle utdanning innenfor barnehagefeltet.

ÅPNINGSTID

Mandag til fredag kl 07.00 – 17.00

Personalet dekker åpningstiden med ulike vakter. Høyest
personaltetthet mellom kl 9 og kl 15

Fra 21.06.2020 til 07.08.2020 er åpningstiden 07.00 – 16.30 
Barnehagen holder stengt: Jul, påske, de tre siste ukene i juli (uke 28,29 
og 30). og 5 planleggingsdager i barnehageåret: 9.9, 11.10, 8.11 og
30.1. Siste planleggingsdag vår 2020 er ikke fastsatt. Informasjon om 
siste dato kommer på MyKid

BARNEHAGEN DRIVES ETTER:
-Lov om barnehage
-Rammeplan
-Verdier og Mål for studentbarnehagene. 

Disse er å finne som linker på: http://www.sammen.no 

Årsplanen utarbeides hver høst og evalueres innen juni. Ny årsplan
fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU) på første møte om 
høsten. Denne planen er fastsatt av SU 11.09.19

Barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.
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INFORMASJON OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Vi som barnehage er opptatt av og avhengige av at dere som foreldre får den 
informasjonen dere trenger, enten det handler om barnet, pedagogikken vår, 
hverdagen i barnehagen, eller informasjonen er av mere praktisk art.

Informasjon er et stort felt og det kan noen ganger være vanskelig å få oversikt 
over all den informasjonen som finnes, men informasjon gir også oversikt og 
innsikt. Den gjør det mulig for oss å synligjøre noe av det vi arbeider med og 
dere mulighet til å få innsikt i deres barns hverdag i barnehagen.

At dere tilegner dere denne informasjonen er av stor betydning, informasjon gir 
kunnskap og mulighet til å påvirke.

Brukerundersøkelsene som gjennomføres hvert år viser at foreldre etterspør mer 
informasjon. Både om sitt barn men også om barnehagens pedagogiske opplegg.

Følgende tabell for å gi en oversikt over hvilken informasjon som finnes hvor:

KANAL HVA

RAMMEPLAN FOR 

BARNEHAGER

Rammeplan gir informasjon om barnehagens overordnende 

bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.

NETTSIDE Informasjon som finnes på SAMMENS nettsider.

MÅLDOKUMENT Informasjon om SAMMEN barnehagenes verdier og mål.

ÅRSPLAN Årsplan gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

FAU/SAU Informasjon om barnehagen og mulighet til å delta aktivt for å skape 

en best mulig barnehage for ditt barn. En unik mulighet til å få innsikt 

i barnehagens hverdag og tenkning.

MYKID Gir deg den daglige informasjonen om innholdet i barnehagen. 

Ukeplaner, Dagen i dag, bilder, posit med ulike oppdateringer, 

nyhetsbrev i ulike varianter som gir innblikk i pedagogikk og hverdag, 

tilbakeblikk, informasjon fra styrer, sovetider, beskjeder til og fra 

foreldre osv.

MÅNEDSPLAN Finnes på MyKid under kalender. Denne gir en oversikt over hver 

dags aktiviteter og planer for de ulike gruppene.

FORELDREMØTER Informasjon om barnehagens pedagogikk og valg. Årets tema er: 

hverdagsmestring.

FORELDRESAMTALER Informasjonsutveksling mellom foreldre og barnehage. 2 ganger i 

året (flere ved behov)

NYHETSBREV Finnes på MyKid og gir innblikk i hva barnegruppen har arbeidet med 

den siste tiden og hva de vil ha fokus på framover. 

UTSTILLINGER Gir informasjon om noe av arbeidet som gjøres av barna i 

barnehagen

2



PEDAGOGISK DOKUMENTASJON – en måte å være på

Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis – hva barna sier, gjør og
tenker og hva du som voksen sier, gjør, og tenker sammen med barna. Skal du kunne reflektere kritisk
over egen praksis må du som voksen være tilstede med tanker, kropp og følelser i møte med barnet. 
Den voksnes ansvar ligger i å la seg inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål – gi barna
medvirkning på egen utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon er et refleksjonsverktøy for barn 
og voksne.

Marte Meo er en viktig del av vår pedagogiske dokumentasjon, Marte Meo tenkningen setter barnet i
sentrum av alt arbeidet vi gjør, det er barnets interesser, initiativ, tanker og følelser som styrer
hverdagen (sa avsnitt Marte meo)

Marte Meo gir barnet mulighet for å påvirke egen hverdag, gjennom voksne som er tilstede, ser forstår, 
støtter og utfordrer barnet.

Filosofiske samtaler med barn er en stor del av dette arbeidet, barnas hverdagsmestring, hva de vil og
klarer selv, hva de tenker og filosoferer over farger hvordan hverdagen vår ser ut. Det lille sekundet der 
så mye kan skje, gleden når vi oppdager hverandre og hverandres tanker, meninger og følelser er
magisk. Denne måten å arbeide på gir oss en unik mulighet til å reflektere kritisk over egen praksis, det 
gir oss verktøy til å veilede og dermed mulighet til å endre der endring er nødvendig.

Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?

• Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.

• Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den står rustet til å møte nye krav og
utfordringer.

• Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

• Gir grunnlag for en kritisk og reflekterende praksis.

• Mulighet til å se og vurdere progresjonen i arbeidet vi gjør i hverdagen.

• Informasjon til foreldre om hva vi gjør og hvorfor.
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Å BEGYNNE I BARNEHAGEN

Å begynne i barnehagen er å starte på et nytt kapittel for både barn og foreldre. 

For å gjøre overgangen så god som mulig, inviteres barn og foreldre på besøk i barnehagen før selve 
oppstarten. 

Dette skjer på årets sommer fest der alle nye barn og foreldre blir invitert til å delta. Her kan gamle 
barn, nye barn, foreldre og vi som jobber i Oppigard treffes og bli litt kjent før selve oppstarten.

Alle nye foreldre inviteres også til en førstegangssamtale før oppstart. Da snakker vi om hva barnet liker, 
hva som er viktig for familien og blir litt bedre kjent. 

Trygge foreldre som går fra barnehagen med visshet om at barnet deres har det godt, er viktig for oss. 

PRIMÆRKONTAKT

For å gjøre oppstart i barnehagen trygg får alle barn en primærkontakt. Primærkontakten i barnehagen 
har et spesielt ansvar for barnet i den tiden det går her hos oss, og er et viktig bindeledd mellom hjem 
og barnehage. 

Primærkontakten skal: 

Se, bekrefte og gi barnet oversikt 
Gi barnet omsorg og nærhet 
Oppmuntre og utfordre 
Introdusere barnet for andre voksne og barn 
Støtte barnet i samspill med andre barn 
Ha et nært samarbeid med foreldre 
Delta på foreldresamtaler 
Sammen med pedagogisk leder ha et spesielt ansvar for å gi foreldre informasjon, og å ha oversikt over 
barnets generelle utvikling

TRYGGHET, TILLIT OG TRIVSEL

Å trives, ha tillit til de som er rundt seg og føle seg trygg er viktig for hvert barn. Barn som har oversikt 
og god tilknytning kan bruke sin energi på lek, aktivitet, vennskap og læring. For å gi barnet oversikt i 
hverdagen legger vi vekt på: 

Tydelige og romslige voksne 
Forutsigbar hverdag: fast dagsrytme 
Få og tydelige grenser tilpasset enkeltbarnet
Støtte barnet i egne valg 
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AKTIVITETER OG PLANER
MÅNE

SOL

SOL

STORE NORD

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MATGRUPPE

EVENTYRGRUPPE

FORMINGSGRUPPE

LEK

DIV MØTER

DRAMAGRUPPER

FØRSKOLEGRUPPE

TUR FANTASIFULL DAG

FØRSKOLEGRUPPE

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

UTEDAG/TUR LEK

DIV MØTER

LEKEGRUPPER

DRAMA (VÅR 2020)

FORMING MATGRUPPE

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MATGRUPPE

FORMING/SANSING

LEK

DIV MØTER

DRAMAGRUPPER

FØRSKOLEGRUPPE

BIBLIOTEK.1 g i mnd.

EVENTYRSAMLING. 2 g 

i mnd

TUR

FYSAKK1 g i mnd.

LEKEGRUPPER

FØRSKOLEGRUPPE

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
TURDAG LEK

DIV MØTER

LEKEGRUPPER

DRAMA (VÅR 2020)

MATGRUPPE SANSING

FORMING
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SMÅ NORD

Barnehagens årsplan er et overordnet dokument for hele 
barnehagen. Ukeplaner og månedsplaner med faste 
aktiviteter er også en del av barnehagens planverk.

I tillegg har barnehagen handlingsplaner som angir 
foreldresamtaler, medarbeidersamtaler, div møter og 
fellesaktiviteter.

Detaljer om hvem som deltar og tidspunkt for de ulike 
aktivitetene ligger på MyKid



I lek og samspill med andre 
opplever barnet ulike følelser som 
for eksempel; glede ved å dele 
opplevelser, frustrasjon/sinne ved 
uenigheter, redsel for noe nytt. Å 
forstå hvordan man selv har det, 
kunne kjenne igjen andres 
reaksjoner, er en del av 
identitetsutviklingen.

Personalet skal være tilstede, 
observere og gi støtte i leken. Det 
kan være ved å delta og/eller 
legge til rette med rom og utstyr. 
Det kan være ved å gi barnas 
interesser plass og rom. Det kan 
være ved å sette ord på det barna 
er opptatt av og andre barn. 6

HER LEKER VI

I Oppigard Barnehage legger vi stor vekt på LEK. Leken er barnas verden! 
Det er her barnet kan leve, lære og bli kjent med seg selv og andre. 
Vennskap og relasjoner bygges og utvikles. Leken skaper rom for 
tilhørighet, kjenne at jeg hører til, at jeg betyr noe, at det er plass til 
mine tanker, følelser og interesser. 

I leken skjer viktige læringsprosesser og den fremmer utviklingen 
intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. 



TILHØRIGHET

Dette barnehageåret vil vi ha hovedfokus på TILHØRIGHET. Det handler om å bli sett – bli 
regnet med – ha plass i gruppen/barnehagen. 

Barnehagen er ikke bare noe jeg skal passe inni – den blir påvirket av at nettopp jeg er der og 
deltar aktivt(enten jeg er barn, personal eller forelder).

Lek og tilhørighet henger tett sammen. Det kan handle om venner å leke med, kjent 
lekemateriell, oversikt over hvem jeg kan leke med og hva jeg kan leke med og hvor jeg kan 
leke.

Tilhørighet handler også om kulturelt mangfold – at jeg kan kjenne noe igjen fra min bakgrunn

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre 
den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. (Fra rammeplan for barnehagen 2017) 

INITIATIV 

Barn, personal og foreldre tar ulike initiativ i hverdagen. Noen ganger er initiativene tydelige, 
andre ganger vanskelig å se. Det handler om at mine initiativ blir viktige og påvirker 
barnehagen. 

Personalet må være tilstede, observere og ta i mot/bekrefte initiativene.

(les mer om iniativ s 18 - Marte Meo)

HVERDAGSMESTRING
Tilhørighet, lek og initiativ veves sammen i en barnehagehverdag

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. (Fra rammeplan for barnehagen 2017) 

Sitatet over er hentet fra kapittelet om livsmestring. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå 
og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Det handler om å 
kunne håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best 
mulig måte.» Vi har valgt å kalle det HVERDAGSMESTRING

Hverdagsmestring betyr her å ha fokus på det barnet opplever i barnehagehverdagen. Hvor 
kan barnet trenge støtte? Hvor kan barnet mestre selv? Hvordan kan vi som voksne være 
tilgjengelige og støttende uten å frata barnet egne mestringsopplevelser.
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SAMMARBEID MED FORELDRE

(FAU) FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
FAU består av foreldre som blir valgt inn på første foreldremøte om høsten. FAU skal fremme felles
interesser og bidra til et godt samarbeid mellom foreldregruppen og barnehagen.

SAMARBEIDSUTVALGET(SU): 
Samarbeidet mellom FAU og barnehagen skjer gjennom SU.
SU består av 2 representanter fra FAU, 2 fra personalet og styrer. SU skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnet organ.

DEN DAGLIGE KONTAKTEN
Samarbeid mellom foreldre og personale er en viktig kvalitetsfaktor i barnehagen. Foreldre og personalet
møter barnet på hver sin arena og ser barnet i hver sin kontekst. Samarbeidet handler om å utveksle
observasjoner og vurderinger knyttet til barnet sin helse, trivsel, erfaringer og utvikling. Sammen kan vi 
bidra til en mer helhetlig opplevelse som grunnlag for godt samspill med barnet.

• Foreldre og personale tar seg tid til å snakke sammen ved levering og henting.

• Brukerundersøkelsen hver vår er et viktig verktøy for oss. Den gir utgangspunkt for videre arbeid og
refleksjon. 

• På nettsiden finner du informasjon om barnehagen generelt, årsplan og åpningstid.

• Du kan treffe andre foreldre på ulike arrangementer i barnehagen som foreldremiddag/frokost. 

• Foreldre kan låne barnehagen til bursdagsfeiring, barnedåp m.m.

Sammen påvirker foreldre og personale kvaliteten på tilbudet barnet får i barnehagen.

VI FORVENTER AT DU SOM FORELDER I OPPIGARD:

• Deltar på foreldresamtaler og møter

• Holder deg orientert om barnehagens planer og aktiviteter

• Gir tilbakemeldinger til barnehagen om opplevelser som kan påvirke ditt barns hverdag 

• Gir beskjed ved fravær (sykdom, ferier o.l)

• Tar ansvar for at ditt barn til enhver tid har det som trengs av klær/utstyr i barnehagen. Sjekk barnets 
garderobeplass jevnlig

• Søker informasjon hos personalet dersom det er noe som er uklart

• Svarer på vår årlige brukerundersøkelse
8



PERSONALSAMARBEID

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene
som jobber her. Et godt personalsamarbeid er av 
avgjørende betydning for hvilken kvalitet
barnehagen får. Å oppleve tilhørighet er viktig for 
personalet. Hvordan vi har det sammen
gjenspeiles i det arbeidet vi gjør sammen med 
barna.

Vi ser på personalets ulike kompetanser som en
stor kvalitet og vi er opptatt av at alle bidrar med 
det de er best på. Vi lærer mye av hverandre og
sammen utvikler vi oss og barnehagen.

God kommunikasjon er en viktig kvalitetsfaktor i
personalsamarbeidet. Dette jobber vi med 
gjennom å legge vekt på gjensidig respekt, 
åpenhet og humor. For å oppnå dette, jobber vi 
sammen som et team med:
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EVENTYR SOM TEMA

I år har vi valgt eventyr som tema for hele 
barnehagen. Dette betyr at alle gruppene vil
arbeide med eventyr i løpet av året.

I tillegg knytter vi også eventyr til hovedfokuset
vårt TILHØRIGHET. Temaene i eventyrene kan
handle om tilhørighet eller det å stå utenfor. Når
vi arbeider med eventyr over tid vil barna få god 
kjennskap og en felles referanseramme for 
samtaler og lek. Ved å bruke eventyr fra ulike
kulturer kan barn kjenne igjen egne fortellinger.

Eventyr vil arbeides med på mange ulike måter og
innenfor flere fagområder (rammeplanen)

Vi lytter til eventyr, dikter våre egne eventyr.

Vi tegner fra eventyr, vi lager figurer i ulike
materialer

Vi dramatiserer eventyr

Vi leker eventyr

Vi finner eventyrsteder på tur

Vi lager mat fra eventyr
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Eventyr er et stort tema og gruppene vil arbeide på
ulikt nivå ut fra barnas alder og interesser. Enkle
eventyr fortalt mange ganger for de yngste til litt mer
avanserte og lengre eventyr for de eldste. Årshjulet
forteller litt om hva vil ha vekt på de ulike månedene.
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MANGFOLD SOM RESSURS

Vi ønsker å fremme hvert enkelt barn og hver enkelt
familie som ressurs. Vår barnehage erfarer mangfold
av kulturer, religioner og familieformer både blant
barn og personalet. Vi ønsker å synliggjøre mangfold
som berikelse og grunnlag for å kunne oppleve ekte
fellesskap. Mangfold gir oss i hverdagen mulighet for 
å oppleve undring og vekker nysgjerrighet på
hverandre. 

Vi arbeider med mangfold gjennom å:

• å lære noen ord på forskjellige språk

• synliggjøre foreldrenes, barnas og personalets
ulike bakgrunner med flagg i samling

• lage og smake på ulike matretter

• sanger på ulike språk

• tilbud om markering av ulike høytider m.m.

Mangfold finnes også igjen i årets tema eventyr.
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DRAMA

Drama aktiverer sansene og følelsene og gir mulighet til mestring, økt selvtillit og styrket 
selvbilde. Barna blir kjent med seg selv; «hvem er JEG? Hva tenker jeg? Hva våger jeg? 

Hver onsdag er det satt av tid til dramagrupper. Førskolebarna har dramagruppe hver onsdag-
mens de andre års-gruppene rullerer på hvem som har drama. Gruppene ledes av Vegeir 
(skuespillerutdannelse) og Emilija.   Rammene rundt en dramaøkt er bygget på trygghet og 
tillit. Her deltar alle ut fra sine egne forutsetninger. Vi arbeider med imitasjon, stemme, 
mimikk, kroppsspråk, fortelling, konkreter og repetisjon.

Onsdagsgruppene jobber med drama på ulike nivåer:

• Et stempel på hånden har blitt et fast innslag på drama med de minste barna. Her bruker 
den voksne tid på å trygge barna i en ny situasjon, og det at alle får stempel skaper en 
tilhørighet i gruppen som alle barna kan kjenne på. I starten kan noen vegre seg, etter 
hvert er stempelet noe de kan prate om resten av dagen. 

• 3-4-åringene bruker dramaøktene til å øve på julesanger som de fremfører for resten av 
barnehagen på nissefest. De bruker også kropp og stemme til å lage/gjøre ulike ting. 

• Førskolebarna har et helårsprosjekt som munner ut i en forestilling som vises for foreldre 
og oss i barnehagen på årets sommerfest. Med støtte fra voksne i gruppen, er det 
førskolebarna som skriver manus til forestillingen og lager kulisser og kostymer. Alle 
opplever seg som viktig i dette prosjektet uavhengig av om man er skuespiller, lydtekniker 
eller noe annet. Sammen hjelper de hverandre når de øver på stykket, og de deler 
sommerfuglene i magen når de holder forestilling for barn, foreldre og personale. 

Pedagoggruppen inviterer til felles samlingsstunder for barn og personale noen ganger i 
halvåret. Disse dramasamlingene tar opp temaer og situasjoner som er gjenkjennelige for 
barna og som er preget av humor og spenning. Innholdet i samlingene knyttes opp mot tema 
EVENTYR dette barnehageåret.

Både i lek, samlingsstunder, formelle og uformelle læringssituasjoner skjer dramatisering. Ved 
å forandre litt på stemmen min, gjøre litt grimaser, kle på meg andre klær og «gå litt ut av meg 
selv» kan jeg oppleve å være en annen. Dette bidrar til å mestre leken, være i rolle og komme 
ut av den – hverdagsmestring. Jeg kan bli pusekatt, men jeg heter fortsatt Lucas! 
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MÅLTID ER MER ENN MAT

Hos oss er et måltid mer enn mat. Måltidene er viktig i hverdagen og de gir næring både for kropp og 
sjel. I fellesskap rundt bordet er det rom for å prate sammen, dele de gode samtalene/historiene og 
være et samlet «vi». 

Måltid handler om hverdagsmestrings: å spørre sidemannen om å sende melken, hente smør fra 
kjøleskapet, å drikke fra en kopp…., sette i oppvaskmaskinen etter spising.

Å våge seg på å smake på nye ting kan være en utfordring, men lettere når vi er flere som prøver 
sammen. Rundt et måltid er det mange muligheter for filosofering, undring, smake og å kjenne på. Vi 
legger til rette for et trivelig spisemiljø.

Varme måltid blir servert en gang i uken. De er barnevennlige og varierte slik at barna får ulike 
smaksopplevelser. De varme måltidene tilberedes av barn og voksne i fellesskap. Dette gir en 
opplevelse av mestring og deltagelse og gir barna mer kunnskap om maten vi spiser. Barna medvirker 
også på borddekking.

Matgruppe en 

gang i uken:

0-3 år Dette er det vi ønsker at 

barna skal få oppleve.

3-6 år

• Klarer jeg å røre i gryter 

og skåler?

• Prøve å skrelle en 

gulrot, potet e.l.

• Klarer jeg å skjære opp 

en grønnsak eller to?

• Ser med undring på hva 

den voksne kan finne på 

å gjøre ...

• Dekke bord.

Samarbeide.    Smake.

Mestring.

Utforske.    Føle.

Voksne som rollemodell.

Medbestemmelse.

Antall.

Liter/desiliter

Klissete/bløtt/hardt

Kjenne/føle       Søtt og salt.

Varmt og kaldt.

• Planlegge menyer

• Beskrive smaker

• Skrelle grønnsaker

• Røre i varme gryter

• Måle opp riktig antall 

desiliter

• Dekke bord – telle antall 

plassere riktig i forhold 

til hverandre

• De eldste barna støtter 

og hjelper de yngre

Foreldre betaler kostpenger som brukes til:

• Frokost hver morgen

• Smørelunsj

• Ett varmt måltid i uken

• Å kjøpe mat fra Matvare Expressen, ferskt   brød fra Hagavik hjemmebakeri og økologisk 

melk fra Tine
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FØRSKOLEBARN

Å være førskolebarn i Oppigard skal være noe som barnet gleder seg til. 

Det skal være noe spesielt, det dreier seg ikke bare om forberedelser til skolestart, men det å få
kjenne på det å være størst og hva det medfører av spennende og ansvarsfulle oppgaver. Det skal
være det å gjøre noe annet, det å få hjelpe til, få utforske nye ting, tilhøre en ny gruppe. Ivareta
hverandre, få nye og spennende oppgaver.

Hverdagsmestring står sentralt i dette arbeidet, klare sjøl, tro på egne tanker, ideer og valg, 
presentere egne tanker, følge opp andres initiativ og ideer. Bygge nye vennskap og relasjoner. 
Møte nye voksne og nye grupper. 

I FØRSKOLEGRUPPEN ØVER VI BLANT ANNET PÅ:

• hevde seg i gruppen på en god og trygg måte

• undres over det som skjer rundt seg

• arbeide konsentrert rundt egne oppgaver

• hjelpe og støtte de andre i gruppen.

• Ta egne valg, forstå andres valg.

• Lære av hverandre og til hverandre.

• ta ordet

• vente på tur

• lytte til det andre har å fortelle

SKOLESTART

Skolestart er en milepel for både barn og foreldre. Vi arbeider aktivt opp mot dette for å forberede 
barnet så godt som mulig. I denne forbindelse er det hvert år møter med skolen der en 
representant fra barnehagen deltar for å få generell info om skolestart, noen skoler besøker også 
barnehagen. Vi deltar på ulike arrangementer som vi blir invitert til. Dette kan være litt ulikt fra 
skole til skole og det vil komme informasjon på  MYKID når tiden nærmer seg for skolestart og de 
ulike skolene tar kontakt med oss. 15



FØRSKOLEBARN FORTS

FØRSKOLEGRUPPER GJENNOM ÅRET:

Barna på hver base har førskolegrupper hver fredag fra 13.00-14.30. Siste fredagen i
måneden er det felles førskolegruppe med nord og sør.

Drama er en viktig faktor i arbeidet med førskolebarna. De har drama hver onsdag
gjennom hele året. Dette avsluttes med en sommerforestilling.

Ulike voksne har ulike interesser, gjennom året vil førskolebarna bli invitert med på ulike
opplegg. De to siste onsdagene hver måned er avsatt til dette.

Det å få opplevelser utenfor barnehagen ser vi på som en viktig faktor, noe
førskolebarna trenger. Denne høsten vil det bli fellesturer med ulikt tema, det kan være
fjellturer, kinoturer og andre opplevelsesturer. Følg med på informasjon gitt på
førskolesiden på MYKID. Den store happeningen hvert år er hyttetur til kvamskogen, i år
blir det fra 26.-27. september.

SAMMEN driver 8 barnehager i Bergen og dette barnehageåret vil det bli ulike treff med 
barn fra de andre barnehagene. Disse treffene skal gi barna mulighet for gode erfaringer
med å være i større gruppe med jevnaldrende barn. Barna får nye opplevelser, utvide
horisonten og kjenne på det å være i en del av et større fellesskap. Lek, utforsking og
vennskap skal stå i fokus. 

DRIVHUS. Hver fredag fra 09.30-11.30 skal førskolebarna sammen med Vegeir og Daniel 
bygge drivhus av plastflasker. Dette skal bygges oppå haugen bak gjerdet og blir nok en
del av et større prosjekt der kjøkkenhagen også skal få et «nytt» liv.

I forbindelse med skolestart reiser vi på besøk til alle skolene, dette er en spennende tid
for barna.
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Fra rammeplanen:

Overganger skjer også 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.  (kap 6 Overganger)

Når nytt barnehageår starter 1. august er det nye barn som begynner og de eldste barna på liten 
gruppe og sol flyttes over på stor. Dette gjelder alle barn som fyller 3 år dette året dersom det er plass 
på stor gruppe.

Overflytting kan skje ellers i året også dersom gruppene endrer seg.

Barna som bytter gruppe får en ny gruppe å forholde seg til, men også for barna som er igjen på 
gruppene blir gruppen ny.

OVERSIKT OVER OVERFLYTTING:

HVA ANSVAR
Foreldre informeres i forkant. Pedagogisk leder
Foreldresamtale med primærkontakt og ny primærkontakt. Her avtales også oppstartsdato og tid Primærkontakter

Alt klargjøres på basen med evt nye navnelister, bordplassering, tilhørighet i evt aktivitetsgrupper osv Avtales på basen

Informasjon til andre foreldre blir gitt på månedsplan og nyhetsbrev (slik at de kan snakke med barnet sitt om 

hvem som skal begynne på deres gruppe)

Pedagogisk leder eller 

pedagog

I løpet av ukene i forkant er barnet/barna med stor gruppe i noen aktiviteter (for eksempel samlingsstund og 

utelek eller med på en tur.) Her kan en av personale på liten gruppe være med.

Avtales og organiseres 

på møter

Den dagen barnet begynner på stor gruppe/månegruppen tilpasses tiden slik at ny primærkontakt tar imot. Primærkontakt og 

foreldre

Foreldre må beregne noe tid til tilvenning på ny gruppe. Dette må tilpasses det enkelte barn Foreldre

Ny gruppesammensetning. Gjelder barn som bytter gruppe og de som er på gruppen.

Fokus på relasjoner og tilhørighet. Støtte til å danne nye vennskap.

Felles opplevelser og referanseramme

Personalet

Foreldre
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MARTE MEO – av egen kraft

Vi har arbeidet med Marte Meo siden 2010, og det er en grunnleggende del av vår
pedagogikk. Det brukes i det daglige arbeidet. Barnehagen har i dag tre utdannet
innenfor Marte Meo (Eline, Jorunn og Ann Magret). To tar utdannelsen nå. (Irene og
Emilija)

Marte Meo er implementert i hverdagen vår og blitt vår væremåte i det daglige: hvordan
vi kommuniserer med barn og voksne. Noen av prinsippene som vi har implementert i
hverdagen vår er:

Bekrefte barnets initiativ: Jeg kan se, du kan hoppe!

Se og følg barnets initiativ : reager positivt på det barnet vil, følg barnets initiativ

Benevn barnets initiativ: jeg kan se, du kjører med den blå bil!

Benevn barnets følelser, også de negative: Jeg kan se at du glad, lei seg eller sint!

Vis det gode ansiktet: Vær positiv over barnet, si ikke nei, men heller fortell hva barnet
kan gjøre.

Beskriv: Ola sier at bilen din var kul, han vil også kjøre bil med deg.

Benevne egen initiativ: det skaper forutsigbarhet og trygghet. 
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MARTE MEO forts

I år som forrige barnehage år vil vi jobbe med barnets initiativ. Dette henger sammen
med barnehagens satsningsområde :HER LEKER VI

Gjennom dette vil vi bli bedre kjent med hvert enkelt barn og hva det er opptatt av, og 
dette vil bli løftet frem også for andre. Slik kan barna oppdage hverandres initiativ og 
samtidig oppleve at eget initiativ er viktig. Dette danner grunnlag for samspill og 
tilhørighet.

Vi arbeider systematisk med veiledningsmetoden Marte Meo, og video brukes som 
verktøy. Barn og personal blir filmet i korte sekvenser som blir analysert ut fra prinsipper 
om utviklingsstøttende kommunikasjon. I etterkant får personalet veiledning med 
utgangspunkt i filmen.

Foreldre godkjenner bruk av Marte Meo på tillatelser på MyKid. Filmene slettes etter 
bruk.

Hvilke initiativ tar barnet?

Bekreftes barnets initiativ?

Blir barnet fulgt, sett og hørt i sin 

oppmerksomhet?

Hvordan gjør jeg andre oppmerksomme på 

barnets initiativ?
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MILJØFYRTÅRN
Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn og i 2017 ble vi resertifisert. Dette betyr at vi 
blir kontrollert på miljøarbeidet vårt. 

I år vil vi ha spesielt fokus på matsvinn.

Vi ønsker at barn skal vokse opp og bli ansvarlige voksne, som utviser omsorg og respekt
for naturen. 

Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med!

Gjennom daglige rutiner blir barna kjent med enkle måter å ta vare på miljøet. Vi 
resirkulerer avfall, dyrker grønnsaker, går turer i nærmiljøet og filosoferer over samspillet
i naturen. 

I uke 36 gjennomfører vi miljøuke med tema insekter. Her legges det opp til ulike
aktiviteter og refleksjoner: Hvor bor insektene? Hva gjør de? Hva spiser de? Kan de 
samarbeide?

Vi oppfordrer dere som foreldre til å ta miljøsteget sammen med oss. På
miljoagentene.no finnes morsomme og lærerike aktiviteter for små og store. Her kan
dere finne info om miljøfyrtårn og få tips om en mer miljøvennlig hverdag:

www.miljofyrtarn.no

www.gronnhverdag.no

www.svanemerket.no

Ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre litt. ☺
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