
 

	  
	  

Årsplan	  
2019-‐2020	  

	  
Lilja	  familiebarnehage	  

"Vi skal hjelpe et hvert barn til å bli det beste versjon av seg selv." 
 
 
 
 
 

  

 
 

Bærumsbarnehagen 
	  



1 
 

Innhold	  
 
Innledning ....................................................................................................................................... 2	  

Årsplan ........................................................................................................................................ 2	  
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet .................................................................................. 2	  
Bærumsbarnehagen ..................................................................................................................... 2	  

Presentasjon av barnehagen ............................................................................................................ 3	  
Vurdering av barnehagens pedagogiske praksis ............................................................................. 5	  
Barnehagens pedagogiske arbeid .................................................................................................... 6	  

Barnehagens verdigrunnlag ........................................................................................................ 6	  
Barn og barndom ..................................................................................................................... 7	  
Demokrati ............................................................................................................................... 7	  
Mangfold og gjensidig respekt ................................................................................................ 7	  
Likestilling og likeverd ........................................................................................................... 8	  
Bærekraftig utvikling .............................................................................................................. 8	  
Bærum - en klimaklok kommune ........................................................................................... 8	  
Livsmestring og helse ............................................................................................................. 9	  

Barnehagens formål og innhold ................................................................................................ 10	  
Omsorg .................................................................................................................................. 10	  
Danning ................................................................................................................................. 12	  
Læring ................................................................................................................................... 13	  
Kommunikasjon og språk ..................................................................................................... 14	  

Barnas medvirkning .................................................................................................................. 14	  
Samarbeid mellom hjem og barnehage ..................................................................................... 15	  
Overganger ................................................................................................................................ 16	  

Når barnet begynner i barnehagen - tilvenning ..................................................................... 16	  
Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager .......................................................... 17	  
Fra barnehage til skole .......................................................................................................... 17	  

Planlegging, vurdering og dokumentasjon ............................................................................... 18	  
Planlegging ........................................................................................................................... 18	  
Vurdering .............................................................................................................................. 18	  
Dokumentasjon ..................................................................................................................... 18	  

Barnehagens arbeidsmåter ........................................................................................................ 19	  
Progresjon ............................................................................................................................. 19	  
Barnehagens digitale praksis ................................................................................................. 19	  

Barnehagens fagområder .......................................................................................................... 20	  
Kommunikasjon, språk og tekst ............................................................................................ 20	  
Kropp, bevegelse, mat og helse ............................................................................................ 20	  
Kunst, kultur og kreativitet ................................................................................................... 21	  
Natur, miljø og teknologi ...................................................................................................... 21	  
Antall, rom og form .............................................................................................................. 21	  
Etikk, religion og filosofi ...................................................................................................... 21	  
Nærmiljø og samfunn ........................................................................................................... 21	  

Kompetanseplan ........................................................................................................................ 22	  
Til alle foresatte ........................................................................................................................ 22	  

FAU ....................................................................................................................................... 23	  
Viktige datoer ........................................................................................................................ 25	  

 
 



2 
 

Innledning	  
Årsplan	  	  
Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre 
tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for 
barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi 
informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens 
samarbeidsparter og andre interesserte. 
 
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek 
og læring for å fremme barnas allsidige utvikling. Planen gir informasjon om hvordan 
barnehagelovens bestemmelser om innhold (§ 2) og barns rett til medvirkning (§ 3) og 
rammeplanen følges opp, dokumenteres og vurderes. 
 

Barnehagen	  er	  en	  pedagogisk	  virksomhet	  
Barnehagen er i følge Rammeplan for barnehagen en pedagogisk virksomhet der 
samfunnsmandatet er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et 
omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Dette skal gjøres i samarbeid og forståelse med 
barnas hjem. 
 

Bærumsbarnehagen	  
I Bærum er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet en barnehagemelding for 
Bærumsbarnehagen, Barnehagemelding 2015-2015.  
Arbeidet med barnehagemeldingen 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. 
 
Som oppfølging av barnehagemeldingen utarbeides det kvalitetsplaner for perioder på tre år. 
Dette er planer som skal bidra til å sikre tidlig innsats og bedre læring for barna i 
Bærumsbarnehagen. For perioden 2018 – 2021, skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet 
foregå hovedsakelig innenfor områdene: 
 

• Språk  
• Kosthold og fysisk aktivitet 
• Psykisk helse 
• Digital kompetanse 
• Foreldresamarbeid  

 
 
 
 



3 
 

Presentasjon	  av	  barnehagen	  
 

Vår pedagogiske visjon:  

Indre styrke med magiske 

pusterom  
 
Vi vil støtte barna i å finne indre styrke, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, 
trygghet, nærvær og samhørighet. 
 
Vi ønsker å gi barna pusterom i en stressende hverdag. Vi lever i en kultur hvor det er blitt 
mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Derfor 
ønsker vi å tilby en balanse der barna får indre styrke og ro nok til å fordøye alle inntrykk 
gjennom dagen. Målsetningen vår er å skape et vennlig miljø med balanse mellom ro og 
aktivitet. Det handler om å styrke de voksnes naturlige evne til tilstedeværelse som vi alle er født 
med men mer eller mindre mister kontakt med underveis. 
 
I tillegg til all energisk aktivitet, lyd, tempo og begeistring som alltid er til stede i barnehager vil 
vi legge vekt på barnas og de voksnes bevisste nærvær og forskjellige veier til ro og balanse i 
hverdagen. Veiene til det bevisste nærvær går gjennom vennlig berøring, bevegelse, samtaler, 
ro og stillhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I denne sammenheng bruker vi f.eks. barneyoga, barnemassasje, hvilestund, naturopplevelser, 
samtaler og stillestunder.  
 
Det personlige holdningsarbeidet hos de ansatte er 
helt sentralt for å nå våre mål. Vi legger vekt på at 
de voksne fokuserer på det som skjer her og nå 
med barna og ikke tenker på lunsjen i går, eller hva 
man skal gjøre på ettermiddagen. Gjennom de 
forskjellige metodene (massasjen, yoga osv), vil 
også de voksne bli bevisst sitt eget nærvær og få en 
god opplevelse av ro og balanse.  
 
Forskning viser at å fokusere og akseptere 
øyeblikket slik det er akkurat nå, hjelper oss til å få 

Oppmerksomt nærvær 
! Oppmerksomt	  nærvær	  bygger	  på	  en	  

gammel	  asiatisk	  tradisjon,	  men	  
anvendes	  også	  innen-‐for	  vestlig	  
psykologi	  til	  bl.a.	  stressmestring.	  
	  

! Oppmerksomt nærvær dreier	  seg	  om	  å	  styrke	  
evnen	  til	  være	  fullt	  og	  helt	  oppmerksom	  på	  
her	  og	  nå,	  for	  eksempel	  ved	  å	  fokusere	  på	  det	  
som	  skjer	  i	  kroppen	  akkurat	  nå.	  Voksne	  kan	  
bl.a.	  bruke	  meditasjon,	  men	  barn	  trenger	  
andre	  veier	  for	  å	  få	  fokus	  og	  ro,	  f.eks	  
berøring,	  stillestund,	  yogalek	  og	  mye	  annet. 
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bedre helse, øker konsentrasjonen vår og virker stressreduserende. 
 
Vårt fokus for barnehageåret 2019-20 vil være "livsmestring og helse",  
i tillegg til språk som alltid er et fokusområde i Lilja. 
 
Lilja familiebarnehage er opptatt av å være i stadig utvikling. Vi er bevisst tilstede med barna og 
for barna. De skal føle seg sett og med respekt for hverandre og hverandres styrker og svakheter 
skaper vi en god barnehage med mye omsorg, varme og oppmerksom tilstedeværelse.  
Vi bygger videre på det barnet bringer med seg hjemmefra og med orden, rutiner og frihet innenfor 
de grenser barna kan mestre skaper vi en trygg ramme rundt barnehagen.  
Vi brenner for å bygge opp selvtilliten hos barnet ved å "hjelpe barnet til å hjelpe seg selv”. Dette 
gjøres ved å tilby barnet et stimulerende miljø hvor barnet får lære å mestre og der barnet føler seg 
verdsatt og respektert. Barna får en sjanse til å utvikle seg i sitt eget tempo for å opparbeide 
konsentrasjonsevne, selvstendighet og selvtillit. Vi skal undre oss, utvikle oss og le mye sammen 
og samtidig ta vare på hverandre og respektere hverandres forskjeller/likheter. 
 

Vi består av to hus, med kun 100 meter imellom og er mindre sårbare enn 
mange andre familiebarnehager ettersom vi på en måte har to avdelinger som 
samarbeider ved sykdom, kurs o.l. Vi bruker alltid ressursene vi har på tvers 
av avdelingene når det trengs. Ved langtidssykdom og ved avvikling av 
avspasering i personalet vil vi benytte oss av faste vikarer / praktikanter som 
har jobbet hos oss før som kjenner barnehagene eller vikar fra vikarbyrå leies 
inn. (Selvsagt med politiattest) 

Nærmiljøet gir fin anledning til turer: Vi har skogen i nærheten, store sletter vi kan utfolde oss i og en 
flott lekeplass med mange spennende lekemuligheter. Det er lite biltrafikk på veiene rundt barnehagen, 
og vi har t-banen i gåavstand for lengre turer. 
 
	  

GRINISTUBBEN	  6	  

	  
	  
GRINISTUBBEN	  2 

	  

 
 
 
 
 

MARI	  JACOBSEN	  
LOFTHUS	  
fagarbeider	  
	  

ZANETA	  SZPACK	  	  
assistent 

Charlotte	  Lynne	  
Solberg	  
Styrer/ped.leder	  	  	  	  
	  
. 

KAJA	  AASAN	  	  
assistent	  
ZUZANNA	  
JESKOWIAK	  
assistent	  (under	  
utdanning	  til	  barn	  og	  
ungdomsarbeider)	   

Charlotte	  Lynne	  
Solberg	  	  
Styrer/ped.leder	  	  

PERSONALET 

Vi er opptatt av at de ansatte trives og er til 
stede både for barna, foreldrene og kolle-
gaer. For å kunne være det er det viktig å 
ta vare på seg selv og ha det bra. Derfor 
skal vi gjennom både planleggingsdager og 
kurs lære mer om selvutvikling. Vi tar vare 
på andre gjennom å lære å ta vare på oss 
selv. Disse kursene kan være yoga, 
massasjeteknikker, tilstedeværelse i eget 
liv og mye mer.  
 
Personalet lager årsplan for barnehagen 
sammen med styrer. Et oppfølgings-
program for nye assistenter, samt klare 
regler for brannsikkerhet, HMS og en lett 
forståelig internkontroll gjør også 
hverdagen enklere. 
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Vurdering	  av	  barnehagens	  pedagogiske	  praksis	  
 
 
"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". 
 

Ved å dokumentere det vi gjør i hverdagen synliggjør vi vårt arbeid for foreldre og barn, men gir 
også et godt verktøy for oss i personalet. Vi får tanker og erfaringer om hvordan prosessen har vært, 
noe som gir grunnlag til refleksjoner og nye ideer, som igjen øker vår bevissthet i det pedagogiske 
arbeidet i hverdagen. 
 
- Vi dokumenterer gjennom bilder av aktiviteter og prosesser i prosjektarbeid. Bilder av barna 
blir hengt opp sammen med sitater fra rammeplanen. Dette kan både danne samtale med barn og 
foreldre, men også bevisstgjøre personalet på rammeplanen og gi dem mulighet til å reflektere 
over hva som er gjort og hva vi kan gjøre videre.  
 
- Vi henger opp ting barna har laget. Gjennom denne type dokumentasjon gir vi foreldrene et 
innblikk i en liten del av hva barna deres gjør når de er i barnehagen og barna er stolte over å se 
sine kunstverk på veggen.  
 
- Vår metode for å sikre et godt læringsmiljø er pedagogisk dokumentasjon med utgangspunkt i 
prosjektarbeid og rommet som den tredje pedagog, samt et anerkjennende miljø hvor barna er 
trygge på å kunne delta aktivt og  
 
- Det pedagogiske arbeidet vil kontinuerlig være under vurdering på ukentlige 
assistentveiledninger, ledermøter, planleggingsdager, i hverdagen og ved tilbakemeldinger fra 
foreldrene gjennom daglig kommunikasjon. Vi vil også trekke barna med på vurderingsarbeidet 
ved å samtale med barna om hvordan de har det i hverdagen. 
 
- Samarbeid med foreldrene er viktig for oss. Derfor har vi foreldremøte med nye foreldre  før 
hver sommer og foreldremøte i august hvor foreldrene får være med og sette sitt preg på 
barnehagen og på årsplanen. Vi oppfordrer også foreldrene til å komme med innspill til 
prosjekter, innkjøp av leker o.l. gjennom året. 
Foreldrene svarer på brukerundersøkelsen fra Bærum kommune og er også med på et 
evalueringsmøte på våren hvor vi drøfter hva som har vært bra/dårlig og hvordan vi kan bli 
bedre. 
  
- Vi har som mål å være i endring og utvikling, og ved å evaluere underveis kan vi endre 
praksisen vår ved behov. 
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Barnehagens	  pedagogiske	  arbeid	  
Barnehagens verdigrunnlag 
 
I Lilja barnehage skal barndommen gis trygge rammer og et rikt innhold. Det krever at flere 
grunnleggende elementer er tilstede. Det viktigste av alt er at vi som jobber i barnehagen vet hva 
som skal til for at kvaliteten er god nok og at vi evner å sette dette ut i praksis for alle barn hver 
eneste dag. For å klare dette trenger vi rammer og struktur som gjør det mulig å innfri alle krav 
og forventninger som stilles for at kvaliteten skal være god nok.  
 

• Bevissthet om at den daglige jobben hver enkelt av oss utfører er avgjørende for barnas 
trivsel og hvordan de opplever seg selv.  

• Grunnleggende, barnehagefaglig kunnskap for å kunne innfri vårt samfunnsoppdrag. 
• Vilje og evne til å utvide vår kompetanse både individuelt og i den lærende 

organisasjonen som barnehagen vår er.  
• Ferdigheter som sikrer at vi finner rette metoder - og evner å prøve noe annet når ting 

ikke går slik vi har tenkt.  
• Gjøre kloke valg, slik at vi bruker ressursene våre til det vi skal og ikke til oppgaver som 

ligger utenfor barnehagens oppdrag og mål.  
• Etablere et godt og tillitsfullt samarbeid med foreldrene slik at vi sammen kan legge til 

rette for hvert barns og gruppens beste. 
• Evne å søke støtte og råd fra samarbeidspartnere der vi trenger det.  

 
I barnas hverdag kommer verdigrunnlaget frem ved at:  
 

• Alle tas vel imot når de kommer. 
• Et hyggelig hei og litt småprat, rom for informasjon 

og trygg avskjed med foreldrene. Vi trygger 
foreldrene og yter "det lille ekstra" om avskjeden ble 
vond. (F.eks en sms med hyggelig bilde når barnet 
har roet seg).  

• Alle barn skal bli møtt, sett og hørt gjennom hele 
barnehagedagen.  

• Vennskap er et overordnet mål. 
• Alle er inkludert og har en likeverdig posisjon i fellesskapet.  
• Leken byr på like muligheter og nye utfordringer og personalet deltar og tilrettelegger for 

allsidig lek.  
• Grunnleggende behov som mat, drikke, aktivitet og hvile blir ivaretatt for alle. 

 
Vi tilrettelegger slik at alle kan føle seg vel og få det de og kroppen trenger og setter barnets 
behov før alt annet. Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer. 
 
Hele dagen handler om å ivareta det gode samspillet og barnas trivsel. Det betyr at både lek, 
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fordypning, måltider, stellesituasjoner, hvile og overganger skal preges av hygge, samtaler, 
samarbeid og godt humør!  
 
Vi tar tak i de nære og konkrete tingene vi kan gjøre  

• Når noe er nytt og ukjent følger vi det med undring og nysgjerrighet fremfor 
avvisning. 

• Dialog og deltakelse er måten når vi skal finne ut av ting sammen, finne gode 
løsninger som ivaretar de ulike interessene rimelig greit. Bli hørt og å lytte til 
hverandre er essensielt.  

• Barn opplever mestring ved at utfordringer et akkurat så store at de har muligheter for 
å lykkes samtidig som de må jobbe litt for å få det til.  

Barn og barndom 
Barnehagen	  skal	  anerkjenne	  og	  ivareta	  barndommens	  egenverdi.	  Å	  bidra	  til	  at	  alle	  barn	  som	  går	  i	  barnehage,	  får	  en	  god	  
barndom	  preget	  av	  trivsel,	  vennskap	  og	  lek,	  er	  fundamentalt.	  Barnehagen	  er	  også	  en	  forberedelse	  til	  aktiv	  deltakelse	  i	  
samfunnet	  og	  bidrar	  til	  å	  legge	  grunnlaget	  for	  et	  godt	  liv.	  

 

Demokrati 
Gjennom	  å	  delta	  i	  barnehagens	  fellesskap	  skal	  barna	  få	  mulighet	  til	  å	  utvikle	  forståelse	  for	  samfunnet	  og	  den	  verden	  de	  er	  
en	  del	  av.	  Barnehagen	  skal	  fremme	  demokrati	  og	  være	  et	  inkluderende	  fellesskap	  der	  alle	  får	  anledning	  til	  å	  ytre	  seg,	  bli	  
hørt	  og	  delta.	  Alle	  barn	  skal	  kunne	  få	  oppleve	  demokratisk	  deltakelse	  ved	  å	  bidra	  og	  medvirke	  til	  barnehagens	  innhold,	  
uavhengig	  av	  kommunikasjonsevner	  og	  språklige	  ferdigheter.	  
 

Mangfold og gjensidig respekt 

Barnehagen	  skal	  fremme	  respekt	  for	  menneskeverdet	  ved	  å	  synliggjøre,	  verdsette	  og	  fremme	  mangfold	  og	  gjensidig	  
respekt.	  Barna	  skal	  få	  oppleve	  at	  det	  finnes	  mange	  måter	  å	  tenke,	  handle	  og	  leve	  på.	  
 
Gode opplevelser sammen gir livsglede! Mange barn har ikke besteforeldre 
og opplever ikke gleden ved å bli kjent med eldre generasjoner. Vi skaper 
livsglede mellom generasjoner. 
Vi har etablert et forpliktende samarbeid med  Eikstunet bo og behandlings-
senter. Målet er å skape gode opplevelser gjennom felles aktiviteter på tvers av 
generasjonene. Vi drar på jevnlige besøk der vi steker vafler, synger, prater 
sammen og har ulike aktiviteter sammen.  
 
Vi drar på besøk en fast fredag i hver måned med solsikker  
 

 
 
 

 
 
Ellers er vi opptatt av at alle respekterer hverandres grenser og forskjellige behov. Gjennom 
massasje og andre rolige stunder har vi mye fokus på hvordan vi møter hvert enkelt barn og at 
barna lærer seg å si ifra om hva de synes er greit og hva de ikke vil, samt å lære seg å tyde hva 
andre synes er greit og ikke. 
Vi er på gulvet med barna og veileder i leken slik at alle får muligheten til å utfolde seg i leken. 

Rammeplanen sier: "Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte  
med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig 
kunnskap med barn og personalet i barnehagen. Personalet bør formidle tradisjoner som 
skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet". 
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Likestilling	  og	  likeverd	  
 
Vi har som mål å gi gutter og jenter de samme mulighetene.  

På personalmøter og assistentveiledning drøfter vi våre metoder i møte med gutter og jenter, vi 
reflekterer og evaluerer. Er vi gode voksne som oppmuntrer gutter og jenter til å delta i alle 
aktiviteter i barnehagen? Møter vi barna likt i garderoben?  

 
Vi er barnas rollemodeller og vi jobber med å bevisstgjøre både de voksne i barnehagen og 
foreldrene slik at vi møter barna likt uavhengig av kjønn, hudfarge, funksjonsnivå og kultur. 
Barnehagen skal ha prosesser og arbeidsformer som kontinuerlig sikrer klargjøring, 
konkretisering og aktiv bruk av verdigrunnlaget.  
Vi skal respektere hverandres ulikheter og utøve omsorg og rettferdighet.  
Det er viktig for oss at vi alle er på samme lag for å skape et fellesskap hvor alle føler seg sett og 
inkludert, både personal, foreldre og barn. 
Bærekraftig utvikling 
Barna	  skal	  lære	  å	  ta	  vare	  på	  seg	  selv,	  hverandre	  og	  naturen.	  Barna	  skal	  få	  naturopplevelser	  og	  bli	  kjent	  med	  naturens	  
mangfold,	  og	  barnehagen	  skal	  bidra	  til	  at	  barna	  opplever	  tilhørighet	  til	  naturen.	  

 
Det vi er glad i tar vi vare på! Det betyr at bærekraftig utvikling, det å verne om seg selv, 
hverandre og naturen for små barn handler om å bli kjent med, bli glad i og lære å forstå og 
verdsette. Det er viktig at vi voksne er gode rollemodeller. 
• Vi er ofte på tur og lærer barna om naturen rundt oss og hvordan vi kan 

bruke den gjennom de forskjellige årstidene. 
• Vi er mye ute i barnehagen og har forskjellige prosjekter relatert til de 

forskjellige årstidene.' 
 

Bærum	  -‐	  en	  klimaklok	  kommune	  
Vi er veldig opptatt av å være en barnehage som er klimaklok. Det er viktig for oss å ta vare  på 
den verden vil lever i på samme måte som det er viktig for oss å ta vare på hverandre. 
 
• Vi kildesorterer og velger gjenvinnbare og miljøvennlige alternativer der det er mulig. 
• På tur oppmuntrer vi barna til å plukke søppel og har 

med en ekstra pose til dette. 
• Vi har sluttet med plastikkposer på bena, foreldrene 

og personalet må ta av skoene der det er skofritt 
område.  (Det er tydelig merket grense for skofritt 
område). 

• Vi putter ikke lenger bæsjebleier i egne plastposer, 
men bærer ut søppel to ganger om dagen. Det blir litt 
mer lukt men mye mindre plastavfall. 

Barnehagen	  skal	  fremme	  likeverd	  og	  likestilling	  uavhengig	  av	  kjønn,	  funksjonsevne,	  seksuell	  orientering,	  kjønnsidentitet	  
og	  kjønnsuttrykk,	  etnisitet,	  kultur,	  sosial	  status,	  språk,	  religion	  og	  livssyn.	  Barnehagen	  skal	  motvirke	  alle	  former	  for	  
diskriminering	  og	  fremme	  nestekjærlighet.	  
Barnehagen	  skal	  bygge	  sin	  virksomhet	  på	  prinsippet	  om	  likestilling	  og	  ikke-‐diskriminering	  og	  bidra	  til	  at	  barna	  møter	  og	  
skaper	  et	  likestilt	  samfunn.	  Alle	  skal	  ha	  like	  muligheter	  til	  å	  bli	  sett,	  hørt	  og	  oppmuntret	  til	  å	  delta	  i	  fellesskap	  i	  alle	  
aktiviteter	  i	  barnehagen.	  Personalet	  må	  reflektere	  over	  sine	  egne	  holdninger	  for	  best	  mulig	  å	  kunne	  formidle	  og	  fremme	  
likeverd	  og	  likestilling.	  
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• Vi oppfordrer foreldrene til å bruke sekk eller stoffposer o.l. til frukten de kommer med slik 
at vi unngår masse plast fra hver familie. 

• Vi sender ut så mye vi kan av informasjonen vi gir ut via mail for å bruke minst mulig papir. 
• Barna får en tøypose til skittent tøy som henger fast i barnehagen istedenfor å sende hjem tøy 

i plastposer. 
• Vi sår vekster med barna og høster rips, epler, sukkererter, tomater o.l. 
•  I tillegg vil vi gi barna gode opplevelser i naturen slik at de blir glade i å være i den, lærer 

seg respekt for hvordan man kan bruker naturen lærer seg å ta godt vare på den. 

 

Livsmestring og helse 
Barnehagen	  skal	  ha	  en	  helsefremmende	  og	  forebyggende	  funksjon	  og	  bidra	  til	  å	  utjevne	  sosiale	  forskjeller.	  Barnas	  fysiske	  
og	  psykiske	  helse	  skal	  fremmes	  i	  barnehagen.	  Barnehagen	  skal	  bidra	  til	  barnas	  trivsel,	  livsglede,	  mestring	  og	  følelse	  av	  
egenverd	  og	  forebygge	  krenkelser	  og	  mobbing.	  
	  
Måltider	  og	  matlaging	  i	  barnehagen	  skal	  gi	  barna	  et	  grunnlag	  for	  å	  utvikle	  matglede	  og	  sunne	  helsevaner.	  

 
Vi vil støtte barna i å finne indre styrke, retning og dømmekraft gjennom daglige stunder med ro, 
trygghet, nærvær og samhørighet. Inspirert av "Drømmen om det Goda" bruker vi de fire 
metodene refleksjon, stillhet, berøring og bevegelse. 
 
Drømmen om det gode vokste fram av ikke-voldsprosjektet ”Dalai Lamas perspektiv” som ble 
gjennomført i samtlige kommuner i videregående skoler i Stockholm i skoleåret 1995-96, i 
samarbeid med Stockholm by . I dag har de 17 års erfaring med stillhetsøvelser på alle nivåer av 
skolen fra barnehagen til videregående. Forskning og erfaring viser at barn og elever i alle aldre, 
og ikke minst lærere liker og trives med korte stunder av stillhet i sin hverdag. 

Drømmen om det gode arbeider for at stillhet skal bli et obligatorisk innslag i barnehagen og 
skolen og mottok Ikke-voldsprisen fra Sveriges kristne råd i 2008 med sitt budskap: "Den man 
masserer slår man ikke".  

Vi kaller våre små hvilerom sammen i hverdagen for MAGISKE PUSTEROM. Det bringer oss 
tettere sammen og gir en spesiell form for kontakt som vi bringer med oss videre lenge etter at et 
"pusterom" er avsluttet. F.eks lærer barna å forstå at vi har forskjellige grenser og at det ikke 
nytter å bare sette i gang og massere et annet barn. Man må spørre først og hele tiden passe på at 
den andre synes det man gjør er greit. Verne hverandres grenser. Foreldrene forteller at dette er 
noe barna også tar med seg hjem. Vi ser at de tar det med videre i leken. Ofte etter magisk 
pusterom kan barna leie hverandre og klemme hverandre og spørre "går det bra" eller "har du det 
fint." 

Ved måltidene anstrenger vi oss for å skape en rolig stemning med stemningsfull rolig musikk, 
"levende" lys og tilstedeværende voksne. 
 
Dette året har vi fått støtte fra kommunen slik at vi får til en studiereise til Norrkøping til 
Armbandet førskola hvor de har jobbet med vår visjon siden 1995. 
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Barnehagens	  formål	  og	  innhold	  
	  

Barnehagens	  innhold	  skal	  være	  allsidig,	  variert	  og	  tilpasset	  enkeltbarnet	  og	  barnegruppen.	  I	  barnehagen	  skal	  barna	  få	  leke	  
og	  utfolde	  skaperglede,	  undring	  og	  utforskertrang.	  Arbeidet	  med	  omsorg,	  danning,	  lek,	  læring,	  sosial	  kompetanse	  og	  
kommunikasjon	  og	  språk	  skal	  ses	  i	  sammenheng	  og	  samlet	  bidra	  til	  barns	  allsidige	  utvikling.	  

Barnehagen	  skal	  være	  en	  kulturarena	  hvor	  barna	  er	  medskapere	  av	  egen	  kultur	  i	  en	  atmosfære	  preget	  av	  humor	  og	  glede.	  

Barnehagens	  fysiske	  miljø	  skal	  være	  trygt	  og	  utfordrende	  og	  gi	  barna	  allsidige	  bevegelseserfaringer.	  Personalet	  skal	  
utforme	  det	  fysiske	  miljøet	  slik	  at	  alle	  barn	  får	  muligheter	  til	  å	  delta	  aktivt	  i	  lek	  og	  andre	  aktiviteter,	  og	  slik	  at	  leker	  og	  
materiell	  er	  tilgjengelig	  for	  barna.	  

Omsorg	  	  
 
”Omsorg i barnehagen handler både om relasjon mellom personalet og barna og om barnas 
omsorg for hverandre.” (Rammeplanen s. 31)  

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg gjennom hele dagen. Måltid, av- og 
påkledning, lek inne og ute og toalettbesøk er situasjoner som gjentar seg hver dag, flere ganger 
om dagen. Disse daglige aktivitetene gir gode muligheter for samtaler og selvstendighetstrening, 
og det er viktig å bruke god tid for å ivareta det enkelte barns behov for kontakt og oppfølging i 
disse situasjonene. 

 

Personalet gir mye omsorg ved å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte 
aktiviteter. Ved god omsorg vil barna bli styrket til å utvikle tillit til seg selv og andre og gradvis 
ta større ansvar for fellesskapet.   
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. 
 
Personalet i barnehagen har vært på kurs i Trygghetssirkelen (Circle of Security; Cos) som 
beskriver hvordan barnet ved hjelp av god tilknytning til den nære, trygge voksne, kan etablere 
trygghet til og utforske omgivelsene og våge å ta utfordringer. De vender seg tilbake til den 
trygge havnen for å hente bekreftelse, trygghet og styrke, fylle sine behov, for så å våge nye 
turer ut i det ukjente.  
«Se meg, forstå meg, og fyll meg opp med trygghet og selvtillit så er jeg klar for nye 
utfordringer»  
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Trygghet, selvtillit og opplevelse av å mestre er en forutsetning for å ønske å møte verden og 
møte nye utfordringer på en god måte.  
 
Alltid: Vær STØRRE, STERKERE, KLOKERE, og GOD.  
Når det er mulig: Følg barnets behov. Når det er nødvendig: Ta tak.  
Hjemme er foreldrene de trygge voksne. I barnehagen skal personalet så langt det er mulig 
ivareta denne funksjonen.  
 
MÅLTIDET: Vi er oppmerksomt tilstede for barna og passer på at alle får sin del av positiv 
oppmerksomhet og omsorg rundt bordet. Det settes lys på bordet (elektrisk) og rolig musikk i 
bakgrunnen. Vi snakker med barna og oppmuntrer dem til å si ifra eller vise hva de vil ha på 
brødskiven o.l. Barna får prøve ut å helle i vann, drikke av glass og smøre selv og det gir dem 
stor mestringsglede, noe de viser med hele seg. De voksne bekrefter deres følelser med å juble 
sammen med dem. Det blir tatt hensyn til at det er noe barna ikke liker, men vi forsøker også å 
utfordre dem ved å mose grønnsaker o.l. inn i maten og slik lære dem smaken gradvis. Barna blir 
oppmuntret til å sitte ved bordet sammen med de andre til de fleste er ferdige, men vi tar også 
hensyn til dagsform, alder og trøtthet og må ofte ta noen fra bordet tidligere. Måltidet skal være 
en god opplevelse som skaper matglede og samhold. 

 
FYSISK AKTIVITET: Vi tilrettelegger for aktiv lek ute og inne og 
heier på barna når de utfordrer seg selv. Det er viktig for dem at vi er 
tilstedeværende som deres "ladestasjoner", når de vet at de kan 
komme til oss å få bekreftelse og omsorg er det lettere for dem å 
prøve ut nye utfordringer.  
Miljøet er tilrettelagt slik at det både skal være trygt, men også 
inspirerende for barna å delta i den aktive leken. 
Vi deler ofte barna i mindre grupper. Slik får de minste rom til å 

være aktive i sin tumlelek og de eldste får base fra seg uten å alltid måtte ta hensyn til de minste. 
Det er alltid en voksen tilstede med et tilgjengelig fang som omsorgsfullt anerkjenner barna i 
deres lek og bevegelsesglede. Vi legger inn rolige stunder flere ganger om dagen for at barna 
kan hente seg inn igjen innimellom aktiv lek, da kan vi f.eks ha yogalek med avspenning, 
massasje, spa o.a. 

Lek 
Lek er en skapende prosess som barnet selv styrer. Gjennom leken lærer barnet å mestre ulike 
ferdigheter. Det får mulighet til å leve ut ulike følelser, bruke fantasien og å utfolde seg ufarlig og 
uten for store konsekvenser.  Leken er fremfor alt en frivillig aktivitet. Barnehagen kan 
tilrettelegge for lekeaktiviteter som styrker barnet på ulike områder, men som ikke fyller den 
spontane lekens funksjon. Det er viktig for personalet å gi rom for leken, skape ro rundt lekende 
barn og hjelpe barn til å videreutvikle den. Personalet vil være tilstede med øyne og ører for å se 
at leken ikke blir stereotyp eller at det er de samme barna som dominerer. Personalet vil ofte 
hjelpe til med å gi nytt materiell og ny kunnskap og fantasi for å videreutvikle en lek som f.eks. 
”har stoppet opp”. Leken er spesiell, den er i stadig forandring og krever at deltagerne er med på 
det som skjer – godtar og inngår kompromisser. Mye læring av språk og sosial kompetanse 
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utvikles gjennom leken. Et barn som har lekt mye rollelek vil være godt rustet til å delta aktivt i 
samspill med andre.   

 
Vi vet at i leken foregår det også et maktspill; barn ”prøver seg ut” på hverandre, noen bestemmer, 
mens andre bare ”er med”. Men flinke lekere har mye å bidra med i leken, og de andre barna kan 
lære mye av dem! Slike lekestunder krever at personalet går varsomt inn og rettleder (med all 
respekt for leken), og gir barna holdninger slik at alle etter hvert går ut av leken med styrket 
selvfølelse. 
 
 
For barn mellom 0 og 3 år er dette de viktigste lekeformene:  
 

KROPPSLIG LEK/ 
TUMLELEK 

Små barn opplever verden gjennom kroppen i bevegelse og 
lek. De sanser og utforsker verden rundt. Ved å bevege seg 
allsidig i varierende omgivelser utvikler de selvfølelse, 
utforskertrang, motorikk og evnen til å holde fokus. 

PARALLELLEK Barna er i nærheten av hverandre og gjør det samme uten å 
være oppmerksomme på hverandre 

OPPMERKSOM 
PARALLELLEK 

Barna gjør det samme og viser hverandre at de er 
oppmerksomme på den andres tilstedeværelse 

SAMLEK Barna utfyller hverandre i et gjensidig samspill og bytter på 
å ta tur. Grunnlaget for late-som-lek. 

LATE-SOM-LEK/ROLLELEK Barna kan late som de for eksempel spiser, drikker og sover, 
og mellom 2-3 årsalderen begynner de å involvere andre 
barn i denne leken. 

KONSTRUKSJONSLEK Bygging med store klosser og puter og utforsking 
medmodelleire og sand. 

Danning 
I relasjon til andre mennesker danner barna seg selv og legger grunnlaget for sitt selvbilde og 
opplevelse av egenverdi. I barnehagen krever det at vi har trygt fellesskap og miljø som i 
praksis fremmer deltakelse, likeverd og inkludering. Det sikrer at barna finner motet til å 
prøve ut sin egen rolle og betydning. 
  

• Barna skal få gjøre seg ulike erfaringer av sin egen rolle i fellesskapet  
• For å vite hvor skillet går mellom «meg selv og de andre»; egne behov og lyster og 

den andres, hender det at grensen overskrides. Dette er viktige erfaringer det skal være 
rom for i barnehagen. Kloke, oppmerksomme voksne trengs for å gi barna den støtten 
de behøver når dette skjer: Se barnets intensjon, litt hjelp til regulering, litt trøst, finne 
en løsning sammen, så barnet etter hvert lærer av egne erfaringer – til neste gang. 

• For at barna skal kunne forstå felles verdier og normer må dette praktiseres i 
hverdagen. Vi må være tydelige på våre forventninger – selvsagt tilpasset barnas alder 
og modning.  

• For å utvikle evne til kritisk tenkning og til å kunne stå opp for seg selv og andre må 
barna kjenne trygghet og selvsikkerhet nok til å kunne yte motstand.  
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• Barn vil alltid gjøre sitt beste! Derfor må vi forstå intensjonen bak handlingene også 
når det kommer litt feil ut og tydelig støtte og anerkjenne barnets bidrag og mening 
bak handlingene, samt veilede dem til riktige handlinger. 

 

Læring	  
Barn er naturlig utforskende og ønsker å lære, et eksempel på dette er alle spørsmålene som 
ofte kommer fra barn. Det er viktig å se og høre barnas initiativ og ta dette alvorlig,  
vi skal undre oss og finne svar sammen med barna. Barnehagen skal være en læringsarena 
hvor barnehagens utforming og inventar skal motivere barna til ulike aktiviteter.  

 
Vi har daglig samlingsstunder, både planlagte og spontane. Dette er en god læringsarena hvor 
barn og voksne er samlet. Innholdet i samlingen kommer til å variere fra dag til dag, men en rød 
tråd vil få det hele til å henge sammen året igjennom. Dette vil være et sted hvor vi kan 
introdusere og arbeide med nye prosjekter, lære nye sanger m.m. Noe vil være fastsatt på 
forhånd, mens vi også kommer til å ha samlinger etter hva barna er opptatt av der og da. Vi har 
også språkgrupper hvor vi forsker på ord, dette synes barna er spennende og skaper undring, 
interesse og utvikling av språket. Ellers er det de daglige hverdagssituasjonene vi mener er de 
beste læringsarenaene, barn lærer best når de kan ta, se og føle det vi snakker om. 
 
Vennskap	  og	  fellesskap 
Barnehageloven (2005) § 2 sier at ”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.” Rammeplanen for barnehagens innhold understreker videre at barnehagen er en 
viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. 

 
Gjennom vår visjon "Magiske pusterom"  ønsker vi å bruke enkle metoder for å styrke barnas 
evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning.  
Vi ønsker å bidra til at barna får trening i å medvirke til positive former for samhandling.  
I omsorg, lek og læring vil enkeltbarns og barnegruppens sosiale kompetanse både bli uttrykt og 
bekreftet. Personalet skal være aktive, tydelige, anerkjennende og støttende.  

 
Massasjestunder, spa, yogalek og stillelek gir oss pusterom til å se og oppleve hverandre på en 
annen måte. Dette skaper et varmt og anerkjennende sosialt miljø. Barna opplever at vi spør dem 
om det er greit at vi masserer  ryggen deres eller spør om det kjennes godt med fotbad og er 
oppmerksomt tilstede for dem og lytter til det de sier eller signaliserer. Dette tar barna med seg 
videre i leken etterpå, de kan ta rundt hverandre, stryke over håret på en venn eller gi en spontan 
kos  til en som ser trist ut. 
 
Vi ønsker at også foreldrene skal få et pusterom når de kommer inn i barnehagen og få senket 
skuldrene før de stresser videre til jobb. Med rolig stemning og dempet belysning på morgenen 
møter vi foreldre og barn med vennlighet og imøtekommenhet. 
 



14 
 

Kommunikasjon	  og	  språk	  	  
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling 
av språk og er viktig for opplevelse av egen identitet og 
mestring på mange områder. Tidlige erfaringer med 
jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter 
og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, 
læring og etablering av vennskap.  
 
I Lilja familiebarnehage jobber vi aktivt med språkstimulering ved å knytte språket til aktive 
handlinger, til konkrete og mangeartede opplevelser. Vi er gode språkmodeller og støttende og 
stimulerende gjennom hele barnehagehverdagen. Vi stiller åpne spørsmål, har gode samtaler og 
gjentar korrekt uttale. Vi er aktivt lyttende til det barnet sier og gir gode forklaringer når barn 
spør og er undrende.  
 
Språkstimulering praktiseres gjennom blant annet benevning i hverdagsaktiviteter som: Måltider, 
lek, uteliv, fantasifortellinger, spill, eventyr, sanger, rim, regler, garderobesituasjoner, på turer, 
samlinger, pekebøker, yoga og biblioteks besøk. 
Bærum kommune har utviklet en standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagene, og denne 
følger vi her i Lilja barnehage også.  
  
 

	  Barnas	  medvirkning	  
	  

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

 
Vi tar barn på alvor og vektlegger å ta utgangspunkt i barnets individuelle behov. Barn er unike, 
de har forskjellige personligheter og skal møtes med anerkjennelse og respekt for den de er. Barn 
har rett til å ha egne meninger, behov og følelser og skal bli hørt og tatt med på råd og 
avgjørelser. 
 
Det er viktig at de voksne i barnehagen er bevisst tilstede i øyeblikkene og tolker barnas signaler 
for å se om barna har gode opplevelser med det vi gjør. Vi følger barnas interesser i de 
pedagogiske planene og spør barna om hva de har lyst til å gjøre.  

 
Vi tilpasser soverutiner, spising, samlingsstunder etc. etter hva barna trenger og ønsker og vi kan 
dele gruppen om f.eks. halve gruppen vil ut. Vi lytter til barnas innspill enten det gjelder valg av 
sang i samlingsstund, hvilke bøker de vil ha med fra biblioteket eller ønske om å male o.l. og 
forsøker å møte dem så godt vi kan. De som ikke kan snakke kommuniserer hva de vil ved hjelp 
av kroppsspråk og lyder, det er viktig for oss at de også kjenner at de blir tatt på alvor.  
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Alle prosjekter bli til på barnas premisser og varer så lenge det inspirerer og de vil undre seg 
sammen med oss. 
 

Samarbeid	  mellom	  hjem	  og	  barnehage	  
Barnehagen	  skal	  legge	  til	  rette	  for	  foreldresamarbeidet	  og	  god	  dialog	  med	  foreldrene	  og	  ivareta	  foreldrenes	  rett	  til	  
medvirkning.	  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.	  Foreldrene	  og	  barnehagens	  personale	  har	  et	  felles	  ansvar	  for	  barnets	  
trivsel	  og	  utvikling.	  Samarbeidet	  mellom	  hjemmet	  og	  barnehagen	  skal	  alltid	  ha	  barnets	  beste	  som	  mål.	  

 

Lilja familiebarnehage - en stor familie  

Barna, personalet og foreldrene i Lilja familiebarnehage skal være som en stor familie med et 
felles mål: "Å hjelpe et hvert barn til å bli det beste seg selv" 
 
 
 Ved respekt for hverandre og hverandres styrker og svakheter skaper vi en god barnehage med 
mye omsorg, varme og oppmerksom tilstedeværelse. Vi bygger videre på det barnet bringer med 
seg hjemmefra og med orden, rutiner og frihet innenfor de grenser barna kan mestre (i forhold til 
alder og utvikling) skaper vi en trygg ramme rundt barnehagen.  
 
Barnas foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et nært samarbeid er med på å skape gode 
barnehagedager og det fremmer barnets trygghet, trivsel og utvikling. Vi er glade for innspill og 
meninger og vi vil gjerne at foreldrene tar kontakt med oss om både stort og smått.  
 
Foreldresamarbeidet kan deles inn i to;  
- det daglige uformelle samarbeidet og det formelle samarbeidet som innebærer foreldremøter og 
ulike former for foreldresamtaler.  
 
• Foreldresamtalene holdes ved oppstart (oppfølgingssamtale), på høsten og våren. Ved 

behov har vi ekstra samtaler.  
 
Ellers har vi foreldresamarbeid på mange måter: 
• Den daglige kontakten:  

Dialog og informasjonsutveksling om barnet, planer og praktiske ting. Et godt bindeledd i 
barnas hverdag.  

• Foreldremøte for nye foreldre: Møte styrer og en representant av eierne i juni. Det blir gitt litt 
grunnleggende informasjon om barnehagen og avdelingen med hovedvekt på tilvenning. 

• Besøksdag for nye barn i juni: Møte nye barn og noen fra personalet og bli litt kjent i 
barnehagen. Rom for litt gjensidig informasjon.  
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• Foreldremøter: Det holdes foreldremøte i slutten av august. Aktuelle problemstillinger til 
diskusjon og dialog blir tatt opp, i tillegg til at avdelingen presenterer innhold i hverdagen. 
Forum for samarbeid i hele foreldregruppen.  

• Foreldresamtaler: Her gis det mer dybdeinformasjon om barnet. Foreldresamtalene er en 
viktig arena for samarbeid til barnets beste. Dialog og veiledning, utveksle informasjon og 
erfaringer, ta opp aktuelle problemstillinger.  

• Foreldrekaffe/middag ol.: Møte for å bli bedre kjent med andre foreldre, barn og 
personalet. For barna er det viktig at noen av «deres» kommer på noen av disse samlingene. 
Vi har forståelse for at det noen ganger ikke passer for foreldrene – men kanskje kan en 
tante, en bestefar eller en god venn av familien komme?  

• Dugnad: Disse arrangeres i oktober når barna har blitt kjent og i forkant av 17. mai. Det er 
en arena som gir både foreldre og personalet en mulighet til å bli litt bedre kjent samtidig 
som vi gjør det fint i barnehagen sammen.  

• Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og SU: To foreldre fra hver avdeling danner FAU - et 
på hvert hus. FAU har ansvar for faste sosiale arrangementer i foreldrenes regi; delegerer og 
organiserer og er et fint bindeledd mellom SU og hele foreldregruppen. 

	  

Overganger 
Når barnet begynner i barnehagen - tilvenning 
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.	  

 
Enten man begynner i barnehagen for første gang eller begynner i ny barnehage er det uansett 
nye barn og voksne, nye hus og nye rutiner å bli kjent med, og det tar den tiden det tar. Hvordan 
er det i barnehagen i august?  
• ”De gamle barna” kommer tilbake fra sommerferie og opplever at gruppene er endret  
• Nye barn og deres foreldre starter opp, det blir mange voksne”inn og ut”.  
• Kanskje er det nye voksne i personalgruppen?  
 
Slik tilrettelegger vi for en god oppstart og tilknytning:  
• Alle nye barn hos oss får en tilknytningsperson. Tilknytningspersonen har flere barn som 
«sine». Det er en av grunnene til at ikke alle nye kan begynne på likt.  
• Barn er ulike og alle har sine individuelle behov. I starten er det godt å rusle rundt litt i eget 
tempo inne og ute sammen med mamma eller pappa. Er det noen spennende leker som vekker 
spesiell interesse? Barnehagen er et spennende sted for barna å utforske.  
• Tilknytningspersonen er nær og barn og foreldre blir sammen kjent med denne. 
• Foreldrene trekker seg gradvis litt tilbake (alt fra en halv meter til mange) – og skaper rom for 
at barnet etablerer sin egen kontakt med sin tilknytningsperson.  
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• Det er lurt å prate om barnehagen i passelige doser hjemme.  
• Foreldrene er sammen med barnet helt til barnet er trygg nok til å kunne trøstes hvis noe blir 
leit og til tilknytningspersonen opplever seg som en trygg person for barnet.  
Er mamma eller pappa gått og ting blir for vanskelig for barnet tar vi kontakt med foreldrene.  
• Etter ca. 3 uker har styrer en oppstartsamtale med foreldrene til de nye barna. 
 
Det kan være en stor utfordring for familien det året barna begynner i barnehagen, med tre dager 
permisjon fra jobben og kanskje ikke oppstart før langt ut i august. Men for å ivareta barna så de 
får en god start kan ikke alle begynne på likt. Det er viktig å se på dette som en klok investering 
for fremtiden.  

Barnets trivsel og glede er målet – og det er 
mange barn i barnehagen. Personalet har 
mange oppgaver og barna er det viktigste.  
Vi ønsker å gi alle en god mottakelse om 
morgenen, men kan ikke alltid komme alle 
fysisk i møte. Noen ganger blir det et  
”Hei, bare kom inn! Vi er her!" 
  
Vi skal alltid være tilgjengelige for 
foreldrene for å si litt om dagen i dag, gi en 
beskjed eller annet som skal formidles. Men 

det er ikke sikkert foreldrene alltid kan få «den lange praten». For barna kommer først og vi er 
ansvarlige for de har det trygt og godt til enhver tid. 

Overgang innad i barnehagen og mellom barnehager 
Personalet	  skal	  sørge	  for	  at	  barn	  og	  foreldre	  får	  tid	  og	  rom	  til	  å	  bli	  kjent	  med	  barna	  og	  personalet	  når	  de	  bytter	  
barnegruppe.	  

 
Ved bytte fra den ene til den andre barnehagen innad i Lilja vil barnet jevnlig besøke sin nye 
barnehage sammen med en trygg voksen og være med å leke og spise formiddagsmat der. Barna 
møtes også mye på tvers av husene i utetiden, fellessamlinger o.l. slik at alle barn blir kjent med 
alle de voksne og barna på begge hus. Vi liker å se på oss selv som en toavdelings-barnehage. 
 
Ved bytte til en annen barnehage kan vi gå på tur med alle barna for å se på barnehagen barnet 
skal begynne i. Om barnet er ekstra sårbart kan vi også avtale et ekstra besøk med noen få hvor 
vi får komme inn i barnehagen og barnet får hilst på voksne på sin nye avdeling.  

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

 
Bærum kommune har fastsatte rutiner for overgang fra barnehage til skole. 
 
Lilja familiebarnehage har ingen barn som går rett over til skole, de går over i andre barnehager 
senest i 3-4 års alder. 

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

 
Lilja barnehage har fem planleggingsdager som brukes til planlegging av det pedagogiske 
opplegget og fellesarrangementer. Vi tar med oss årshjulet inn i arbeidet.  
Hvert av husene har assistentveiledning ukentlig hvor vi får snakket om barnas utvikling, 
planlegge prosjekter o.l. samt mer praktiske gjøremål. En gang i måneden er assistent-
veiledningen avsatt til mer faglig utvikling hvor vi går igjennom bl.a. videoer fra UDIR, 
ståstedsanalyse, observasjonsmetoder m.m. Vi har også ukentlige ledermøter hvor eierne blir 
oppdatert på informasjon fra styrermøter, nettverk o.a. 
 
I løpet av høsten 2018 skal vi gjennomføre UDIR’s ståstedsanalyse for å kartlegge hvor vi er i 
egen praksis mht lov, forskrifter og lokale retningslinjer. Resultatene av denne vil være 
grunnlaget for eventuelle endringer i barnehagens praksis og plan for kompetanseutvikling. 
 

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

 
Det pedagogiske arbeidet vil kontinuerlig være under vurdering på avdelingsmøter, 
planleggingsdager, i hverdagen og ved tilbakemeldinger fra foreldrene gjennom daglig 
kommunikasjon. Vi tar barnas innspill med inn i vurderingsarbeidet og bestreber å lage prosjekt 
ut fra deres ønsker. Vi har som mål å være i endring og utvikling, ved å evaluere underveis kan 
vi justere praksisen vår dersom vi ser behov for det. 
 

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

 
Ved å dokumentere det vi gjør i hverdagen synliggjør vi for foreldre, barna og også for 
personalet. Vi får tanker og erfaringer om hvordan prosessen har vært, og det gir grunnlag til 
refleksjon over arbeidet som øker bevisstheten vår.  
• Vi dokumenterer gjennom bilder av aktiviteter og prosessen i prosjektarbeidet, ofte forsterket 

med sitater fra rammeplanen. Bilder av prosessen blir hengt opp og danner samtale mellom 
barn, foreldre og personale.  
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• Vi henger opp produkter barna har laget. Gjennom denne type dokumentasjon gir vi 
foreldrene et innblikk i en liten del av hva barna deres gjør når de er i barnehagen og barna er 
veldig stolte av hva de har fått til. 

• Vi sender ut månedsbrev hvor vi legger ved bilder og forteller litt om hvordan vi har jobbet 
med prosjekt og månedens fagområde gjennom hele måneden. 

• Vi skriver referater fra ledermøter, avdelingsmøter, planleggingsdager m.m. for å kunne 
evaluere hva som er blitt gjort og kunne se tilbake på tidligere erfaringer. 

• På barnehagens hjemmeside legges det kontinuerlig ut bilder fra barnas hverdag slik at 
foreldrene kan få et innblikk i barnehagehverdagen. Ved å logge seg inn med brukernavn og 
passord får foreldrene tilgang til bildene. 
 

Vår arbeidsmetode for å sikre et godt læringsmiljø er pedagogisk dokumentasjon med 
utgangspunkt i prosjektarbeid og rommet som den tredje pedagog. 
 
 

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

 

Progresjon 
Ordet progresjon betyr at man skal avansere. Her i Lilja barnehage skal vi legge til rette for at 
hvert enkelt barn skal få oppleve aktiviteter som gir dem mestringsfølelse, men også aktiviteter 
som gir dem utfordringer hvor de har noe å strekke seg etter. Dette innebærer at alle barna skal 
oppleve fremgang, de skal utvikle seg og lære mer.  
 
Vi i personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi dem varierte erfaringer og 
opplevelser. Gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og 
utformingen av fysisk miljø legger vi til rette for at barna opplever progresjon.  

	  	  

Barnehagens	  digitale	  praksis	  
De fleste land har retningslinjer på hvor mye små barn kan sitte på data, Norge er et unntak her. 
I andre lands retningslinjer heter det at barn under to år ikke bør ha noe skjermtid i det hele tatt. 
For barn i alderen to til fire år bør skjermtiden begrenses til maks én time til dagen, helst 
mindre. Det får de fleste hjemme. Dette betyr at digital praksis i vår barnehage begrenser seg til 
formidling av det pedagogiske innholdet:  
 

• Vi bruker informasjon fra nettet for å finne ut ting vi, både barn og voksne, lurer på. 
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•  Barna skal fortsatt få anledning til å finne egne løsninger og forklaringer uten at disse 
blir googlet i hjel. 

• Å minnes og snakke om felles opplevelser – det kan være en tur, en samling eller annet – 
er mye lettere når vi har bilder av det vi har gjort. Det blir også en språkforsterker. 

• Ved hjelp av bilder satt sammen med sitater fra rammeplanen bevisstgjøres både foreldre 
og personalet på det gode arbeidet som blir gjort og inspirerer til å komme med nye ideer 
og innspill. 

• Vi bruker digitale verktøy til ulike prosjekter; lyssetting av rom, visualisering av ulike 
effekter, kulisse til lek og dramatisering, forstørring og studier av alt fra insekter til 
dinosaurer.  

• Tilgjengelighet til og bruk av musikk i mange sjangere.  
• Digitale verktøy er til stor hjelp og nytte i vår pedagogiske dokumentasjon og refleksjon. 

 

 Barnehagens fagområder 

 
Vi har ulike temaopplegg igjennom hele året hvor flere av fagområdene vil være representert 
omgangen. Måten vi jobber med barnehagens fagområder vil bli dokumentert i månedsbrev og 
månedsplaner. Under ser dere en oversikt over de ulike fagområdene og hvilke mål vi har valgt å 
fokusere ekstra på 
 

Kommunikasjon,	  språk	  og	  tekst	  
 I arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barna:  

• Stimuleres til å bruke språk for og uttrykke følelser, tanker, meninger og erfaringer på 
ulike måter 

• Oppleve glede og spenning over fortellinger, eventyr, sanger, rim og regler  
 

Kropp,	  bevegelse,	  mat	  og	  helse	  
I arbeidet med kropp, bevegelse, mat og helse skal barna:  

•  Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer inne og ute, året 
rundt 

• Få en begynnende forståelse av menneskekroppen, god hygiene og et variert kosthold 
• Bli kjent med egne behov og følelser 
• Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper 
 

Fagområdene	  gjenspeiler	  områder	  som	  har	  interesse	  og	  egenverdi	  for	  barn	  i	  barnehagealder,	  og	  skal	  bidra	  til	  å	  fremme	  
trivsel,	  allsidig	  utvikling	  og	  helse.	  Barnehagen	  skal	  se	  fagområdene	  i	  sammenheng,	  og	  alle	  fagområdene	  skal	  være	  en	  
gjennomgående	  del	  av	  barnehagens	  innhold.	  Barna	  skal	  utvikle	  kunnskaper	  og	  ferdigheter	  innenfor	  alle	  fagområder	  
gjennom	  undring,	  utforsking	  og	  skapende	  aktiviteter.	  
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Kunst,	  kultur	  og	  kreativitet	  
I arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barna: 

• Oppleve samhørighet og kreativitet igjennom ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk 
• Bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 
• Oppleve stolthet over egen kulturell tilhørighet  

 

Natur,	  miljø	  og	  teknologi	  
I arbeidet med natur, miljø og teknologi skal barna:  

• Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling  
• En begynnende forståelse av hvordan man kan ta vare på naturen 
• Oppleve gode opplevelser og føle tilhørighet til naturen 
• Få kjennskap til dyr og dyreliv 

 
 

Antall,	  rom	  og	  form	  
I arbeidet med antall, rom og form skal barna: 

• Bli inspirert av matematisk tekning igjennom bøker, spill, naturopplevelser, leker og 
utstyr 

• Utvikle en begynnende forståelse for grunnleggende matematiske begreper (over, under, 
ved siden av, og lignende)  

• Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling 
 

Etikk,	  religion	  og	  filosofi	  
I arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barna:  

• Få kjennskap i ulike fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider 
• Få erfaringer med kulturelle uttrykk 
• Få en begynnende forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på  

 

Nærmiljø	  og	  samfunn	  
I arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barna:  

• Bli kjent med nærmiljøet 
• Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer 
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Kompetanseplan  
 
Gjennom	  ulike	  kompetansetiltak	  kan	  de	  ansatte	  styrke	  sin	  kompetanse	  og	  pedagogiske	  praksis	  i	  tråd	  med	  rammeplanen.	  

Personalet planlegger på avdelingsmøter, pedagogsmøter og ledermøter. Vi reflekterer og 
vurderer undervis og dette danner grunnlaget for kommende planlegging. 
 
Arenaer for personalutvikling 

• Utviklingssamtaler med personalet hvert år 
• Ledermøte annenhver uke 
• Avdelingsmøte hver uke 
• Planleggingsdager (5 i året)  
• Interne kurs 
• Eksterne kurs 
• Styrer er med i nettverksgruppe med styrere i andre private barnehager 
• Styrer deltar på styremøter som blir arrangert av Bærum kommune 

 
 

Til	  alle	  foresatte	  
 
Barna i Lilja familiebarnehage lærer om brannvern ca hver 6. uke. Vi har opplæring så ofte fordi vi 
vil at det skal bli en rutine for selv de minste å forholde seg til brannalarmen og hva man gjør i en 
slik situasjon. 
 
Mellom 50-70 mennesker omkommer hvert år som følge av brann – de aller fleste i sine egne 
hjem. Det utbetales årlig brannskadeerstatninger på 3-4 milliarder kroner. I tillegg påføres 
mange mennesker psykiske og fysiske plager. Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å 
gjøre noe med. For å få gjort noe som virkelig monner, er det viktig at den oppvoksende 
generasjon tilegner seg enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. 
 
Brann kan være et skremmende tema for noen, så vær oppmerksom på at barn kan bli redde.  
Det er viktig å snakke med barna og svare saklig på de spørsmålene de måtte ha. Fortell hva dere 
skal gjøre hvis det begynner å brenne, og gjennomfør gjerne en egen liten brannøvelse slik at 
barna føler seg tryggere. Brannøvelse har vi i barnehagen også, så det er en situasjon de fleste 
barna er kjent med. 
 
Enkelte barn synes brann er spennende, og kan være så nysgjerrige at de vil utforske temaet 
nærmere. Derfor er det viktig å være ekstra påpasselige med å gjøre fyrstikker og lightere 
utilgjengelige for barn. 
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Følgende temaer vil bli gjennomgått: 
 
- Røykvarsleren – hva gjør den og hvorfor?  
- Man skal krype hvis det blir mye røyk i et rom.  
- Man skal ikke gjemme seg hvis det brenner. 
- Hvis man finner fyrstikker eller lightere, skal man gi dem til voksne. 
- Pass på stearinlysene. 
 
Undervisningsopplegget vi bruker, er tilrettelagt av Norsk brannvernforening, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige NOR. Hvis dere lurer på noe om brannvern, besøk  
nettstedet www.brannvernforeningen.no eller spør det lokale brannvesenet. 

 

FAU	  
 
FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i 
barnehagen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) for ett 
år av gangen. Foreldremedvirkning i barnehagen bygger på at foreldrene har hovedansvar for 
barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i barnehagen. FAU skal sikre 
reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at barns læringsmiljø er trygt og godt. 
FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene, medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del 
i arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø og bidra til samarbeid mellom hjem og barnehage. 
Fau-representanter er Marita (Mammaen til Othilie) og Thomas (Pappaen til Theodor)  
 

En	  trafikksikker	  barnehage 
 
Lilja familiebarnehage vil jobbe for å gi barna et best mulig grunnlag til å ferdes trygt i 
trafikken. Helt fra barna er små må de forholde seg til trafikk. I starten tar de voksne det fulle 
ansvaret, men målet er at barna etter hvert skal bli selvstendige og trygge trafikanter. Foreldrene 
er den viktigste rollemodellen. 	  

 
Mål:  
• Vi skal styrke og utvikle barnas gode holdninger til trafikk og kunnskap om trafikk. 
• Vi skal alle voksne være gode rollemodeller i trafikken og minne hverandre på å etterleve 

dette. 
• Vi skal samarbeide med foreldrene om barnas trafikksikkerhet. 

Vi er helt avhengig av å ha et tett samarbeid med foreldrene i det viktige holdningsskapende 
arbeidet med trafikksikkerhet. De fleste ulykker skjer på små strekninger og man kan krasje selv 
på en liten tur opp til butikken eller til/fra barnehagen. 
Dersom barna ikke er godt nok sikret kan de bli skadet. 
 
Trafikkopplæringen i barnehagen gir det enkelte barn 
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bedre ferdigheter, holdninger og kunnskaper som fotgjenger, passasjer, syklist i trafikken og 
senere i livet som sjåfør. Grunnlaget må starte tidlig, bygges opp gradvis og starte med det nære 
og kjente. Mye av læringen vil foregå i her og nå-situasjoner i trafikken når vi er ute på tur, men 
vi kan også leke oss med skilt, sykler og lekebiler både inne og ute i barnehagen for å bli kjent 
med enkle trafikkregler og trafikkskilt. 

 
• Ved hjelp av årshjulet i barnehagen går vi gjennom ulike temaer som har fokus på 

trafikksikkerhet:  
- Veien til/fra barnehagen - Beltebruk i bil og buss - Vink til lastebilsjåføren - Vi som 
fotgjengere - Bruk av refleks - Hjelmbruk 

• Vi har utarbeidet rutiner for i å ivareta sikkerheten på turer til fots, i bil/buss eller med 
kollektivtransport i skolens regi. 

• Vi har integrert trafikkopplæring i sin årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål. 
• Det legges til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring (for eksempel ved 

innkjøp av materiell eller kursing av ansatte). 
• På foreldremøte i juni hvert år for nye foreldre har styrer en egen post på agendaen hvor 

temaet blir tatt opp med. Det blir også satt av noe tid til dette på høstens foreldremøte hvor 
alle foreldrene er med. Vi er avhengige av samarbeid med dem for å lykkes i dette viktige 
holdningsarbeidet.  

• Vi jobber også med et samarbeid med foreldrene i forhold til biltrafikk til og fra barnehage. 
 

VIKTIGE REGLER: 
1. Ikke parkere rett utenfor porten der man sperrer synsfelt for barn som kommer inn/ut 

av barnehagen. 
2. Kjør helst under fartsgrensen på 30 km/t i Grinistubben, det kan være trangt for 

gående pga parkerte biler. 
3. Bruk bilbelte på barna også på korte turer, gå foran som et godt eksempel. 
4. Bruk hjelm på sykkel, både på barn og voksne. 
5. Det er viktig med refleks for alle gående når det er mørkt ute, både voksne, barn og 

firbente. 
6. Det er strengt forbudt å kjøre på gangstien!  
Husk at barna lærer av å se på hva vi GJØR, IKKE hva vi ber dem å gjøre. Vær en god 
rollemodell! 
 

Dette mener foreldrene om trafikk (høst 2017): 
 
Foreldre: Det er viktig å gå foran som gode forbilder og alltid ha på sele i bilen på både barn og 
voksne. Ikke kjefte og klage over andre trafikanter når man sitter i bilen, vise hensyn i trafikken 
og ikke kjøre for fort. Det er lett å ta på refleks på barna men glemme seg selv. Å ha en refleks i 
bilen kan være lurt om man husker å ta den på når man går ut.  
De gammeldagse refleksene fungerer kanskje best da de alltid sitter fast i lommen på jakken. 
Bilene bør ikke stå på tomgang når man leverer barna og når man skal snu er det best  gjøre dette 
i naboens oppkjørsel, men være særs forsiktig når man rygger. 
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Barna må lære seg å bruke hjelm når de sykler, der bør også de voksne gå foran som et godt 
eksempel. 
 
Barnehagen: bør bruke vester på barna, de voksne må da gå foran som et godt eksempel og også 
ha på vest. Alltid ha på sele på offentlig kommunikasjon og sitte bakovervendt om mulig. Barna 
kan få lov å sykle på de små lekemotorsyklene fra barnehage til barnehage uten hjelm da disse 
ikke får noe fart å snakke om. Lære barna å se seg om før vi krysser gaten, vite forskjell på rødt 
og grønt lys og gå over på fotgjengeroverganger. Holde hånden til en voksen og passe på 
hverandre, snakke om at man aldri må løpe fra en voksen. Barna trenger ikke hjelm når de aker. 

 

Viktige	  datoer	  
 

Måned Ferie og fridager 
AUGUST  

SEPTEMBER  
OKTOBER 03.10 og 04.10 Barnehagen er stengt. 

Planleggingsdager for de ansatte 
NOVEMBER  

DESEMBER 23.12- 02.01 Julestengt.  
Første dag etter ferie blir 03.01 

JANUAR 01.01 1. Nyttårsdag. Barnehagen er stengt  
02.01 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

FEBRUAR  

MARS 01.03 Barnehagen er stengt. Planleggingsdag for 
ansatte  

APRIL 06.04-13.04 Påskeferie. Barnehagen er stengt 

MAI 
01.05 Arbeidernes dag. Barnehagen er stengt 
17.05 Norges nasjonaldag. Barnehagen er stengt 
21.05 Kristi himmelfartsdag. Barnehagen er stengt 
22.05 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

JUNI 01.06  2. Pinsedag. Barnehagen er stengt 

 
 


