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Innledning 
 

Virksomhet Raet barnehager består av Varteig, Hafslundsøy, Fosbyløkka og Stasjonsbyen barnehager. 

Vi har en felles virksomhetsplan som sier noe overordnet om virksomhetens rammer, organisering og 

hvordan vi jobber. 

Årsplanen er felles for alle barnehagene i virksomheten. Den er personalets arbeidsdokument, og 

beskriver hvordan vi skal omsette rammeplanens innhold til praksis. Virksomheten har et felles 

satsningsområde som vi jobber langsiktig og målrettet med.  

Barnehagene i virksomheten er ulike både når det gjelder størrelse og beliggenhet. Barnegruppene 

endrer seg fra år til år og det vil ha betydning for innhold og organisering. Det er viktig at hver 

barnehage får ivareta sitt særpreg. Arbeidsmåter og organisering vil derfor variere ut fra hva som 

passer den enkelte barnehage best.  

Årsplanen er godkjent i samarbeidsutvalgene i alle barnehagene i virksomheten, juni 2019. 
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Barnehagens formål og innhold 

 Slik gjør vi det 

Omsorg • Legge til rette for en god tilknytning og gode relasjoner preget av 
omsorg 

• Være lydhøre for barnas uttrykk og imøtekomme det på en god måte 

• Oppmuntre og støtte barn i å vise omsorg for andre og til selv å kunne 
ta imot omsorg 

Danning • La barna være aktive deltakere i fellesskapet og i beslutningsprosesser 

• Utfordre barnas tenkning og invitere til utforskende samtaler 

Lek • Sørge for et inkluderende miljø der alle barn får delta i lek 

• Observere, støtte og delta i leken på barnas premisser 

• Inspirere til ulike typer lek 

Læring • Være oppmerksomme på barnas interesser og legge til rette for læring 
rundt dette 

• Sørge for at alle barn får utfordringer og mestringsopplevelser 

Vennskap og 
fellesskap 

• Dele i mindre grupper og tilrettelegge for at barna kan bygge gode 
relasjoner og vennskap 

• Bidra til at alle kan få oppleve vennskap og lære å beholde venner 

• Forebygge og hindre utenforskap 

Livsmestring og helse • Forebygge, stoppe og følge opp utestenging, mobbing og uheldige 
samspillsmønstre. Dette skal skje i samarbeid med foreldre. 

• Hjelpe barna til å forstå og mestre egne følelser og hvordan de 
uttrykkes 

• Tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og bidra til et sunt og variert 
kosthold og gode hygienerutiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Årsplan 2019-2020, virksomhet Raet barnehager 

4 
 

Progresjon 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

 
 

• Hvert barn skal få utvikle seg, lære og 
oppleve fremgang.   
 
 

• Hvert barn skal oppleve mestring og 
samtidig ha noe å strekke seg etter. 
 
 

• Personalet skal legge til rette for 
variert lek, aktivitet og opplevelser. 

• Personalet bygger videre på barnas 
interesser og kompetanser, gjennom 
undring og utforskning. 

• Personalet skal sørge for progresjon 
gjennom bevisste valg av leker og 
materiell og utforming av det fysiske 
miljøet, ut fra barnas alder og 
modenhet. 

• Personalet skal legge til rette for at 
barna opplever en sammenheng i det 
pedagogiske innholdet, i løpet av 
barnehagetiden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fagområder 

 
Rammeplanen beskriver syv fagområder som skal  
være gjennomgående for barnehagens innhold.  
Alle fagområdene vil berøres gjennom lek, 
hverdagsaktiviteter og prosjektarbeid. 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi  

• Nærmiljø og samfunn 
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Medvirkning 

 Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Barn • Barna skal få mulighet til aktiv 
deltagelse i planlegging, 
gjennomføring og vurdering av 
sin barnehagehverdag. 

• Alle skal oppleve at deres 
meninger blir tatt hensyn til.  

• Barna skal få oppleve 
demokratisk deltagelse ved å få 
medvirke sammen med andre. 
  

• Personalet skal gripe det barna er 
opptatt av, og bringe det videre i lek og 
prosjektarbeid. 

• Personalet skal være lydhøre og 
sensitive og fange opp barnas språk og 
uttrykk, og møte dette på en god og 
undrende måte. 

Foreldre • Foreldre og barnehage skal ta 
felles ansvar for barnas trivsel og 
utvikling. 

• Samarbeidet mellom foreldre og 
barnehage skal preges av 
åpenhet og god dialog.  

• God kontakt og dialog ved levering og 
henting ut fra barnehagens rammer og 
muligheter. 

• Gode foreldresamtaler som oppleves 
som nyttige. 

• FAU i hver barnehage er engasjert og 
jobber sammen med personalet. 

• Den årlige foreldreundersøkelsen blir 
aktivt brukt til evaluering og utvikling 
av barnehagens innhold. 

• Møter i Samarbeidsutvalgene 
gjennomføres etter fastsatt møteplan.    
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Overganger 

 Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Når barnet 
begynner i 
barnehagen 

• Barna skal få en trygg og 
god start i barnehagen. 

• 5 dagers foreldreaktiv tilvenning, 
flere/færre dager hvis barnets behov 
tilsier det 

• Hvert barn har sin kontaktperson i 
barnehagen. 

• Personalet skal arbeide etter 
prinsippene fra trygghetssirkelen.  

Overganger  
innad i 
barnehagen 

• Barna skal få en trygg og 
god overgang når de bytter 
avdeling/base. 

• Før overgang skal det tilrettelegges for 
at barn og foreldre blir kjent på ny 
avdeling/base. 

• Samarbeid og utveksling av informasjon 
mellom avdelingene/basene. 

• Personalet skal arbeide etter 
prinsippene fra trygghetssirkelen. 

Når barnet 
begynner på 
skolen 

• Barna skal få en trygg og 
god overgang til skole/SFO. 

• Barna skal oppleve at det er 
en sammenheng mellom 
barnehagen og skolen. 

• Følge opp tiltak og prosedyrer  
jfr. Årshjul for overgang barnehage-
skole/SFO. 

• 5-års gruppe med tilrettelagt innhold 
og aktiviteter. 

 

Vurdering 

Vurderingsmåte Slik gjør vi det 

Pedagogisk 
dokumentasjon  
 

• Personalet reflekterer seg imellom og med barna over det pedagogiske 
arbeidet for å forstå og utvikle pedagogisk praksis. 

• Refleksjonene gir utgangspunkt for videre planlegging og 
gjennomføring av barnehagens innhold og aktiviteter. 

• Veiledningsmetoden «Reflekterende team» skal benyttes minimum en 
gang pr mnd., som et utviklingsverktøy for personalet.  

Foreldreundersøkelse • Barnehagene benytter den årlige foreldreundersøkelse fra 
Utdanningsdirektoratet. 

• Resultatene drøftes i personalgruppa, og i SU, og tas med i 
barnehagens utviklingsarbeid. 

Kvalitetsvurdering • Sarpsborg kommune gjennomfører jevnlig kvalitetsvurdering av alle 
kommunale barnehager.  

• Tilbakemeldinger brukes til faglig utvikling for barnehagene i 
virksomheten. 

Barnehagevandring • En fra lederteamet observerer personalet på hver avdeling/base med 
utgangspunkt i et valgt fokusområde. 

• Samtaler og refleksjon i etterkant av observasjonene, bidrar til 
kompetanseutvikling på avdelingen/basen.  
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Satsningsområde 
Trygghet og gode relasjoner i lek og lekemiljø 

 Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Vi arbeider med 
Trygghetssirkelen.  

Dette året har vi 
fokus på «å forstå 
barnet innenfra». 
 

• Personalet forstår barnets 
behov når de er «oppe og 
nede» på sirkelen. 
 

• Personalet skal være 
«større, sterkere, klokere og 
god» i møte med barna.  
 

• Personalet skal ha kunnskap 
om ulike 
tilknytningsmønstre og vite 
hvordan de skal møte barns 
atferd/uttrykk på en god 
måte.  
 

• Personalet bruker 
Trygghetssirkelen som et «kart» 
for å forstå barnet innenfra. 
 

• Personalet må være bevisste på 
egen «haimusikk» og håndtere 
egne følelser og reaksjoner i møte 
med barn. 
 

• Personalet bruker faglitteratur, 
nettressurser og film til å få ny 
kunnskap. 
 

• Personalet bruker 
veiledningsmetoden 
«Reflekterende team» minimum 
en gang pr mnd., for å reflektere 
over egen praksis. 
 

• Vi har sertifiserte cos-p veiledere i 
hver barnehage. 

Vi legger til rette for 
trivsel, vennskap og 
inkludering. 

• Barna skal oppleve gode 
relasjoner og vennskap. 
 

• Barna skal føle seg som en 
attraktiv lekekamerat.  
 

• Barna skal oppleve at 
personalet respekterer 
leken og dens egenverdi. 
 

• Barna skal føle seg verdifulle 
i et større sosialt fellesskap. 
 
 

• Hver enkelt ansatt skal 
kontinuerlig jobbe med å «bygge, 
opprettholde og reparere» 
relasjoner til hvert enkelt barn. 

 

• Personalet skal støtte og veilede 
barna i å «bygge, opprettholde og 
reparere» relasjoner  
barn-barn.  
 

• Personalet skal engasjere seg i lek 
og sørge for at alle barn har noen 
å leke med.  
 

• Personalet skaper felles 
opplevelser som gir felles 
referanser i leken.   
 

• Personalet skal være gode 
rollemodeller og støttespillere. 
 

• Dersom det avdekkes mobbing 
skal virksomhetens handlingsplan 
mot mobbing tas i bruk. 
 



 
Årsplan 2019-2020, virksomhet Raet barnehager 

8 
 

 Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Vi skal ha et 
lekemiljø som  
innbyr til;  
 
- gode relasjoner  
- inkludering 
- kreativitet  
- undring  
 

 

• Trygge, varierte og 
spennende lekemiljøer inne 
og ute. 
  

• Barna skal oppleve at de 
medvirker på eget lekemiljø 
inne og ute. 

 

• Personalet skal ha kunnskap 
om hva som kjennetegner 
psykisk helsefremmende 
lekemiljøer.  
 
 
 
 

• Personalet viser respekt og 
oppriktig interesse for barnas 
perspektiver. 
 

• Vi endrer det fysiske miljøet ut fra 
barnas interesser og behov. 

 

• Vi gir barna tilgang på variert og 
tilstrekkelig materiell inne og ute. 
 

• Personalet vurderer hvor de 
plasserer seg, og når de skal være 
aktiv deltakende, igangsettere 
eller observatør i lek, inne og ute. 
 

• I utelek skal hver enkelt ansatt 
være aktiv for å sikre at alle barn 
er trygge og føler seg inkludert.   
 

• Personalet setter ord på det som 
foregår i leken, og er språklige 
rollemodeller. 
 

• Vi bruker digitale verktøy i barnas 
lekemiljø  
(f.eks. prosjektor, kamera, 
lyd/musikk, mikroskop,  
Smart Board, IPad).  
 

• Personalet bruker faglitteratur, 
nettressurser og film til å få ny 
kunnskap. 
 

• Personalet skal reflektere over 
egen rolle og væremåte i lek inne 
og ute. 
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Trygghetssirkelen 
 

 


