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Side 2

INNLEDNING
Stortinget har i barnehageloven 17. juni 2005 fastsatt overordnede bestemmelser om
barnehagens innhold og oppgaver. Formålet skal på et overordnet nivå angi retningen for
barnehagens arbeid. Kunnskapsdepartementet har 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005
(barnehageloven) § 2, fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehageloven er konkretisert/videreført i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver.
§ 1. Barnehagens formål
 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.
 Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er
forankret i menneskerettighetene.
 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen.
 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger.
 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap.
 Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering

Årsplanens hensikt
-

Være et arbeidsredskap for barnehages pedagogiske personale.
Dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser for arbeidet.
Gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens
samarbeidsparter og andre interesserte.

Planen bygger på
-

Barnehagelovens §2
Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelse, Haugesund kommune.
Kommunale vedtekter.
Kompetanse for framtidens barnehage, 2018-2022
Kvalitetsplan for barnehagene i Haugesund
Miljø og helse i barnehagen, veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler, helsedirektoratet
Overgang hjem – barnehage, Haugesund kommune, 2018
Overgang barnehage – skole, Haugesund kommune
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet 2017
Strategi- og temaplan 2019-2022, Haugesund kommune, 2019

Årsplanen er forelagt barnehagens SU -samarbeidsutvalget: 05. oktober 2022
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OM BARNEHAGEN
Kontaktinformasjon:
Eier: Haugesund kommune
Enhetsleder: - Aase Fauske – 52 74 42 60 / 48 10 86 50
Åpningstid: 07.00 – 16.30
Avdelinger: Avdeling Stjerne , 3- 6 år
Gruppe «Lillebjørn» 2- 4 års gruppen – 14 plasser.
Gruppe «Storebjørn» 4-6 års gruppen – 14 plasser.

Telefon: 950 60 491
Telefon: 950 57 354

Avdeling Måne, 1- 2 år, 14 plasser

Telefon: 950 61 845

Ansatte: Barnehagen har 15 ansatte, 5 pedagoger, 6 barne- og ungdomsarbeidere, 3 assistenter og
2 lærlinger innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Barnehagen har inntil 42 plasser.
Barnehagens satsingsområder:
Barnehagen følger Haugesundsbarnehagenes årshjul og satsingsområder:
-

Barnehagemiljø – psykososialt barnehagemiljø
Barnehagen som pedagogisk virksomhet – Re-komp.
Tidlig innsats og bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Andre utviklingsområder for barnehagen i 2022/2023:
-

Lek og inkludering i barnehage. Lek som motvekt til utestengelse og mobbeatferd.
Språk og kommunikasjon – Alternativ og supplerende kommunikasjon/tegnspråk NTS
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål
og innhold og barnehageeiers lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Rammeplanen,
2017.

Omsorg
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og
andre. I barnehagen skal barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp
og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle
relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel,
glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til
mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
Rammeplanen 2017

Hva sier forskning om voksne – barn relasjon og betydningen den har for barns utvikling:
Voksen-barn-relasjonen har ikke bare betydning for hvordan barna har det i barnehagen, men har også
betydning for barnets utvikling lenge etter at barnet har sluttet i barnehagen.
Barn med positive og trygge relasjoner til de voksne bruker i større grad den voksne som en trygg
base for å utforske sosiale relasjoner med jevnaldrende (Howes, 2000; Peisner-Feinberg et al.,
2001).
Barn som har etablert en slik trygg base, er bedre i stand til å leke og holde på med andre aktiviteter
alene, fordi de vet at hvis noe blir vanskelig, eller blir redde, lei seg, eller trenger kontakt, så kan de
stole på at den voksne ser dem og gir dem den støtten og omsorgen de trenger. (Myers & Pianta,
2008).
Risikoutsatte barn som etablerer en trygg relasjon til en voksen i barnehagen, kan utvikle nye
sosiale ferdigheter, få nære relasjoner til jevnaldrende og oppnå bedre sosial kompetanse. (Ahnert
og Lamb 2003).
Våre styringsdokumenter skal bidra til å utvikle kvaliteten på omsorgsmiljøet til små barn i
barnehage.
Kjernekomponentene i vårt arbeid er de mest sentrale og mest betydningsfulle elementene i tiltakene
i barnegruppen, men også i arbeidet med personalets kompetanseutvikling.
En felles forståelse av innholdet i kjernekomponentene og hvilken betydning det har for praksis, vil
styrke kvaliteten på det daglige arbeidet med barna.
Kjernekomponentene er tiltakene i kompetanseplanen vår.
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Kjernekomponenter i Hemmingstad barnehage:











Sammenhenger og overganger
Tilknytningskompetans
Relasjon
Trygghetssirkelen
Autoritative voksne
Tidlig innsats
Foreldresamarbeid
Bedre tverrfaglig innsats – BTI
Aktiv lek og læring
Lek, inkludering og mangfold

Pedagogisk praksis for å ivareta barnas behov for omsorg:
 Vi legger til rette for et tett samarbeid med foreldre for å gi barnet en trygg og god start i
barnehagen. ( «Plan for overgang hjem – barnehage»)
 Vi forstår barns utvikling, lek og læring i et tilknytnings- og relasjonsteoretisk perspektiv
og bruker Trygghetssirkelen som referanseramme.
 Vi er sensitive og anerkjennende voksne.
 Vi er autoritative voksne.
 Vi praktiserer nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
Barnehagen har egen plan for håndteringer av mobbeatferd og krenkelser.
(Barnehagelovens §§41-43) Saker følges opp ihht.
Plan for å forebygge, avdekke og handle ved bekymring for vold og overgrep mot barn.
 Vi gir barn god reguleringsstøtte og etablerer gode relasjoner. Toleransevinduet,
 Alle barn skal få en trygg tilknytning til minst en voksen i barnehagen.
 Vi sikrer alle barns overganger
 Vi har fokus på trafikksikkerhet i og utenfor barnehagen.

Autoritative voksne:
De voksne i barnehagen skal bygge gode relasjoner til alle barn.
I relasjonsbyggingen skal barna møtes med en kombinasjon av innlevelse fra varme voksne, men som
også stiller krav og setter tydelige grenser – det kalles autoritativ voksenstil.
Motsetning til å være autoritativ er å være autoritær, forsømmende eller ettergivende voksne (se bildet
under).
Barn som møter autoritative voksne i barnehagen og hjemme:









Utvikler et godt selvbilde
Får god selvtillit og selvfølelse
Utvikler glede og vennlighet
Blir demokratiske
Utvikler bedre selvkontroll og har større evne til å møte motgang og frustrasjon.
Klarer i større grad å opprettholde sosial forbindelser.
Blir bedre på å kontrollere sterke følelser og utvikler større motstandsevne mot krav og stress.
Har større evne til å ta ansvar og til å løse oppgaver.

Side 6

Lek
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen
kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og
språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek
både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede,
humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.
Rammeplanen 2017.

Pedagogisk praksis for lå fremme lek og vennskap i vår barnehage:
 Vi har fokus på lek, inkludering og mangfold i alt pedagogisk arbeid.
 Vi er i gang med å øke de voksnes kompetanse på lek og inkludering 2022/2023
 Vi har som mål å øke vår forståelse for at lek og inkludering kan være et motstykke til
mobbeatferd og ekskludering.
 Vi forstår lekens betydning for barns utvikling.
 Anerkjenner og respektere leken som barns naturlige måte å samhandle på.
 Hjelper barn med å bearbeide sine erfaringer og opplevelser i lek med andre.
 Er oppmerksomme på at barns initiativ både blir sett, hørt og verdsatt.
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 Ser barns behov for hjelp til å utvikle sin lekekompetanse og trene på turtaking.
 Deltar aktivt i barns lek.
 Gir barnet nødvendig støtte til å kommunisere sine tanker, følelser, intensjoner slik at de
opplever mestring i leken.
 Gir barnet reguleringsstøtte som hjelp til å håndtere konflikter på en god måte. (Jfr.
Være sammen metodikk)
 Har nødvendig kompetanse på språk og kommunikasjonsverktøy (eks. NTS (Tegnspråk),
ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon), bilder, symboler, tegn til tale, mm. For å
inkludere alle barn i leken..
 Forstår at lek foregår på barnets premisser.
 Setter av tid til lek. Jfr. Dag- og ukeplan.
 Tilrettelegger det fysiske miljøet slik at det stimulerer til lek og sørger for at det er nok leker til
alle.
 Tilrettelegger for og ivaretar behov for skjerming– smågrupper / pauser /variasjon mellom
rolig / fysisk lek. Jfr. Ukeplan/dagsplan
 Bruker nærmiljø og naturen aktiv for å inspirere til lek året rundt.
 Ansatte bruker tegnspråk/tegn til tale/bilder/symboler mm som støtte til kommunikasjon.
Eksempler på verktøy vi bruker i arbeidet:
Toleransevinduet. (Dag Nordanger) film. Hvordan forstår vi barns atferd og deres behov for hjelp til
selvregulering
Gode råd når du skal snakke og leke med et døvt barn
GOD ASK – Læringsressursen for barnehagepersonale som jobber med alternativ og supplerende
kommunikasjon for barn mellom 2-6 år. Haugesund kommune tilbyr også nettverksgrupper for
fagpersonell.

På tur i skogen med 1 – 3 års gruppa
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Danning
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen
og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samarbeid og solidaritet samtidig
som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen
skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for
fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet,
natur og kultur.
Rammeplanen 2017.

Pedagogisk praksis for å fremme danning:
 Fungerer som «støttende stillas» (Bruner, 1972) og gir støtte i barns danningsprosesser:
Støttende stillas inkluderer både kognitiv, fysisk, emosjonell og relasjonell støtte – både
individuelt og i gruppe.
 Barn erfarer og får øvelse i å mestre små og større utfordringer i hverdagen, samt å trene på
empati og sosial kompetanse. I arbeidet bruker vi enkle verktøy som «Være sammenprogrammet, Regnbueløven, Vennebøkene, Salaby mfl.
 Barn får hjelp til å være oppmerksomme mot hverandre.
 Barn får støtte til å gjøre positive samspillserfaringer.
 Barn møter voksne som deltar i lek og legger til rette for et variert og utforskende aktivitets- og
lekemiljø som utfordrer barns tenkning.
 Barn møter et prosessorientert læringsmiljø som er tilrettelagt for utforsking, problemløsning og
samarbeid.
 Barn møter voksne som støtter og legger til rette for at barns nysgjerrighet stimuleres.
 Barna får være med å planlegge og bestemme egen lek og aktivitet. (Jfr.High Scope metodikk.)
 Barn lærer og forstår verdier, normer og regler gjennom aktivt samspill og lek med andre barn og
voksne.
 Barn får erfaring med mangfold og ulikheter.
 Barn skal oppleve seg inkludert, skal utvikle vennskap og gode relasjoner til voksne og barn.
 Barna får erfaring med voksne som er åpne, ærlige, rause og troverdige.
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LEK og læring
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer,
fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn
for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og
alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der
barna skal få bidra i egne og andres læring.
Rammeplanen 2017.

Pedagogisk praksis for å fremme lek og aktiv læring:
 I vår barnehage forstår vi læring ut ifra sosiokulturelle læringssyn der eks. lek er verktøy
og læring skjer i et sosialt samspill mellom aktørene og miljøet rundt barnet.
 Lek- og læringsmiljø tilrettelegges med utgangspunkt i barnehagens satsingsområder.
 Vi legger til rette for at læringsaktiviteter er tilpasset barnets interesser, alder,
forutsetninger og barnets nærmeste utviklingssone, (Vygotskij, 1978).
 Personalet organiserer leke- og læringsmiljøet slik at barnet selv inspireres og motiveres
til variert lek og aktivitet. (Barneinitiert læring)
 Lekemiljøet inspirerer barn til å utforske, undersøke, løse problemer, bearbeide følelser
og å påvirke sine omgivelser.
 Barna får erfaringer både i aldersinndelte grupper og i aldersblandede grupper.
 Samtaler, undring og erfaringsdeling skal stå sentralt i lek og samspill.
 Pedagogisk dokumentasjon gjennom symboler, bilder, foto, film, observasjon som eks.
praksisfortellinger og pedagogisk analyse.
 Pedagogisk dokumentasjon skal brukes som utgangspunkt for samtale/ gjenkalling
/erfaringsdeling og refleksjon.
 Barna får anledning til å utvikle sin identitet og nysgjerrighet gjennom meningsfylte
aktiviteter som stimulerer til lek.
 Vi gir barna nødvendig støtte og veiledning i aktiviteter og lek.
 Vi tilbyr et variert utvalg med aktiviteter innenfor Rammeplanenes 7 fagområder og
satsingsområder.
 Vi bruker nøkkelerfaringer* som utgangspunkt for arbeidet.
 Barn skal ha innflytelse på og medvirke til valg av lek og aktivitet de selv ønsker å delta i
– barne - initiert lek. («Learning by doing», High Scope metodikken
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NØKKELERFARINGER: (Jfr. High- Scope hefte.) Nøkkelerfaringer er kjernen i
metodikken og kan
forklares som en gruppe uttrykk som kan veilede
personalet i arbeidet med å planlegge og oppmuntre
til lek og aktivitet. Hver nøkkelerfaring beskriver
grunnleggende ferdigheter som utvikles i
førskolealderen og viser progresjon. (Wikart,1989)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Språk
Erfaringer og representasjon
Klassifisering
Seriering
Tall
Sammenhenger i rom – romoppfatning
Tid
Sosiale- og emosjonelle erfaringer

Vennskap og fellesskap
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt
samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for
fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal
aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å
ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
Rammeplanen 2017.

Pedagogiske praksis for å fremme vennskap og fellesskap:
 Barn skal oppleve trygghet for at det alltid er en voksen tilstede i barnas leke- og
læringsmiljø.
 Vi hjelper og støtter barn som ikke selv mestrer å sette i gang lek eller komme inn i
påbegynt lek.
 Vi har kunnskap om hvordan de skal bidra til å løse konflikter, når barnet ikke selv
mestrer det.
 Vi skal gi barn nødvendige erfaringer med å forstå innholdet i begreper som
rettferdighet, likhet, riktig-galt, omsorg, tillit, empati osv.
 Alle barn skal ha en minst en venn gruppen.
 Vi organiserer barnegruppen ifht. Relasjoner og vennskap, størrelse, alder og
forutsetninger.
 Samspillsaktiviteter skal skape nysgjerrighet, interesse og glede for alle barn i gruppa.
 Vi forstår at lek = læring og utvikling på alle utviklingsområder.
 Vi tar ansvar for å skape gode lekesoner for barn.
 Vi legger til rette for at lek kan oppstå spontant.
 Vi er trygge og tilgjengelige voksne som hjelper og støtter barnet inn i lek.
 Vi har en autoritativ voksenstil – er varme og grensesettende.
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 Vi anerkjenner det enkelte barns plass i gruppa – uavhengig av kultur, språk, hudfarge,
livssyn, kjønn, fysiske eller mentale forutsetninger.
 Vi bruker «Være sammen» programmet til samtale og refleksjon om normer for
samhandling og inviterer barna til å utforme normer og regler for samhandling i
fellesskapet.
 Vi støtter barna rett til å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne
løsninger i konfliktsituasjoner.
 Vi støtte barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle kan få leke med andre, oppleve
vennskap og lære å beholde venner
 Barna får erfaring med å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og
reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 Vi forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og
uheldige samspillsmønstre
Hvor lenge skal vi være venner,
Brumm?, sa Nasse Nøff
Enda lenger, sa Brumm
(Alan Alexander Milne)

Kommunikasjon og språk
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes
av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i
å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal
anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder
tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen,
og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig
språkutvikling.
Rammeplanen 2017.

Pedagogisk praksis i vår barnehage for å fremme språk og kommunikasjon:
 Personalet skal ta utgangspunkt i de 8 nøkkelerfaringene i High Scope metodikken for å
planlegge og tilrettelegg for pedagogisk praksis.
 Tilrettelegger for god lek og samspillsaktiviteter. Lek og sosiale aktiviteter er den
viktigste arenaen for å lære språk.
 Voksne er aktive og gode språkmodeller i lek og aktivitet.
 Gode samtaler barn – voksne. Vi tilstreber felles oppmerksomhet, undring, aktivt lytting
og erfaringsdeling,
 Hjelpe barna til å få innhold til ord og begreper: Beskrive gjenstander, hendelser og
sammenhenger.
 Hjelpe barn til å sette ord på egne følelser og gjenkjenne følelser hos seg selv og andre.
 Turtaking
 Lek med språk - Høytlesning, sanger, rim, regler, bilder mm. brukes som utgangspunkt
for å utvikle barns evne til refleksjon over eks. egen atferd, empati, å ta andres
perspektiv, belyse en sak fra flere synsvinkler. (Eks. Være sammen materiellet –
Regnbueløven, Førsthjelp med Henry, )
 Bruker språkmateriell: Spill, bøker, Språkkisten, Snakkepakken,
 IKT som pedagogisk verktøy.
 NTS (Tegnspråk) og ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) som støtte til
språk og for å inkludere alle i kommunikasjon, lek og samhandling.
 Språkgrupper, smågrupper, lekegrupper, delt samling.
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Progresjon
Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold,
arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer
tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Rammeplanen 2017

Tilrettelegging av pedagogisk praksis for å vise progresjon i arbeidet med barna:
 Vi dokumenterer valg av innhold m/ aktuelle tiltak i periodeplaner som utgis 6 ggr. Pr. år.
Personalet skal ta utgangspunkt i de 8 nøkkelerfaringene i High Scope metodikken for
å planlegge og tilrettelegg for pedagogisk praksis og lekemiljø.
 Lek og aktivitet skjer i både store og små grupper. Eks. Aldersinndelte grupper –
motoriske grupper, lekegrupper, sansemotoriske grupper, skoleforberedende grupper,
mm.
 Leker organiseres og merkes med ordbilde/tegn og navn på kategori – eks.
biler/kjøretøy, tog/kjøretøy,
 Lekemiljø organiseres etter alder, utviklingstakt, satsingsområder, tema, fag mm.
 Vi tar utgangspunkt i barnets nærmeste utviklingssone.
HIGH SCOPE METODIKK
Barns læring og tilpassing er en aktiv prosess, hvor eget initiativ, interesser og
medbestemmelse er viktige sider ved læringsprosessen. Pionerer innen småbarnspedagogikken
Friedrich Frøbel, Maria Montesorri, John Dewey og Jean Piaget framholder begrepet ”barne initiert aktivitet” De mener at aktiviteter initiert av barnet selv er en grunnleggende forutsetning for at
læring kan bli personlig, selvmotiverende og integrert i barnets totale utvikling.
Barnehageloven sier at det skal være et balansert forhold mellom barne- initiert og voksenledet
aktivitet. Vi mener at deler av High Scope programmet som metode legger til rette for gode
læringsprosesser og støtter opp om Rammeplanenes forventninger til hva som er de voksnes
oppgaver i arbeidet med barns læring og utvikling.
Pedagogisk praksis blir hos oss synlig ved:
 Vi legger til rette for variert lek og aktivitet med utgangspunkt i rammeplanens 7
fagområdene og barnehagens satsingsområder.
 Vi gir barna erfaring med ulike uttrykksformer – lek, drama, sang og musikk, forming,
dialog, tegn til tale, tegnspråk, ASK, bøker, film, mm.
 Vi gir barna tilgang på kommunikasjonsverktøy i daglig lek og aktivitet. (ASK – alternativ
og supplerende kommunikasjon, tegnspråk, tegn til tale, symboler, bilder, konkreter
mm.) 
 Vi løfter fram det enkelte barns kultur, identitet, språk og kommunikasjon.
 Ansatte bruker ulike verktøy og materiell i arbeid med språk og kommunikasjon. Eks.
Snakkepakken, Grep om begreper, ASK, Trygg trafikk, Jegvet.no mm. Språkglede,
digitale-verktøy som Ipad, ulike kamera, elektroniske mikroskop, oa.
 Alle barn får utviklingsstøtte til å delta i lek og aktivitet.
 Periodeplanene våre synliggjør progresjon – tema og innhold er tilpasset barnets alder,
utviklingstakt og forutsetninger.
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Personalet skal:


















følge med hva barna gjør med materialene
imitere barnas handlinger
bruke materialene selv
lytte til det barna sier
plassere seg på barnas fysiske nivå
bruke kroppsspråk til å uttrykke interesse
vente mens barna lærer av problemene og gjør ting selv
ta det med ro når barn gjør en "feil"
anerkjenne barnas aktiviteter og valg
gjenta det barna sier
snakke om det du gjør
samtale om det barna holder på med
henvise barna til hverandre for ideer, assistanse og samtaler
oppmuntre barna til å besvare egne spørsmål
stille barna spørsmål i forbindelse med leken
akseptere barnas svar, selv når de er "feil"
samtale med barn som ikke snakker.

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. Hovedformålet med vurderingsarbeidet
er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Rammeplanen 2017.
Slik vurderer vi pedagogiske praksis:
 Barnehagen deltar i Re-komp prosjektet. Et regionalt prosjekt som har som formål å utvikle
pedagogisk praksis og øke kvaliteten på innholdet i barnehagen.
 Vi bruker prinsipper for «lærende møter» i vurderingsarbeidet både på planleggingsdager,
personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter.
 Vurderer pedagogiske mål og tiltak med utgangspunkt i de 8 nøkkelerfaringene.
 Vi reflekterer over faglige og etiske problemstillinger for å utvikle egen praksis.
 Vurderingsarbeidet tar utgangspunkt i metoder og verktøy som eks. pedagogisk analyse,
IGP, refleksjon, observasjon (formell / uformell) case, praksisfortellinger mm.
 Periodeplaner – mål – status – vegen videre, vurderes hver 2. måned.
 Vurderer personalets forståelse- kompetanse -opplærings- og veiledningsbehov årlig i
utviklingssamtaler, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser.
 Refleksjon over egen fagforståelse, praksis og kompetanse.
 Observasjoner, foreldresamtaler, brukerundersøkelse, ståstedsanalyse, barnesamtaler,
praksisfortellinger, case oa. er utgangspunkt for vurdering og refleksjon.
 Vurdering foregår fortløpende og er nedfelt i barnehagen årshjul og avdelingenes
framdriftsplaner for utvikling av den enkeltes kompetanse og kompetansebehov.
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MEDVIRKNING
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. Alle barn
skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Rammeplanen 2017.

Vår pedagogiske praksis ivareta barns rett til medvirkning slik:
 Barna får jevnlig mulighet for aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
 Vi har fokus på samspill – lek – kommunikasjon og bruk av ASK (Alternativ og
Supplerende Kommunikasjon) som redskap til å gi alle barn mulighet til å uttrykke seg
gjennom lek og aktiviteter, dele opplevelser, kommunisere med sine omgivelser, si sin
mening og å påvirke sin egen hverdag.
 Vi har en felles pedagogiske plattform – High Scope metoder som utgang
o PLA- Barna velger selv sin lek og aktivitet og hvem de vil samhandle med.
o G- gjennomfører det de har planlagt under veiledning og støtte av en voksen.
o G - Gjenkalling av hendelsesforløp – erfaringsdeling, undring, refleksjon.
 Barna får mulighet for å uttrykke seg gjennom variert lek og aktivitet, felles opplevelser
og erfaringer.
 Være sammen» programmet. Relasjonsbygging, inkludering og vennskap.
 Autoritative voksne som oppleves som en trygg base og en sikker havn, er varme og
grensesettende.
 Fysisk og emosjonelt tilgjengelige.
 Anerkjennende og respektfulle.
 Tilretteleggere av lek og aktivitet.
 Er aktivt deltakende.
 Oppfordre og stimulere til den gode samtalen.
 Aktivt lyttende og anerkjennende.
 Sensitive voksne ser og hører hva barna er opptatt av. Er med å danne grunnlaget for
innholdet i barnehagen: tema og prosjektarbeid.
.
 Aktiviteter gjøres tilgjengelig for alle gjennom å gi støtte til tale via bilder, Alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK) NTS (Norsk Tegn Språk)
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Foreldrenes medvirkning og samarbeid
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehageloven § 1.
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeidet i nært
samarbeid og forståelse med foreldrene. Barnehageloven § 1 og § 4.
Rammeplanen 2021

Pedagogisk praksis for å fremme et godt samarbeid med foreldrene:
 Alle foreldre møtes med høflighet, respekt og vennlighet.
 Personalet i barnehagen skal være åpne, ærlige, rause og troverdige i møte med
foreldre og barn.
 Foreldreaktiv tilvenning – Handlingsplan for tilvenning
 Daglig kontakt og dialog.
 Legger til rette for å ha lav terskel for å ta kontakt/ avtale samtale ang. barns utvikling.
 Foreldreundersøkelse hver 2. år.(neste 2023)
 Foreldreråd, Samarbeidsutvalg (SU) – foreldre velger selv sine representanter i SU.
 Foreldremøter med tema innenfor barnehagens satsingsområder. Eks. foreldrekurs
Trygghetssirkelen, Trafikksikkerhet, Kosthold i barnehagen oa.
 Foreldresamtaler
 Barnehageruta – info om planleggingsdager, sommerfest, luciafeiring, foreldrekaffe,
vårfrokost, FN-dag mm.
 Stafettlogg som samarbeidsverktøy, undringssamtaler, loggmøter ved behov.
 Handlingsplan for trafikksikkerhet. Jfr. Vedlegg
 Vi etablerer tverrfaglige samarbeidsfora rundt barn med behov for utvidede
tilretteleggingsbehov og voksenstøtte..
 Facebook – barnehagen har egen Facebook side.
 Vismaportalen for foreldre etablert 1. kvartal 2022. Kommunikasjonsverktøy mellom
hjem – barnehage.

STAFETTLOGGEN – ET SAMHANDLINGSVERKTØY
Stafettloggen – BTI er en samarbeidsmodell som sikrer helhetlig og
koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet
uro/bekymring til, uten at det blir oppfølgingsbrudd.
 Målgruppen – les « barnet» - får ikke alltid den oppfølging det trenger.
Dette skyldes bla. at ansatte i barnehagen ikke samarbeider i
tilstrekkelig grad med barnets foresatte, andre sektorer og tjenester slik
at uro / bekymring rundt et barn ikke oppdages tidlig nok. Dette kan
medføre at gode forebyggende tiltak kommer for sent i gang og at barn
eks. overføres mellom barnehager og til skoler uten at gode tiltak/
oppfølging overføres sammen med barnet.
 Stafettloggen skaper oversikt over igangsatte tiltak rundt barnets
utvikling og blir bedre på å koordinere tiltak og ansvar slik at oppfølgingen blir mer
helhetlig og sammenhengende.
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 I tillegg sikrer Stafettloggen at tiltak blir dokumentert og fremmer gode overganger
mellom ulike tjenester. Eks. barnehage – skole.
 BTI modellen er forankret på høyeste nivå i Haugesund kommune og beskriver hvordan
samarbeidet kan tilrettelegges på 3 ulike nivåer, avhengig av tiltakenes omfang og antall
tjenester og instanser som er involvert. (Jfr. Modellen ovenfor)
 Les mer om Stafettloggen og samhandlingsverktøyet på ved å følge vedlagt link

http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen

OVERGANGER
Når barnet begynner i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere
tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til
personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet
sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og
trygghet til å leke, utforske og lære.
Rammeplanen 2017

Tilvenningsperioden i barnehagen kan være en sårbar tid for mange foreldre. Foreldre – mor eller
far- har tilbragt hele døgnet sammen med barnet sitt gjennom barnets første leveår. Å måtte
overlate ettåringen i andres omsorg kan oppleves veldig krevende. Når et barn begynner i
barnehagen kan det være første gangen foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret til
andre.
Pedagogisk praksis for å sikre barna en god start i barnehagen:








Følger Haugesund kommune overordnede plan for overgangen mellom hjem og
barnehage: Plan for overgang mellom hjem - barnehage
Vi praktiserer «Foreldreaktiv tilvenning» jfr. Rutinebeskrivelse tilvenning i Hemmingstad
barnehage.
Ansatte har høy kompetanse på tilknytnings og relasjonsarbeid. Vi bruker
«Trygghetssirkelen» som pedagogisk verktøy. Den forklarer tilknytningshistorien og gjør den
forståelig for både personalet og foreldre.
I foreldremøte før oppstart, mai/juni, er tema blant annet hvordan vi skal forstå barns sosiale
og emosjonelle utvikling gjennom «Trygghetssirkelen» (se modell s. 19).
Fast primær/tilvenningskontakt
Oppstarts samtaler m/ tolk til familier med annet morsmål enn norsk.
Tilvenning i små grupper (3 barn) - Min. 5 dager

Når barnet blir større og har muligheter for å forflytte seg, vil det ha behov for å utforske verden
rundt seg og mestre sine omgivelser. Barnet vil opp og fram. Nå må barnet forholde seg til to
grunnleggende behov som går i hver sin retning, men henger tett sammen. Tilknytning og
utforsking (Brandtzæg, et al.2016)
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Hånden oppe til venstre representerer:
 Den voksne som en trygg base og den som skal støtte barnets selvstendighet og
utforskertrang, samt barnets behov for å mestre verden.
Hånden nederst til venstre representerer:
 Den voksne som den trygge havnen – som gir trøst og trygghet.
 Barnets avhengighet og trygghetsbehov – tilknytningsbehovet.
 Barnets behov for nærhet – Tilknytningsbehovet er «slått på» og betyr at barnet
ønsker å få fylt opp følelseskoppen.

Trygghetssirkelen i praksis:
Når små barn begynner i barnehagen, må foreldrene i starten være nær barnet i lek og
aktiviteter. De må være en «Trygge basen» når barnet skal utforske barnehagen, leke, møte
nye barn og nye voksne. Den voksne må sette ord på det barnet er opptatt av, møte blikket til
barnet og være emosjonelt tilgjengelig. De voksne må være nær nok til at barnet ved behov
kan søke «trygg havn» for beskyttelse, trøst, omsorg og for å få hjelp til å regulere følelsene
sine.
Det er viktig at foreldrene er de som «oversetter» og hjelper primærkontakten til å forstå
barnets atferd og signaler. Etter hvert, når barnet blir trygg i barnehagen, er det de voksne i
barnehagen som blir barnets «Trygge base og sikre havn» Jfr. Trygghetsirkelen s. 17.
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10 tegn på at barnet ditt trives og er trygg i barnehage vår:












Søker trøst hos de voksne og tar imot trøst.
Hviler kroppen mot den voksne, blir rolig og avspent.
Gir den voksne klem, vil sitte på fanget.
Bruker den voksne som «ladestasjon».
Vet hvor i rommet den voksne befinner seg.
Ber den voksne om hjelp.
Er glad og fornøyd sammen med den voksne.
Samarbeider som oftest med den voksne.
Responderer raskt og adekvat på grensesetting fra den voksne.
Viser den voksne positive reaksjoner ved ankomst i barnehagen om morgenen.
Søker trøst og tar imot trøst fra de voksne.

Jeg hører, jeg glemmer
Jeg ser og jeg husker.
Jeg gjør og jeg forstår.
Kinesisk ordtak

Overganger innad i barnehagen - Interne overganger
Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og
foreldre få tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter
barnegruppe.
Rammeplanen 2017.

I samarbeid med foreldrene planlegger og tilrettelegger pedagogiske ledere for en god og
trygg overgang og tilvenning på ny avdeling.

Slik arbeider vi for å sikre barna en god start på ny avdeling:












Planlegge overganger i god tid sammen med foreldre.
Avdelingene passer hverandres barn ved avvikling av møter oa.
Opprettholder og sikrer vennskap og relasjoner - overfører barn i grupper.
Overfører trygg voksen sammen med barna.
Overføringssamtaler mellom avdelingene og foreldrene evt. tverrfaglige
samarbeidsparter.
Uformelle/formelle besøk i ny avdeling siste halvdel av barnehageåret.
Felles utelek med eldre barn i mindre grupper.
Lar barnet bli trygg på og kjent med de nye voksne i ny avdeling. Jfr.
Trygghetssirkelen.
Bruker evt. faste vikarer – helst ansatte på andre grupper, om mulig.
Barnet forberedes på avslutninger i god tid før skifte av eks gruppe – både hjemme
og i barnehagen.
Markerer avslutninger.
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Overgangen mellom barnehage og skole
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna kan få en
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.
Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangpunkt for
samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i
skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om
enkeltbarn med skolen.
Rammeplanen 2017.

Når barnehagebarn skal bli skolebarn skal de etablere nye relasjoner i nye omgivelser og
utvikle sine sosiale og kognitive ferdigheter på en måte som passer inn i skolens kultur og
arbeidsmåter.
Det er utarbeidet et veiledningshefte/plan for overgang barnehage – skole i Haugesund
kommune. Heftet er ment som et konkret samarbeidsverktøy for å sikre en god overgang. I
tillegg inneholder det anbefalinger om hva en fem-åring bør få erfaring med siste året før
skolestart.

Slik forberede og sikre vi at 5- åringene får en god start på skoletiden:
 Arbeidet er forankret i Rammeplan for barnehager og Haugesund kommunes
overordnede plan for overgang mellom barnehage – skole. Her finner du planen.
 Mål og tiltak knyttes til 3 hovedfokusområder:
1. Matematikk/antall – rom – form
2. Norsk – kommunikasjon – språk – tekst
3. Utvikling av sosial kompetanse
 Laget rundt barnet (hjem, barnehage, skole) gir barna nødvendig støtte og erfaringer
med hvordan de kan løse problemer på en konstruktiv måte – både individuelt og i
gruppe: Eks: Hvordan være en god venn? Sammen med barna utarbeider vi regler for
hvordan vi liker å bli behandlet og hvordan gode venner ivaretar hverandre.
 Vi er en Løvebarnehage, «Løveloven» og «Regnbueløven» begge verktøy vi bruker i
relasjonsarbeidet, i samtaler og refleksjon med barna.
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 Inkluderings- og mangfoldsarbeid gir ny kunnskap og nye erfaringer som bidrar til å
øker barnas forståelse og toleranse.
 Førskolebarna får erfaring med Salaby barnehage og barna møter elefanten
«Trampoline» i ulike situasjoner som lek og læring, undring og refleksjon,
språkstimulering og som støtte til å gi innhold til begrepsutvikling.
 «Laget rundt barnet «er gode rollemodeller for barna.
 Vi forbereder og markerer overganger – eks. førskolegruppen besøker nærskolene
individuelt / i gruppe.
 Førstehjelp med «Henry» Henry får bli med barna hjem på besøk i de ulike familiene og
får den omsorg, pleie og trøst han trenger i hverdagen.
 Overføringsmøter mellom barnehage – skole, for de barn og familier som har behov for
det.
 Vi tilbyr foreldresamtale våren før skolestart.
 Vi avslutter stafettloggarbeidet i barnehagen og overfører evt. Stafettlogg for å sikre
kontinuitet i tiltak rundt barnet og foreldresamarbeidet også når barnet går over i skolen.
 I handlingsplan for trafikksikkerhet jobber vi året rundt med forberede skolebarna på
hvordan de skal kunne ferdes trygt til og fra skolen. Dette er et samarbeid mellom Trygg
trafikk, barnehage og foresatte. Barna får erfaringer med:
1. Trafikksikkerhet i /utenfor bhgn. – ansatte/foreldre som rollemodeller.
2. Trafikkopplæring i barnehagen – Tarkus.
3. Samarbeid mellom hjem – barnehage – foreldre som rollemodeller.
Handlingsplan finner du som vedlegg i årsplanen.
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ÅRET RUNDT MED TRADISJONER 2022-2023

Tradisjon
HØST 22

Hvem-Tid tema

Hvordan skal det være synlig hos oss?

Alle
22.septmeber

Fødselsdagsmarkering for barna gjennom hele uke 38.
Program for uka med varierte aktiviteter, lek og moro.

Brannvern i
barnehagen

Alle
September

Handlingsplan er presentert i periodeplan for oktoberdesember. Tema på høstens første foreldremøte.
Hvordan kan hjem og barnehage sammen gi barn god
opplæring og gode holdninger når de ferdes i trafikken?
Arbeidet med barna er beskrevet i periodeplan. Forberede
ungene – tur forbi brannstasjonen, høre på sirener, se
brannbiler.
Vi starter opp med brannøvelser september sammen med
barna. Bhgn. har egen handlingsplan for framdriften.
«Bjørnis» besøker barnehagen.

Trafikksikkerhet

21. oktober

Barnehagens
fødselsdag 50 år.
Foreldresamarbeid
– Trygg i trafikken

Markering av den
nasjonale
refleksdagen.

Barn i alle land
FN dag
Mandag
24.oktober.
.
Markering av
barnehagens 50års dag.

Tema jobbes med i
oktober.

24. oktober

Barn skal få erfaring med at de blir sett i mørket med
refleks. Sykkel m/ lys/refleks
Barna får refleks.
Barna bruker refleks på veg til / fra barnehagen i
høst/vinterhalvåret.
Tema: Trafikksikkerhet introduseres høsten 2022/2023 i
egen handlingsplan.
Trafikksikkerhet utenfor barnehagen vår – fart, lys, refleks,
parkering.
Kulturtreff i kjelleren – Tema: årstiden høst.
- Barn og ansatte lager lapskaus av høstens
grønnsaker.
- Invitasjon til foresatte og søskengratisarrangement.
- Nasjonaliteter i vår barnehage / språk
- Fordele oppgaver /lage handleliste – laminerte
bilder av grønnsakene som barna er kjent med
hjemme– gjøre innkjøp sammen med barna.
- Steke lapper
- Barna skal få erfaring med å være i naturen, finne
kjennetegn på at årstiden skifter,
- Inkludering og bli kjent med nye mennesker,
kulturer, mat og tradisjoner.
Arbeidet m/ tiltak er beskrevet i periodeplan for oktober –
november.
- Kjøpe varme klær og en leke til fadderbarnet vårt.
- Omsorg for andre – empati – giverglede - omsorg.
- Vise bilder fra livet til fadderbarnet vårt.
- Samtaler og refleksjon i barnegruppa
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Tradisjoner
Våren 2023

Hvem-Tid
- tema

Karneval

Februar

Samefolkets dag

6. februar
2023

Skolebesøk

Mars - mai

Barnehagedagen
Vårfrokost.
Fredag før
palmehelgen.

15. Mars 23
April

Bondegårdsbesøk

Mai

Norges nasjonaldag

17. mai

Dagen før dagen
16. mai feiring i
barnehagen

Dagen markers
i barnehagen
tirsdag 16.
Mai

Vikingfestivalen
/Bukkøy

Juni

Hvordan blir dette synlig i vår
barnehage?
Arbeid blir belyst i periodeplan for januar – februar.
Utarbeides plan for gjennomføring m/ ansvar.
Pynte inngangsparti/kjeller med barn og voksnes uttrykk
Gjøre barna kjent med karnevalsinspirert musikk
Fagområdet : dans og drama
Barna får leke med variert utvalg av utkledningsklær/pynt
Barn får erfare ansiktsmaling
Barn får innhold til begreper som eks. Pinjata, karneval,
Pose med overraskelse- fiskedam.
Organisering av miljøet ifht barnas forutsetninger og behov.
Samlingstunder og aktiviteter
- Snakkepakken – utvidet versjon
- Matvaner – sameflagg
- Kaste lasso, laaavo, drama med
drømmefanger/trommer/joik/
- Ansatte / barn som har aner blant samefolket
- Bake tradisjonsbrød
Førskolebarna besøker skolen de skal begynne på til høsten.
Trafikksikkerhet har fokus i perioden – hvordan ferdes i
trafikken?
Tema: Kommer
Invitasjon til foreldre og søsken - gratisarrangement.
Matvarer tilpasset alle gjester.
Dekke bord / pynte ifht. årstid og tradisjon..
Tilberede mat sammen med barna.
Invitere foreldre til å bidra – kultur, bilder, familie, tradisjoner,
mat, feiring fra egen familie,
Aktivitet blir beskrevet i periodeplan for mai- juni.
Vi skal bli kjent med dyra og livet på bondegården.
Vi skal kjøre buss.
Den enkelte avdeling / gruppeleder bestiller tid på
bondegård.
Vi gir barna innhold til begreper knyttet til begrepet
«nasjonaldag» - hvorfor feires 17. mai, blir beskrevet i
periodeplan for mai- juni.
Infoskriv til foreldre – barna går i tog kl.10.15.
Barna tar med flagg.
Pølser/Hva spiser vi i Norge på 17. mai? Kyllingpølser,
pølsebrød, saft og is .
Leker – de voksne planlegger og organiserer tradisjonelle
«17. mai» leker.
Førskolebarna får delta på «Vikingfestivalen»
Arbeid med tema i forkant: «Hverdagsliv, kultur og arbeid i
vikingetiden» blir belyst i førskolegruppens plan.
Plan for gjennomføring sendes ut i forkant.
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Besøk til en av
øyene utenfor
Haugesund.

Sommerfest

Juni
Uke
24/25.
Dato følger.

Førskolebarnas avslutningstur. De får erfaring med å reise
med båt, være på en øy ute i havet, lete etter krabbe, fisk,
skjell, maneter mm.
Tema: mai- juni – livet i fjæra
Sikkerhet ved sjøen.
Program og info sendes ut til foreldre i forkant.
13. Juni
Markere avslutning av barnehagelivet for noen og ferietid for
andre.
- Seremoni for skolestartere
Kl. 16.30 –
- Barn og ansatte forbereder, pynter og gjør klart til å
18.00.
ta imot gjester.
(Rydding
Organisere leker / aktiviteter.
ansatte 18.00 –
Tilrettelegger for kulturelt mangfold og inkludering.
18.30)
- Ansatte lager aktiviteter som alle kan delta i.
Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet.
Vi deler matglede og kultur
Foreldrene til førskolebarna baker kaker.
Alle familier oppfordres til å ta med seg en rett fra sitt
hjemland.
Ansatte og barn lager en norsk rett.
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Barnehageruta 2022 - 2023
August

September

Oktober

November

Desember

Januar
Februar
2023

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Oppstart av nytt barnehageår.
Foreldreaktiv tilvenning starter.

PLANLEGGINGSDAG
Internt. Bhgn. er stengt

15. august 2021
Gjennomføres i løpet av den første og andre uka etter avtale
med den enkelte familie.
16. august 2022
Planleggingsdagen følger
skoleruta
12. september 2022
Fødselsdagsuke i uke 38
29. september
Årsplan og satsingsområder
Kl. 19.00 – 21.00
2022/2023
Valg av medlemmer til SU
19. september 2022
Kl. 08.00 – 15.30

SU- møte. Møte i barnehagens
samarbeidsutvalg.

05. oktober 2022
Kl. 19.00 – 21.00

HØSTFERIE (skolen)
Høstfest – markering av FN- dag
Inkludering og mangfold
Vi feirer at barnehagen er 50 år.
PLANLEGGINGSDAG

11.- 15. oktober
24. oktober 2022
Kl. 14.00 – 16.00
21. Oktober 2022

Barnehagen er stengt.
Personalet er på kurs.

PLANLEGGINGSDAG
Intern
Foreldreundersøkelse – årlig.
Undersøkelsen sendes ut i løpet av første
uka i november.

11. November 2022
Kl. 08.00 – 15.30

Barnehagen er stengt.

Nissefest i barnehagen.

15. desember 2022

Lucia i barnehagen.

13. desember 2022

Jul
Barnehagen er stengt.

24. – 26. desember 2022.

PLANLEGGINGSDAG
Intern
Søknadsfrist barnehageplass til søsken fra
høst 2023.
Karneval i barnehagen
Fastelaven
Barnehagedagen
Vårfrokost
For barn, foreldre og søsken
PLANLEGGINGSDAG
Intern
Påske
Barnehagen er stengt.
Bondegårdsbesøk

23. januar 2023
Kl. 08.00 – 15.30
15. februar 2023

Foreldremøte for nye foreldre

XX . mai 2023
Kl. 19.00-21.00

Barnehagen stenger kl.
12.00 den 06. april 23.
De yngste får besøke en
bondegård.
Hvordan vil vi ha dette
møtet?

Pinse
Barnehagen er stengt
Norges grunnlovsdag
Barnehagen er stengt.
Kristi himmelfartsdag
Barnehagen er stengt

29. mai 2023

Offentlig høytidsdag

17. mai 2023

Offentlig høytidsdag

18. mai 2023

Offentlig høytidsdag

PLANLEGGINGSDAG
Barnehagen er stengt.
Barnehagen vår fyller 50 år.
Foreldremøte
Foreldre har fått invitasjon på Visma.

1.– 30. november 2022

25.februar 2023
15. mars 2023
31. mars 2023
Kl. 07.00 – 09.00
20. mars 2023
Kl. 08.00 – 15.30
Fra 05.april kl. 12.00 – tom.
10. april 2023
Dato kommer

Valgte representanter for
foreldre og ansatte møter.
SU konstitueres.
Årsplan forelegges SU.
Vanlig åpningstid i bhgn.
Arrangement for barna.

Program følger.

Alle foreldre deltar.
Gjennomføres elektronisk.
Undersøkelsen er oversatt til
flere språk. Anonym.
Internt arrangement i
gapahuk for barn og voksne.
Invitasjon følger.
Internt arr. For barna.
Førskolebarna besøker
Bjørgene sykehjem.
Vi ønsker beskjed om hvem
som kommer / tar fridager i
romjula.
Barnehagen er stengt.
Søknad via HK sine nettsider
og barnehageportalen.
Barna kommer utkledt i
barnehagen.
Tema og innhold kommer.
Invitasjon og påmelding
følger
Barnehagen er stengt.
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Juni 2023

Sommerfest i barnehagen

13. juni 2023
Kl. 16.30 – 18.00
(Personal til 18.30)

Siste dag i barnehagen for skolestartere.

31. juli 2023

Vikingfestival på Avaldsnes / Bukkøy
Skolestarterne deltar
Feøy – Bjørnegruppen drar på båttur ti

Juni 2023
Dato kommer
Uke 23/24 juni 2023

Arrangement i barnehagen
for foreldre, søsken og barn.
Alle familier tar med en rett
som representerer matkultur i
eget land.
Barna skal ha 4 uker ferie,
der minst 3 uker er
sammenhengende, før
sluttdato.
Uke 23/24
Egen info m/ dato kommer.

Vi takker for dette barnehageåret og ønsker våre førskolebarn lykke til med skolestart i
august.

Glimt fra førskoletur til Feøy
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HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I
HEMMINGSTAD BARNEHAGE 2021-2024
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna
utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer
å orientere seg og ferdes trygt». Rammeplan for barnehager, 2017.
Kommunale mål: Trafikksikker kommune for alle innbyggere
Barnehagens mål:
Målet er å øke ansatte, foreldre og barns bevissthet for hvordan man ferdes trygt i trafikken – på
en måte barna synes er morsom.
Disse 3 kriteriene skal være oppfylt for at barnehagen skal kunne kjennetegnes som en «Trafikksikker
barnehage» Se vårt skilt på veggen utenfor hovedinngangen.
Trafikksikkerhet i barnehagen








Barnehagens
trafikkopplæring
integreres som en del
av omsorgsog opplæringsarbeidet
og nedfelles i
barnehagens årsplan.
Barnehagen stiller
krav til busselskap og
drosjer om belter og
trafikksikker atferd
ved kjøp av
transporttjenester.
Barnehagens ansatte
kjenner rutiner for
håndtering av
uforutsette
faresituasjoner og
hendelser på turer.
Barnehagen har
utarbeidet rutiner for
å ivareta sikkerheten
på turer til fots, med
bil eller
kollektivtransport.

Trafikkopplæring i barnehagen






Barna får opplevelser og
erfaringer om trafikkregler
for fotgjengere.
Barna får opplevelser og
erfaringer om bruk av
sansene sine i trafikken.
Barna får opplevelser og
erfaringer om bruk av
bilbelte, sykkelhjelm og
refleks.

Samarbeid mellom
barnehage og hjem






Barnehagen har
rutiner for å ivareta
barnas sikkerhet
ved barnehagens
parkeringsplass og
port. Disse
gjennomgås årlig
med foreldre og
ansatte.
Barnehagen
påvirker foreldrene
til å sikre barna på
vei til og fra
barnehagen.
Trafikksikkerhet og
trafikkopplæring er
et årlig tema på
foreldremøter.
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Hva skal vi gjøre?
Fokus på
trafikksikkerhet utenfor
barnehagens område

Informasjon til foreldre
og ansatte.
- Bruk av refleks.
- Skoleforberedende
aktivitet.

Plassere bilen riktig ved
ankomst til barnehagen.

Bli sett når vi kommer /
går fra barnehagen.

Sikre lekeområdet når
du kommer og går.

Hvordan samarbeider ansatte og
foreldre?
1. Utarbeider handlingsplan for
forebygging av ulykker ved ferdsel
i trafikken.
2. Vi har alltid oppdatert
handlingsplan for sikkerhet på tur.
3. Tiltak tilpasset aldersgruppen
utarbeides og settes inn i
periodeplaner.
4. Foreldresamarbeid konkretiseres.
5. Opplæring av barn i bhgn. skal
foregå ihht. alder og modning og
presenteres for barn gjennom lek
og aktivitet.
6. Barna sikres i bil / buss og taxi i
godkjent sele/sete/pute.
7. Vi er gode rollemodeller for barna
når vi ferdes i trafikken og er på
tur.
1. Del av barnehagens årsplan.
2. Fast tema på foreldremøte og
personalmøte om høsten.
3. Gi hverandre vennlige beskjeder
om vi skulle glemme oss ut.
4. Oppslag /påminnelse v/ P-plasser.
5. Tren på tiltak som er nedfelt i
periodeplanen.
6. Info om barnas trafikklubb.
- Rygg bilen inn på oppmerkede plasser
ved ankomst til barnehagen.
- Ikke parker langs fortau eller på
borettslagets parkering.
- Rundkjøring utenfor barnehagen er
tilrettelagt for foreldre med barn med
nedsatt funksjonsevne.
- Rundkjøring er ikke P-område.
- Tilpass farten etter forholdene.
- Vegg belysning på yttervegg mot vest.
- Barna/foreldre/ ansatte bruker refleks i
mørketiden.
- Foreldre/barn/ ansatte har lys på
sykkelen.
- Alle syklende bruker hjelm.
-Snakk med barnet ditt om
trafikksikkerhet.
- Trygg trafikk har korte filmer for å belyse
viktigheten av å bli sett.
- Lukk porten hver gang du går ut /inn i
barnehagen.

Hvilken effekt ønsker vi?
1. Øke sikkerhet på
parkeringsplassen.
2. Øke sikkerhet og
bevissthet hos
ansatte og
foreldre.
3. Øke bevissthet og
sikkerhet for barna
når de ferdes i
trafikken.

Øke bevissthet om
trafikksikkerhet.
Forberede barn til
skolestart og å kunne
ferdes alene på trafikkert
veg – skoleveg.
Forebygge ulykker.

Forebygge ulykker.
Gjøre av/påstigning
enklere for foresatte med
behov for tilrettelegging
rundt eget barn.
Oversiktlig trafikkbilde for
både gående og kjørende.

Forebygge ulykker.
Ferdes trygt i trafikken.
Gi barna gode vaner når de
ferdes i trafikken.

Bevisstgjøre foreldre og
ansatte på:
å ivareta både eget barn
og andres barns sikkerhet.
Forebygge ulykker.
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Hva
Fokus på
trafikksikkerhet på
barnehagens
uteområde.

- Barn får kun gå inn/ut porten sammen
med en voksen.
- stopp opp og se om det kommer
biler/sykler.
Hvordan bevisstgjør vi barna?

Barna er foreldrenes
ansvar ved ankomst/
avreise.

Lage sykkelregler sammen med barna.
- Barna skal medvirke i å lage
regler. Eks. Avklare hvor man
kan/ikke kan sykle.
- Voksne skal legge til rette for at
barna klarere å følge reglene.
- Samtale og refleksjon om
konsekvenser i samling/grupper
oa.

Medvirkning og forståelse.
Alle barn skal føle seg
trygge.
Forebygge skader og
ulykker.
Øke barnas bevissthet ift å
ta hensyn til andre,
Stimulere til god lek med
fokus på trafikksikkerhet
inne på barnehagens
uteområde.

Ideer: Hvordan tilpasse fart rundt
hushjørner?
- Organiser lekeområdet og del opp i
soner med felter, gangfelt, 20km/time
skilt, forbudskilt/ fareskilt mm
- Merk lekeområdet med skilt de kjenner
igjen fra trafikken utenfor barnehagen.
Eks. Gangfelt, hastigheter, P-plass, 50sone, 30-sone, lag fartsdumper mm.
Gjør oss kjent med
- Bruke “Tarkus” sammen med
Trygg trafikk sitt
skolestartere i løpet av året.
trafikksikkerhetsopplegg - Aktiv bruk i lek og aktivitet, tur og ferdsel
for barnehager.
i trafikken.
Trygg trafikk, Tarkus og
Barnas trafikklubb.
Trafikksikkerhet som del - Trafikksikkerhet implementeres
av hverdagsrutinene –
gjennom:
hjem og barnehage
- å øver på og snakke om det vi ser når vi
ferdes i trafikken.
- lek, aktivitet, rollelek.
- Barna bruker refleksvester på tur og
til/fra barnehagen- hele vinter/høst
halvåret.
- Vi bruker bevisst fortau, gang- og
sykkelveger.
- Vi går på venstre side av vegen på fortau.
- Vi bruker oppmerkede felt for å krysse
veg/gate.
- Vi stopper opp og ser både til høyre og
venstre før vi krysser.
- Voksne er gode rollemodeller.
Trafikksikkerhet ved
- Forsikrer oss alltid om at det er godkjent
bruk av kollektiv
sikkerhetsutstyr i buss og taxi vi benytter
transport og taxi etter
sammen med barna.
samtykke fra foreldre.

Effekt av tiltak

Øke barnas kunnskap og
bevissthet om hvordan de
skal oppføre seg i
trafikken.
Bli kjent med skoleveg.
Forebygge ulykker.
Trygghet for barn og
voksne på turer i
barnehagens regi.

Trafikksikkerhet på turer
og ekskursjoner i regi av
barnehagen.
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Ikke vær redd for å si fra


- Barn blir ikke tatt med i ansattes privat
biler. *
* kun ved informert samtykke.
Vi har barnets beste som fokus og viser
høflighet og respekt og gir hverandre
gode beskjeder:
Når barn, foreldre og ansatte
- sykler uten hjelm
- ikke bruker refleks høst/vinter.
- ikke har sikret barn i bil.
- lar bilen stå på tomgang.
- Parkerer bilen feil.
Vi bruker informasjonsplattformer som
Facebook, periodeplaner og Visma.

Bevisstgjøring, opplæring
og hjelpe hverandre.
Barns sikkerhet – vår
felles ansvar !!

VI HÅPER PÅ ET GODT SAMARBEID GJENNOM ÅRET FOR Å ØKE BARNAS
SIKKERHET. HUSK AT DE ER VÅRT FELLES ANSVAR 

Bruk refleksvest!!
På www.tryggtrafikk.no
kan du finne små filmer til bruk sammen med barn.
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