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 Innledning 
Barnehagens årsplan skal vise hvordan barnehagen arbeider for å omsette 

rammeplanens formål og innhold i praksis. Som en del av det lokale kvalitetsarbeidet 

i Lillestrømbarnehagene skal arbeidet med årsplan sees i sammenheng med 

Kvalitetsplan for omsorgs- leke og læringsmiljø. Sammen med Lillestrøm kommunes 

verdier, Tillit, inkludering og nyskaping er kvalitetsplanen barnehagenes felles 

pedagogiske plattform i utvikling av det pedagogiske tilbudet. 

 

Åsenhagen barnehage sin årsplan er i år utarbeidet av ledergruppa i barnehagen. 

Planen skal være ett arbeidsdokument for hele personalet i barnehagen og en 

informasjon til foreldrene om hva vi skal jobbe med i barnehageåret 2021-2022.  

Årsplanen er også ett informasjon og dokumentasjons dokument for eier og 

tilsynsmyndighet. Årsplanen er fastsatt i SU- møte juni 2021.  

 Årsplan og andre styringsdokument. 
Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og barnekonvensjonen.  

  

1 januar 2021 ble det en endring i barnehageloven, det kom blant annet ett nytt 

kapittel om psykososialt barnehagemiljø. Det skal sørge for at alle barn får en trygg 

og god barnehagehverdag.  

Barnekonvensjonen Barnehageloven
Rammeplan for 

barnehagen

Årsplan for 

barenhagen

Kvalitetsplan 

Barnehage

Kommunale 

fagplaner
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Kvalitetsplan Barnehage begynner å bli godt forankret i Åsenhagen barnehage, da 

den er mye lik PKOL som vi hadde i Skedsmo kommune. Planen bygger på 

barnehagens styringsdokumenter, barnehageloven og rammeplan for barnehagen, 

samt nyere forskning og kunnskap på barnehagefeltet. Felles satsningsområder for 

de kommunale barnehagene i Lillestrøm kommune de neste årene er 

Relasjonsbygging og Inspirerende lek og læringsmiljø.  

Lillestrøm kommune har også utarbeidet flere kommunale fagplaner for de 

kommunale barnehagene i kommunen.  Det er blant annet Språkvekst, Plan for 

systematisk tiltak (Egenledelsesplan) og Kvalitetsplan for tilvenning i barnehagen.   
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Vår visjon 

I Åsenhagen barnehage 
blir barna den beste 
utgaven av seg selv 
gjennom lek, læring, 

omsorg og medvirkning. 

 Barnehagens visjon og verdier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hverdagen er 
barnehagen fylt 

med omsorg, 
trygghet og trivsel. 

Alle barna 
opplever gode 
relasjoner med 

andre barn 
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 Barnehagen vår. 
Åsenhagen barnehage ligger midt inne i et boligområde med rekkehus, blokker og 

eneboliger rundt oss. Nærmiljøet vårt tilbyr oss muligheten til varierte tur 

muligheter som vi benytter oss av året rundt. I vårt nærområde har vi fotball stadion, 

ishall, skole, bibliotek, Huseby og flere lekeplasser og skogsområder som vi benytter 

oss av. Vi benytter oss noen ganger av det gode kollektivtransport tilbudet som er i 

barnehagens område, og planlegger noen ganger for større utflukter som for 

eksempel til Sørum Fritidsgård, Lillestrøm, og grønt arealene rundt Nebbursvollen. 

  

Vi er opptatt av at barnehagen skal være ett sted som er trygt og godt for alle barna, 

og at de skal bli møtt med varme, kloke og trygge voksne. Leken er viktig i vår 

barnehage, derfor ønsker vi å legge til rette for at barna skal få utfolde seg i ett 

kreativt lekemiljø både ute og inne.   

 

I samarbeid med Skjetten Svømmeklubb får 4 og 5 åringene i vår barnehage 

tilbud om svømming «Bli trygg i vann» kurs i bassenget 
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på Åsenhagen skole. Svømmeinstruktører har opplæringen med barna og personale 

fra barnehagen er med som støtte og trygghet for barna.  

 

I vår barnehage er det viktig med et godt samarbeid med 

foreldrene, dette gjennom den daglige kommunikasjonen, formelle og uformelle 

samtaler, og gjennom ulike møter. I samarbeid med foreldrene gjennom FAU har 

vi blant annet Kunstutstilling om våren.   

 

 Barnehagens pedagogiske virksomhet  

 Barnehagens satsingsområder 2021/2022 

Satsningsområde for 2021/2022 er gjennomføring av kompetansepakka fra Udir om 

barnehagemiljø. Den er delt inn i 7 moduler med ulike temaer.  

Modul 1: Psykososialt barnehagemiljø 

Modul 2: Følge med, fange opp og undersøke 

Modul 3: Tiltak for å fremme, forebygge og håndtere 

Modul 4: Skriftlig plan 

Modul 5: Fellesskapende aktiviteter 

Modul 6: Barns utvikling 

Modul 7: System og kontinuitet   

Gjennom denne pakka skal vi blant annet jobbe med begrepet annerkjennelse som 

handler om grunnleggende holdninger om hvordan vi er sammen med hverandre. Vi 

skal knytte det opp mot kjennetegnet for god praksis fra kvalitetsplanen barnehage, 

som handler om hvordan vi voksne ser, forstår, bekrefter og responderer på barnas 

signaler. Og vi skal også jobbe med hvordan vi voksne bekrefter og setter ord på 

barnas følelser og opplevelser. 

I denne pakka vil også de pedagogiske lederne få opplæring/innføring i hvordan man 

jobber med endringsledelse i barnehagen. 

Lillestrøm kommune har utarbeidet en plan for systematisk tiltak (egenledelsesplan) 

som vi skal bli bedre kjent med i løpe av barnehageåret. Egenledelses ferdigheter 

består av ulikefunksjoner som: planlegging, organisering, arbeidshukommelse, 

igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering. Planen skal være et 
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hjelpemiddel for personale og til foreldrene til de barna som strever med 

egenledelsesferdigheter. Sammen skal foreldrene og personalet utarbeide en plan for 

hvordan dette skal gjøres i barnehagen og i hjemmet. I tillegg skal noen av 

personalet delta på kurs i regi av PPA om egenledelse og lek. 

 Trygghetsirkelen. – Tidlig innsatts 

Alle barna fortjener å få en god start i barnehagen og de skal oppleve å være 

inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de 

slutter. Det er de voksne som har ansvaret for å etablere trygge og gode relasjoner til 

barna, og lære barna å omgås hverandre på en trygg og god måte, slik at barna får 

den beste muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv.  

I dette arbeide bruker vi trygghetsirkelen for å etablere felles forståelse, holdninger 

og væremåter til barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig innsatts handler om å oppdage og sette inn tiltak når problemer oppstår. Dette 

krever at personale er tett på barna for å observere barnas trivsel, interesser og 
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utvikling. Og at barnehagen og foreldrene har ett godt samarbeid om barnets 

utvikling.  

 Kvalitetsplanen barnehage 

Kvalitetsplanen barnehage er bygget på barnehagens styringsdokumenter, 

barnehageloven og rammeplan for barnehagen, samt nyere forskning og kunnskap 

på barnehagefeltet. Den er delt inn i 7 ulike fokusområder der hvert område har flere 

kjennetegn på god praksis og punkter på hva praksisen sannsynliggjør. Til hvert 

område er det også utarbeidet refleksjons- og læringsprosesser og treningsforslag. 

Det varierer hvilke fokusområde vi har søkelys på, men flere av områdene har en nær 

sammenheng og overlapp til hverandre, og i en barnehagehverdag er vi innom alle 7 

fokus områdene. Det kan være i en her og nå situasjon, barnehagens dagsrytme eller 

i planlagte pedagogiske aktiviteter. Barnehagen bruker også planen i refleksjon over 

egen og avdelingens praksis og i pedagogisk dokumentasjon.  

De 7 områdene er: 

Relasjon mellom den voksne og barna Måten den voksne svarer, bekrefter og 

oppmuntrer barna på, er avgjørende for 

hva barna lærer og hvordan de opplever 

seg selv. Sensitive, trygge voksne hjelper 

barn å utvikle seg ut fra sine 

forutsetninger. 

 

Den voksnes ansvar for lærings- og 

utviklingsstøtte 

 

Faste rutiner og tydelige voksne 

strukturerer dagen og aktivitetene for 

barna, og gir dem forutsigbarhet og 

oversikt. Slike rammer gjør det enklere 

for barna å rette oppmerksomheten mot 

innholdet i samspillet, og skape gode 

betingelser for læring. 

 

Lek og lekemiljø 

 

Gjennom lek utforsker barn nye ideer, 

prøver ut ulike roller, og bearbeider 

opplevelser. Samtidig gir leken barna 

mulighet for å øve på og lære nye 

ferdigheter. 
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Relasjon mellom barna 

 

Samspill med andre barn er en viktig 

arena for barns tilegnelse av 

sosialkompetanse. Samtidig bidrar 

vennskap til en følelse av deltakelse og 

fellesskap, som er viktig for utviklingen 

av positiv selvfølelse og trivsel. 

 

Språk 

 

Barn med god språklig kompetanse har 

gode forutsetninger for samspill med 

andre, deltagelse i lek, vennskap og 

læring. God språkutvikling fremmes 

gjennom at voksne inviterer barna til 

samtaler, og lytter til deres språklige 

uttrykk med vilje til å forstå. 

 

Medvirkning 

 

Det handler om å bli sett, forstått og tatt 

hensyn til som subjekt. Samtidig handler 

det om å være en del av et fellesskap 

hvor man virker inn og blir påvirket, og 

hvor man tar hensyn og blir tatt hensyn 

til. 

 

Samarbeid barnehage -hjem 

 

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom 

hjem og barnehage er viktig for det 

enkelte barns trivsel, utvikling og læring. 

Barnehagens personale har ansvar for å 

invitere foreldrene inn i et gjensidig 

samarbeid, hvor man også samarbeider 

om viktige overganger i barnets liv.  
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 Barnehagens fagområder: 

Fagområdene ivaretar vi gjennom ulike aktiviteter gjennom hele barnehageåret og i 

her og nå situasjoner.  De skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse i 

barnehagen. (Rammeplan s 47) Fagområdene kan gjenkjennes i månedsplanen 

gjennom ulike valg av temaer som vi jobber med, eller temaer som vi velger ut ifra 

barnas interesser eller behov.  

Kommunikasjon, språk 

og tekst 

 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen 

bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna 

møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom 

rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og 

fortid.  

 

Kropp, bevegelse, mat og 

helse 

 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 

oppleve bevegelsesglede, matglede og mat kultur, 

mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. 

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i 

bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve 

motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med 

kroppen sin og utvikler bevissthet om egen og andres 

grenser. 

 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

 

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med 

kunst og kultur i ulike former og organisert på måter 

som gir barna anledning til utforskning, fordypning 

og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og 

skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Fagområde inneholder uttrykksformer som bildekunst 

og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, 

litteratur, film, arkitektur og design. 

 

Natur, miljø og teknologi Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et 

mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen 

som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til 

rette for at barna kan forbli nysgjerrige på 

naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til 
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naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og 

redskaper. 

 

Antall, rom og form Fagområdet handler om å oppdage, utforske og 

skape strukturer og hjelpe barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.  

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende 

arbeid med sammenligning, sortering, plassering, 

organisering, visualisering, former, mønster, tall, 

telling og måling. Det handler også om å stille 

spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 

 

Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, 

tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 

livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har 

egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for 

samfunnets mangfold og forståelse for andre 

menneskers livsverden og levesett. Gjennom å 

samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske 

og filosofiske spørsmål, lytte til andre, reflektere og 

finne svar. 

 

Nærmiljø og samfunn Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger 

grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med 

deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom 

utforskning, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget 

nærmiljø, samfunnet og verden. 

 

 

 Et godt psykososiale barnehagemiljø 

Et godt psykososialt barnehagemiljø handler om at alle barn skal oppleve å føle 

tilhørighet og bli sett i barnehagen.  

Barnehagen har utarbeidet en plan for forebygging av mobbing og krenkelser i 

barnehagen. Ved å jobbe for at alle barna har en venn, noen å leke med og et godt 

språk, vil sannsynligheten for at noen blir mobbet eller krenket i barnehagen mindre.  
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Dette gjør vi gjennom at barn får felles opplevelser og erfaringer, deltar i ett kreativt 

lekemiljø og møter voksne som støtter og veileder de i leken.   

 Lek og læringsmiljø. 

I Åsenhagen barnehage skal vi fortsette å jobbe med implementering av 

Kvalitetsplanen. Våre mål innenfor lek og læringsmiljø er hentet derfra. Vi skal 

fortsette å sette søkelys på inspirerende lek- og læringsmiljø og med relasjonsbygging i 

lek.  

På bakgrunn av dette skal personalet sammen med barna og på egenhånd skape 

inspirerende lekemiljøer på avdelingene. Lekemiljøene skal reflektere det barna 

interesserer seg for og temaer vi jobber med i barnegruppen. Målet med 

lekemiljøene er å skape flere felles møteplasser for barna i leken. Ved å skape 

møteplasser ønsker vi å styrke de barna som har lite språk ved å tilføre kjente og 

ukjente elementer i leken slik at de kan få bygge sin begrepskunnskap gjennom lek 

og omgivelsene. Møteplassene skal også hjelpe barna å finne en lett vei inn i leken. 

 I arbeidet med relasjonsbygging har vi søkelys på gode relasjoner i lek. For å jobbe 

med dette lærer vi blant annet barna om signalord i leken. Disse ordene kan være, 

bytte, dele, låne og invitere. Relasjonsarbeid i lek handler også om å dele barna i 

mindre grupper, slik at man kan utvikle nye relasjoner, utveksle nye ideer og tillate at 

andre får komme med innspill i leken. Personalet må være bevisst sin rolle som med-

leker og kunne tilføre nye ideer i leken samt hjelpe barna med å løse opp i mindre 

konflikter underveis.  

 

 

 

 

 

 

 Medvirkning 

Medvirkning handler om at barna har rett til å bli sett, hørt og forstått ut ifra alder og 

modenhet. Vi voksne legger til rette for at barna kan få være med å påvirke sin 

hverdag gjennom at de får velge aktiviteter, leke temaer og hvem de har lyst til å leke 

med. Barna er også med på å planlegge og evaluerer ulike aktiviteter i barnehagen. 
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 Medvirkning handler også om å være en del av et fellesskap hvor man virker inn og 

blir påvirket, og hvor man tar hensyn og blir tatt hensyn til. Her jobber vi voksne med 

å oppmuntre barna til å gjøre handlinger som har en betydning for andre enn dem 

selv, tolke signaler som andre barn sender ut, og støtter de når de kommer med 

innspill. Ofte vil ulike hensyn komme i konflikt med hverandre i ulike situasjoner. 

Voksnes virkeliggjøring av barns rett til medvirkning krever derfor stor grad av 

profesjonelt skjønn.  

 Barnehagens arbeid med endring, fagutvikling og 

implementering 

 Implementeringsplan for 2021-2025 

 

Arbeid med kjernekomponentene.  
A.  
 Identifisere 

kjernekomponenter  

Identifisere og bli kjent med kjernekomponentene    

Kvalitetsplanen.  

  

I  
M  
P  
L  
E  
M  
E  
N  
T  
E  
R  
I  
N  
G  
S  
D  
R  
I  
V  
E  
R  
E  

B. Underpunkter  Relasjonsbygging  Inspirerende lek- og 

læringsmiljø  

C. Operasjonalisering.  
 Dele opp i mindre 

faktorer  

Anerkjennende  
holdninger  

Språk  Inkludering  
og fellesskap  

  

Leke 
kloke  
bhg  

Egenledelse  
i lek  

Rom for 
lek  

D. Beskrive hvordan.   
Kjennetegne for 

god praksis 

under fokusområdene 

i kvalitetsplanen.  

  

  

E. Implementeringsdrivere   Trening:     
IGP     
Casedrøftelse     
Lesing, drøfting, 

refleksjon     
Treningsforslag *     
Til refleksjon og 

læringsprosesser  

Veiledning:     
Case     
Kollega     
Veiledning på 

implementering     
Treningspartner    

  

Ledelse:     
Støtte     
Pådriver     
Resurser     
(Se ledelse av 

implementering og utvi

klingsarbeid, kap. 3.2 

i kvalitetsplanen  

Verdiene; Tillit – Inkluderende – Nyskapning  

 

Barnehagen jobber systematisk med endring, fagutvikling og implementering i 

barnehage. Hvert år har barnehagen 1-2 felles tema som vi fordyper oss i, og som 

hele personal gruppa jobber med. Av og til har avdelingene i tillegg egne områder de 

ønsker å jobbe med. Metodene vi bruker mest når vi skal iverksett en endring i 
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barnehagen er lesing av aktuell teori, refleksjons grupper, casedrøftelser, trening i 

praksis felte og delta på aktuelle kurs fra kompetansekatalogen barnehage. 

For å få til en endring er det viktig med et godt utviklings- og arbeidsmiljø. En 

metode vi bruker for å kartlegge hvordan det er hos oss er 10 -faktor. I denne 

undersøkelsen inviteres medarbeideren til å reflektere over utviklingsområder og 

egne bidrag, og de gjøres medansvarlig når det i fellesskap skal utarbeides mål og 

tiltak for barnehagen.  

 Barnas progresjon.  
 

“Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 

fremgang” (KD 2017:44).   

For at barna skal kunne utvikle seg og lære, er det en forutsetning at de er trygge. 

Derfor har personalet stort fokus på tilvenning og trygghet når barna starter i 

barnehagen. Personalet jobber etter Circle of Security (Trygghetssirkelen). De voksne 

er trygge baser og havner som støtter, toner seg inn på, anerkjenner og utfordrer 

barna. Det er også viktig at barna blir kjent med barnehagens rutiner og får erfaring 

med å være en del av en barnegruppe. Etter hvert som barna blir trygge og kjente, 

blir fokuset å legge til rette for utvikling og læring gjennom variert lek og aktiviteter. 

Personalet tar utgangspunkt i barnas alder, forutsetninger, erfaringer, kunnskaper, 

ferdigheter og interesser i planleggingen av det pedagogiske arbeidet.    

  

 I barnehagen jobber vi for at barna skal få rike og varierte opplevelser. Barna får 

bruke kroppene og sansene sine i læringsprosesser.  Det fysiske rommet og 

lekemateriellet har betydning for barnas utvikling. Gjennom hele året legger 

personalet til rette for et fysisk miljø og lekemateriell som er tilpasset barnas 

utviklingsnivå. På denne måten sikrer vi progresjon. Barnehagen har udefinerbart 

lekemateriell som skaper undring, og som barna kan bruke på ulike måter. For 

eksempel magneter og klosser. Personalet legger til rette for ulike møteplasser, 

som skaper rom for samspill, lek og læring.    

Noe av lekemateriellet er det samme på småbarnsavdelingen som på avdelingene for 

de større barna. Men leken endrer seg over tid. For eksempel lek med duplo. På 

småbarnsavdelingen bygger barna tårn der målet er å rive det ned igjen. De eldre 

barna bygger hus og har rollelek med hverandre. Barnehagen har mye fokus på 

voksenrollen i lek.  De voksne støtter barna i leken og hjelper dem til å utvide den. Slik 

får barna nye erfaringer som de kan bygge videre på.  Avdelingene har ulikt 
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lekemateriell som er tilpasset barnas alder, slik at barna får nye utfordringer og 

læringsmuligheter.  

  

Personalet jobber også med progresjon i sosial kompetanse og 

egenledelsesferdigheter. Det er en prosess der barna lærer om ulike følelser, utvikler 

empati, prososial atferd, lek og samspill. De skal øve på selvkontroll, selvhevdelse og 

samarbeid. Dette starter vi med på småbarnsavdelingen, og det videreutvikles etter 

hvert. Barnas ståsted har betydning for det pedagogiske arbeidet, og det er derfor 

variasjon i innhold og metoder for å favne alle. Personalet jobber med dette i her og 

nå situasjoner, men også i samlingsstund og andre aktiviteter. Barnehagen bruker 

dagtavle, aktivitetstavle, konkreter, sanger med bevegelse, bøker og bilder i det 

pedagogiske arbeidet.   

  

Barnehagen har ofte små lekegrupper, språkgrupper, samlingsstunder og 

femårsklubb. Dette er grupper som er tilpasset barnas utviklingsnivå. Det 

pedagogiske arbeidet er planlagt slik at alle barna skal få oppleve mestringsfølelse og 

progresjon i sin utvikling og læring.   

 Kvalitetsplan Skole og barnehage – Språk, lesing og skriving  

Denne planen bruker vi for å ivareta barnas språkutvikling og for å avdekke 

språkutfordringer hos barn på ett så tidlig stadium som mulig. Planen er også ett 

verktøy som vi bruker i planleggingen språkarbeidet i barnehagen. Oppdager vi at 

barn strever med sin språkutvikling tar vi i bruk Språkvekst. Språkvekst er ett tiltak 

som vi setter inn mot barn som har særskilt behov for systematisk språkstimulering. 

Det er ett tiltak som ligger mellom det allmenpedagogiske og det spesial- 

pedagogiske hjelpen, og handler om systematisk tiltak for styrking av barns ordforråd 

og fortellerferdighet. 
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 Kvalitetsplanen for tilvenning i barnehagene i Lillestrøm kommune  

Kvalitetsplanen for tilvenning bruker vi når nye barn begynner i barnehagen, i 

overgang mellom liten og stor avdeling, og i overgangen til skolen. Den skal sikre en 

likeverdig og god tilvenningsprosess for alle barn og familier i Lillestrøm kommunes 

barnehager. (Kvalitetsplan for tilvenning i Lillestrøm kommune s 2) 

 5 års klubb 

Det siste året i barnehagen før skolestart er alle 5 åringen sammen 2 dager i uka. Her 

bruker vi Lekbasert læring som er et forskningsbasert førskoleopplegg fra 

Agderprosjektet. Førskoleopplegget legger opp til at de eldste barna i barnehagen 

skal oppleve alderstilpasset aktiviteter som innbyr til lekbasert læring. Opplegget 

stimulerer fire områder som er særlig avgjørende for at barn skal klare seg bra faglig 

og sosialt på skolen. Fokus på disse kjerneområdene er ikke til hinder for arbeid med 

andre fagområder -både i og utenfor førskolegruppas rammer. 

 De fire kjerneområdene i førskoleopplegget er: 

1) Sosialkompetanse 

2) Selvregulering 

3) Matematikk 

4) Språk. 

 

 

 Vurdering og analyse av måloppnåelse. 
 

Fra januar til juni 2021 har vi jobbet med satsningsområde Inspirerende lek og 

læringsmiljø og område «Rom for lek».  Vi har tatt utgangs punkt i det fysiske miljøet 

inne på avdelingene sett på hvordan vi kan til rette legge og inspirere barna til ulike 

lek aktiviteter. Målene vi satte oss var å følge barnas ideer og forslag og utvide leken 

ved å tilføye nye elementer. Vi har også jobbet med å støtte barna i deres 

planlegging av leken og gi de felles opplevelser som de kan bruke i leken.  

På grunn av pandemien har vi ikke fått gjennomført alt det vi hadde planlagt så vi 

viderefører dette satsningsområde i barnehageåret 2021/20222.  

Det vi har fått til er en endring i bruk av aktivitetstavla på stor avdeling, der barna får 

velge hvilke soner de ønsker å være på. På sonene er det ulike aktiviteter som barna 

kan velge mellom, og de kan kombinere de ulike materialene og lekene som er på 
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sonen i leken sin. Dette har ført til at barna har blitt mer kreativ og fantasifull i leken, 

og det å gå bort fra hvor mange som kan være sammen på sonen har ført til mindre 

utestengelse av barn i leken.   

På Rever har de jobbet med å lære barna signalord i leken som bytte, dele, låne og 

leke sammen.  Gjennom personalets søkelys på signalordene i leken, opplever de 

mindre konflikter om lekene og materialene barna leker med. Barna bruker språket 

mer i leken når de ønsker noe en annen har, og spør oftere om å bytte eller dele på 

lekene/materialene. De yngste barna på avdelingen deler mer leker med hverandre, 

ved at de henter tilsvarende leker til de barna som har lyst på det de har og bytter 

leker innimellom.   

Personale har blitt mer kreativ i å lage møteplasser for barna inne på avdelingene, det 

kan være lysbord med ulike ting på, udefinerbare leker som er dandert på et bord 

eller på golvet, kuben som endre innhold, bilbane på veggen, endring av soner ved at 

møbler blir flyttet på inne på avdelingene osv. Ute har vi begynt å lage vaskehall for 

syklene og vi er i gang med å planlegge ett utekjøkken for barna og utvide kjøkken 

hagen vår.  

For noen år tilbake jobbet vi med egenledelses ferdigheter, men vi velger å ta de opp 

igjen i forbindelse med implementeringen av Plan for systematisk tiltak i barnehagen 

(Egenledelsesplanen).  
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 Plan for kvalitetsutvikling og implementering. 

1. Fokusområde fra Virksomhetsplan barnehageområdet  

2. Fokusområde knyttet til Implementering av Kvalitetsplanen for 

omsorg- leke og læringsmiljø 

3. Barnehagens utviklingsområder (knyttet til barnehagens evaluering og 

analyse av eget ståsted/arbeid) 

1. Virksomhetsplan barnehageområdet 

Mål 2021/22:  

1.1 Barnehagen har kunnskap om og gode rutiner for arbeid med psykososialt 

barnehagemiljø 
Tiltak 
1.1.1 Personale gjennomfører UDIRs kompetanse pakke om barnehagemiljø..  
1.1.2 Leder gruppa drøfter barnehagens psykososiale miljø jevnlig.  

2. Kvalitetsplanen for omsorg- leke og læringsmiljø 

Mål 2021/22: 

2.1 Barnehagens fysiske og psykiske leke – og læringsmiljø skal bidra til et 

inkluderende og inspirerende fellesskap 

2.2 Barnehagen har økt bevissthet og forståelse av den autoritative voksnes ansvar 

for relasjonskvaliteten 
Tiltak 
2.1.1 Personale tilrettelegger for inspirerende møteplasser for barna både inne og ute 
2.1.2 Personale er tett på barna i lek både inne og ute. 

Tiltak 
2.2.1 Personale møter alle barna med varmer og forståelse. 
2.2.2 Personale får mer kunnskap om hvordan møte barn som utfordrer.  
 

3. Barnehagens utviklingsområder 

Mål 2021/22 
3.1 På neste brukerundersøkelse skal vi skår 4,1 på område ute og innemiljø. 
3.2 Barnehagen har tatt i bruk plan for systematisk tiltak (Egenledelsesplan) 
Tiltak 
3.1.1. Avdelingen gjenspeiler det barna er opptatt av og tema de jobber med. 
3.1.2. Personale legger til rette for ulike aktiviteter i ute tiden. 
3.1.2 Personale forteller og deler bilder på vigilo om det de holder på med.  

Tiltak 
3.2.1 Personal bruker plan for systematisk tiltak der det er behov. 
3.2.2 Personale kjenner til de 7 områdene innenfor egenledelse og gjenkjenner de i lek og 
hverdags aktiviteter. 
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  Overganger 
Lillestrøm kommune har utarbeide en felles kvalitetsplan for tilvenning i barnehagen 

for de kommunale barnehagene. Sammen med foreldrene skal barnehagen legge til 

rette for en mest mulig trygg og god start for alle barna, og for overgang til stor 

avdeling og til skolen.  

 Oppstart i barnehagen:  

I mai/juni inviterer vi alle nye foreldre til ett foreldremøte i barnehagen. Foreldrene får 

her en kort introduksjon om Trygghetssirkelen og hvordan vi jobber etter den i 

barnehagen. Andretemaer vi er innom er forventinger, lekestue dager og 

tilknyttingsperson.  

 

Etter foreldremøte får foreldrene tilbud om å komme på lekestuedager i barnehagen. 

Målet med disse dagen er at barna, foreldrene og personale skal bli litt kjent med 

hverandre før oppstart i august. Foreldrene får også tilbud om en oppstart samtale 

med pedagogiskleder på en av disse dagene. Målet med denne samtalen er at 

barnehagen skal få mest mulig informasjon om barnet og at barnehagen og 

foreldrene sammen planlegger hvordan tilvenning til barnehagen skal skje. 

Barnehagen oppfordre foreldrene til å sette av minst 5 dager til tilvenning for de 

minste barna. Og at de har noe kortere dager i ukene etterpå. 

De som ikke hadde en oppstartsamtale på våren har det etter ca 3 dager i 

barnehagen. 

Alle har en oppfølgingssamtale etter 4-6 uker i barnehagen. Her snakker vi om 

hvordan tilvenningen går i barnehagen.  

 Overganger innad i barnehagen:  

 Vi er opptatt av at de barna som skal over fra liten til stor avdeling skal få en så myk 

overgang som mulig. Vi starter opp etter påske med korte besøk på stor avdeling, der 

en trygg voksen er med. Det kan være at de spiser på stor avdeling, deltar på ulike 

aktiviteter, eller bare er der og leker. I juni utvider vi med at de kan være der hele 

dagen ca 3-4 ganger. Foreldrene får også tilbud om en overgangs samtale med 

pedagogisk leder på den avdelingen barnet skal begynne på i juni.  

  

 Overgang mellom barnehage og skole:   

Barnehagen skal sammen med foreldrene legge til rette for at barn får en trygg og 

god overgang fra barnehagen til skolen og eventuelt SFO. 3 ganger i året er barna på 

skolen og synger sammen med 1 klasse, og på våren er de på besøk på SFO.   
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 På våren blir foreldrene også innkalt en overgangssamtale med pedagogisk leder. 

Pedagogisk leder og styrer har så en samtale med skolen. Barnehagen må ha 

samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkelt barn med skole.  

11 Foreldresamarbeid.  
Generelt om foreldresamarbeid  

o Foreldreråd  

o SU  

o Foreldremøter  

o Utviklingssamtaler 

 

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte 

barns trivsel, utvikling og læring. Vi i Åsenhagen barnehage er opptatt av at alle 

foreldre skal oppleve å bli sett og hørt og noe av det vi gjør er at; alle skal få høre noe 

positiv om sitt barn ved henting og /eller levering, innkalt utviklingssamtaler minst 2 

ganger i året og invitasjon til ulike felles arrangement i barnehage.  

  Våre samarbeidspartnere 
• Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) 

• Helsestasjon  

• Skolene 

• Barneverntjenesten  

• Psykisk helse og familiestøtte  

• Tildeling barn- og unge 

• Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

• NAV 
 
(listen er ikke uttømmende for hver enkelt barnehage) 
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 Kalender. 
• Oversikt planleggingsdager og arrangementer: 

 

Måned: Dato: Aktivitet:  

August 12 og 

13 

Planleggingsdager  

September 13 Foreldremøte Kl. 18-20 

 Uke 38 Brannvern uka  

 ? Vi lager grønnsak 

suppe med barna. 

 

Oktober 22 Foreldrekaffe FN – dagen 24 oktober 

Kl. 15.30-16.30 

 Uke 42 

og 43 

Trygghets uker Salaby jeg vet 

https://www.jegvet.no/barnehage 

 29 Planleggingsdag  

November    

Desember ? Julevandring 4 og 5åringen besøker Skedsmo 

kirke 

 13 Lucia  Kl. 07.30-8.30 

 20 Julelunsj for barna  

 21 Nisse fest Barna får grøt i bhg 

Januar 3 Planleggingsdag  

 21 Vinteraktivitetsdag Vi lager kakao 

Februar 4 Vi markerer 

Samenes 

nasjonaldag 6 

februar 

 

 18 Karneval Vi har feste med pølser og 

godteri poser. 

Mars 7 Foreldremøte Kl. 18-20 

    

April 8 Påskefrokost 

m/foreldre 

Kl. 7.15-9.30 

Mai 13 Kunst utstilling i 

samarbeid med 

FAU 

Kl. 15-16.30 

 16 17 mai tog og fest. Vi feirer med pølser og is 

Juni 14 Sommerfest Kl. 16-18 
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 Kontaktinformasjon. 

Åsenhagen barnehage 

Adresse: Åsenhagen 36, 2020 Skedsmokorset 

Telefon: 63 87 75 44 

Styrer  

Merete Hoel  

Mail: meho01@lillestrom.kommune.no 

Telefon: 63 87 75 44/93 82 98 68 

Styreassistent 

Randi E. Petersen 

Mail: rape01@lillestrom.kommune.no 

Telefon: 63 87 75 44 

Bjørner Mus Rever 

Marte R. Skaugstad 

mask12@lillestrom.kommune.no 

 

Hanne T. Kjus 

hakj02@lillestrom.kommune.no 

 

Jeanette Paulsen 

jepa01@lillestrom.kommune.no 

 

 

 Kildehenvisning/bakgrunnsdokumenter 
 

Lov og forskrifter 

Kvalitetsplan 

Kvalitetsplan for tilvenning 

Veileder fra kunnskapsdepartementet 

Veileder fra utdanningsdirektoratet 

Lenker til aktuelle hjemmesider 

 

mailto:meho01@lillestrom.kommune.no
mailto:rape01@lillestrom.kommune.no
mailto:mask12@lillestrom.kommune.no
mailto:hakj02@lillestrom.kommune.no
mailto:jepa01@lillestrom.kommune.no
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