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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.
Vår årsplan er vårt ansikt utad, her skal foreldre, politikere, eiere og tilsynsmyndig, og
andre interesserte få et innblikk i hva barnehagen står for, og informasjon om hvordan
vi jobber. For tilsynsmyndighetene er planen viktig dokumentasjon for at innholdet i
barnehagen oppfyller lovkravene.
I tillegg er den et viktig arbeidsdokument for de ansatte. Det er viktig for oss at den
utarbeides i fellesskap i personalgruppa, slik at alle kjenner innholdet godt. Årsplanen
for barnehageåret 21/22 er helt ny for personalet, den er laget i en ny mal som er
felles for alle de kommunale barnehagene i Lillestrøm. For at dette skal bli et
dokument som vi ansatte kjenner eierforhold til, og kan stå for innholdet i, vil planen
bli jobbet med i løpet av året. Dette er derfor et av satsningsområdene til barnehagen
dette året. Vi skal jobbe oss gjennom kapittel for kapittel og kommer til å oppdatere
planen gjennom året. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens SU, vi kommer derfor
til å ha med oss dem på prosessen gjennom året. Når nye kapitler er gjennomgått og
det er kommet inn endringer vil disse sendes til medlemmene i SU, slik at de kan
komme med sine innspill.

Årsplan og andre styringsdokument.
Denne årsplanen er bygger på de retningslinjene vi har fra Barnekonvensjonen, Lov om
barnehager og Rammeplan for barnehagene som alle barnehager i Norge er pålagt å følge.




https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehageloven/id115281/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Videre tar den utgangspunkt i øvrige føringer fra planer som er felles fra Lillestrøm kommune:
Virksomhetsplanen for barnehagene i Lillestrøm kommune, Kvalitetsplan for barnehagene i
Lillestrøm og andre samordnede planer fra kommunen. (liste med linker? Vedlegg bak?) (lokal
læreplan i digitale verktøy, plan for kvalitetssikring av opplæringen i de
grunnleggenderegneferdighetene, plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende
språk, lese- og skriveferdighetene, barn i sorg og krise -beredskapsplan for skole og
barnehage, språkintervensjon, realfagssatsning og folkehelseperspektivet.)
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Barnehagens visjon og verdier.
Barnehagens arbeid med Lillestrøm kommune sine verdier: Tillit, inkludering, nyskaping, i
møte med barn og foreldre
Her må det inn tydelig hva vi legger i de ulike verdiene og hvordan dette synes i vårt daglige
arbeid i forhold til barn, foreldre og ansatte. Dette vil være høstens første tema. Etter
planleggingsdagen i august må vi ha innhold på denne.
Barnehagen er underveis i arbeidet med å utarbeide en egen visjon – denne vil være klar i
løpet av høsten 2021.
Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og
holdninger som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet. Leken er barnas viktigste arena for
læring. Vi setter fokus på det enkelte barn; barn trenger anerkjennelse. Barna har rett til å
delta ut ifra sine egne forutsetninger. De voksne må være oppriktig interessert i barna, undre
seg sammen med dem, oppmuntre, bekrefte og anerkjenne. De voksne må også legge til rette
for erfaringer som stimulerer til barns læring, med tanke på at de lærer gjennom egne
handlinger. Barn må være trygge og trives for å få et godt læringsutbytte.
Basert på barnehagens grunnsyn fra tidligere årsplaner. Vi begynte å arbeide med et
omskrevet grunnsyn på planleggingsdagene i oktober 2020, dette arbeidet skal fullføres og så
skal vi legge inn det nye grunnsynet så snart det er ferdig

Barnehagen vår.
Bråtejordet barnehage er en kommunal barnehage i Lillestrøm kommune som ble åpnet 1.
august 2016.
Barnehagen har plass til 129 barn som er fordelt på åtte avdelinger, fire avdelinger er tilpasset
småbarn fra 0 til 3 år og fire avdelinger er for barn mellom 3 og 6 år. Det er 31 ansatte i
barnehagen, hvorav en styrer og en assisterende styrer. I tillegg er det en språkpedagog, og vi
kan søke om tilretteleggingsmidler for å ha ekstra bemanning når vi har barn som trenger litt
ekstra oppfølging.

Pinnsvinet, Haren, Rådyret og Ekornet
På småbarnsavdelingene har vi fokus på
trygghet, omsorg, lek og læring. For at
barnehagen skal oppleves som et godt
sted å være, er det viktig at barna føler
trygghet i relasjon med barn og voksne.
De skal utforske og utvikle seg selv
innenfor trygge rammer, ogTillit-Inkludering-Nyskapning
læring skjer
oftest i hverdagssituasjoner. Vi verdsetter
og anerkjenner de små barnas væremåte,
kultur og samspill.
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Ugla, Reven, Hakkespetten og Beveren
Trygghet, sosial kompetanse, språk, godt samspill mellom barnbarn og voksen- barn og skoleforberedende aktiviteter er
områder vi fokuserer på i storbarnsavdelingene. Når barna er
trygge vil de kunne være mottakelig for læring, og leken er
barnehagens læringsarena. Lekende læring er grunnlaget for
utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Vi ser på lek som barns
viktigste aktivitet. Vi skal la barna få leke og utfolde skaperglede,
undring og utforskertrang i barnehagehverdagen. Læring skjer
ved bruk av språket og deltagelse i sosialt samspill. Derfor tilbyr vi
inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen
og vi legger til rette for aktiviteter som fremmer barns læring.

Barnehagens pedagogiske virksomhet
I Bråtejordet barnehage har vi jobbet mye med Trygghetssirkelen. Dette er en modell som
lærer oss voksne å se barnet innenfra og forstå deres signaler og behov bedre. Den er en
veiledning til oss voksne på hvordan vi kan møte barna og deres ulike følelser på en god måte.
Den skal bevisstgjøre oss voksne på hvordan vi kan hjelpe barna å sortere følelsene sine.
Barna trenger voksne som evner å inngå i positive, sensitive samspill med barn, samt forstå
barnet innenfra og ha godhet for deres behov. Dette handler om mer enn gode følelser, vi må
kunne stå i de vanskelige følelsene med barna og støtte de i lek og utforskning. Barn som
opplever trygghet, kan i støtte grad vende oppmerksomheten sin mot å utforske omgivelser
og skape seg nye erfaringer.
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To grunnleggende behov, som er
avhengig av hverandre;
1. Utforske verden- trygg base.
2. Trygt sted for omsorg og trøstsikker havn

Trygghet, tilknytning og tilhørighet
henger nøye sammen. Og barnet
trenger alt for å kunne fungerer godt
alene og sammen med andre.

Det er alltid vi voksne som har ansvaret for relasjonen til barnet. For å få til dette kan det
være nyttig med en kjøreregel. Den skal være til hjelp for oss
Sterkere: barn kjenner trygghet når
voksne slik at vi ser vår rolle ut ifra barnets behov.

de har noen som er fysisk sterkere
enn dem, men det innebærer også at
vi som voksne er psykisk sterkere
enn dem. Barns nervesystem er ikke
ferdig utviklet, de forstår mindre av
seg selv og verden, de blir lettere
stresset, sinte, redde og fortvilet.
Derfor må vi voksne være sterkere
følelsesmessig, vi må tåle og romme
alle barnets følelser og stå støtt
sammen med dem.
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Større: barn trenger voksne som er
større rundt seg for å kjenne seg
trygge. Det innebærer ikke bare å
være fysisk større, men også å ta
grep når det trengs. Vi voksne
organiserer, forbereder, planlegger
og tar kontroll
Alltid: vær større, sterkere,
klokere og god.
Så sant det er mulig: Følge
barnets behov.
Når det er nødvendig: ta
ledelsen
Klokere: Barn trenger voksne som
forstår, setter ord på og forklarer
deres reaksjoner og det de opplever.
Når det får forklaring på reaksjoner
bidrar det til trygghet. De voksne må
balansere det å være større og
sterkere med det å være god. Dette
handler også om å sette grenser, si
nei, men uten å være krenkende eller
skremmende ovenfor barnet.

God: Vi må vise godhet for barna i
situasjoner der vi må ta tak og sette
grenser. Det styrker barnets
verdighet og selvfølelse.

Vi må hele tiden vurdere når barnet er kompetent til å bestemme og når vi voksne må
bestemme.
Når vi har gode, trygge relasjoner med barna, er det mye lettere for barna når vi setter
grenser, de vet at vi vil det beste for dem.

Barnehagens pedagogiske virksomhet
Bråtejordet barnehage har stort kulturelt og språklig mangfold. Vi har valgt å fokusere ekstra
mye på språk, da barn med god språklig kompetanse har gode forutsetninger for samspill med
andre, deltakelse i lek, vennskap og læring. Personalet skaper et variert språkmiljø og legger til
rette for at barna bruker språket aktivt til å kommunisere med andre.
Vi har språkansvarlige på alle avdelingene som blir fulgt tett opp og veiledet av vår faste
språkpedagog i 100% stilling. Med bakgrunn i Lillestrøms kommunes tiltak «Språkvekst»
gjennomfører barnehagen intensive, systematiske språkgrupper på alle avdelingene. I
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språkgruppene jobbes det med dialogisk lesing knyttet opp mot fokusord, der det arbeides på
en variert måte for å styrke alle sider ved språket; innhold, form og bruk. Det jobbes for å
styrke barnas bredde- og dybdevokabular, samt fortelleferdigheter. Gjennom systematisk
arbeid med språkstimulering, kan vi enklere oppdage barn som har behov for ekstra støtte i
språkutviklingen.
Våre tiltak for å oppnå dette:
- Vi er bevisste vår rolle som språkmodeller.
- Barna møter et rikt ordforråd gjennom at personalet «bader» barna i språk. Dette gjør
de ved å sette ord på objekter og handlinger gjennom barnehagehverdagen. Ordene
kan gjerne konkretiseres, visualiseres og forklares.
- Vi bruker symbol- og tegnstøtte som støtte i kommunikasjonen med alle barna.
o Symbolstøtte blir blant annet brukt i form av dagtavle, arbeidslister og
nøkkelring.
o Tegnstøtte blir blant annet brukt i sang og i hverdagsaktiviteter.
- Vi fremmer språkutviklende samtaler.
- Vi gir barna erfaringer med variert litteratur og benytter oss av metoden dialogisk
lesing.
- Vi bruker Babblarna-serien aktivt i språkstimuleringen på småbarnsavdelingene.
- Vi velger ut rim, regler, dikt, fortellinger og sanger som er tilpasset barnas alder,
utvikling og interesser.
- Vi arbeider for å stimulere barnas evne til å bruke språket i lek og samhandling med
andre.
- Vi legger til rette for lek med språklyder og erfaring med bokstaver og lekeskriving.
- Vi synliggjør det språklig mangfold gjennom å tilnærme oss barnas morsmål på varierte
måter, samt å markere Morsmålsdagen 21. februar hvert år. Vi synliggjør barnas
morsmål på avdelingen og oppmuntrer foreldre til å bruke det språket de kan best
sammen med barnet.

Om barnehagens satsingsområder
Hvordan barnehagen virkeliggjør Rammeplanens innhold
Barnehagens fokus og bruk av Kvalitetsplanen og andre felles kommunale planer

Barnehagens arbeid med ivaretakelse av et god psykososiale barnehagemiljø for alle barn
Beskrive hvordan barnehagen arbeider med å utvikle et inspirerende leke- og

læringsmiljø til å styrke felleskapet og relasjonenes kvalitet

Barnehagens arbeid med endring, fagutvikling og
implementering
Her beskrives hvordan barnehagen jobber med endring, utvikling og implementering
Sentrale planer er RP, Kvalitetsplan, Implementeringsplan, Kompetanseplan barnehage, 10faktor
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Med utgangspunkt i de sentrale planene barnehagen har å forholde seg til jobber vi
kontinuerlig med å være i utvikling. Vi har stor tro på at hele personalet må inkluderes i dette
arbeidet. Vi mener at for at kvaliteten i barnehagen skal heves må hele personalgruppa få økt
kompetanse, og være med i de utviklingsarbeidene som foregår. I tillegg til
kompetansehevende kurs, har vi stort fokus på refleksjon over eget pedagogisk arbeid. Vi
jobber derfor systematisk med refleksjonsarbeid i grupper både på tvers av hele personalet, i
fagarbeidergruppa og i pedagogisk leder gruppa.
For å få et godt psykososialt, omsorgs-, leke- og læringsmiljø, mener vi det må jobbes mye
med et godt personalmiljø. Vi er rollemodeller for barna, hvordan vi snakker med hverandre,
med barn og med foreldre vil være med og prege hvordan barna snakker med hverandre og
med oss. Alle trenger å kjenne seg trygg, vi trenger å bli sett, hørt, og anerkjent for den vi er.
Vi skal møte alle med raushet og respekt og det skal være tydelig at vi vil hverandre vel. Vi er i
gang med dette arbeidet. Vi jobber med hvordan vi skal møte hverandre og spille hverandre
gode.
Gjennom 10-faktor undersøkelsen i 2020 ser vi at nettopp dette med å heve kompetansen er
noe flere ønsker å jobbe mer med, og vi er opptatt av hvordan vi skal sørge for at
kompetansen spres videre til alle når noen har vært på kurs. I vår plan for oppfølging av 10fator er derfor dette sett spesielt på, hvordan vi skal jobbe for at de som har vært på kurs kan
dele sin kunnskap med flere.
I foreldreundersøkelsen ser vi at flere opplever at de får litt lite informasjon om sitt barn og
hvordan barnet har det i barnehagen. Derfor er foreldresamarbeid satt som satsningsområde
for barnehageåret 21/22. Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, for å jobbe
sammen for å hjelpe hvert enkelt barn i sin utvikling er det viktig at vi hele tiden er i god
dialog med foreldrene. Dette arbeidet vil også jobbes med i alle de ulike foraene vi har
tilgjengelig.
Videre ønsker vi å komme i gang med arbeid med pedagogisk analyse, som et verktøy for å
reflektere rundt arbeidet vårt med barn og foreldre. Pedagogisk analyse preges også av å hele
tiden kunne begrunne arbeidet med forsking og kunnskap på områdene. Dette sikrer at vi hele
tiden må oppdatere oss og kunne begrunne hvorfor vi gjør som vi gjør.
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Barnas progresjon.
Omsorg
I Bråtejordet barnehage skal barna bli møtt med varme, humor og glede, i tillegg til å bli sett
og hørt. Voksne må bruke trygghetssirkelen som støtte i utforskningen, dette innebærer
påskrudde voksne som er tilgjengelig for barnet ved ladning. Det vil si voksne som støtter
både oppe og nede i sirkelen samtidig som det anerkjenner og forstår barnets behov.
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Konkret mål for 1. åringen:
Tilstedeværende voksne som gir
nærhet og trygghet.
Konkrete tiltak:
• Anerkjennende voksne som ser
og hører barna.
• Sette ord på det de små trenger,
finne løsninger og bekrefte gode
handlinger.

Konkret mål for 5. åringen:
Støtte opp rundt hverandre, ros
og oppmuntring, veilede på veien
og finne løsninger sammen med
dem.
Konkrete tiltak:
• Tydelige og stabile voksne
• Være en god rollemodell og gå
frem med gode eksempler.

Danning:
Med begrepet danning, mener vi å gi barna felles erfaringer og et godt grunnlag som gjør dem
rustet til å delta og bidra aktivt i fellesskapet, både i barnehagen og i samfunnet for øvrig.
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Mål for 1-åringen:
• Barnet skal oppleve trygghet til
å utforske sine omgivelser (fysisk
miljø inne/ute til materiell/leker).
Tiltak for 1-åringen:
• Vi jobber med trygghetssirkelen
• Vi er til stede og tilgjengelig der
barna er, både psykisk og fysisk
(eks. sitter på gulvet med barna).
• Vi legger opp til gjenkjennende
faktorer i hverdagen (eks. faste
rutiner/struktur gjennom dagen).

Mål for 5-åringen:
• Barnet skal kunne gi uttrykk for
og kjenne igjen egne og andres
følelser.
Tiltak for 5-åringen:
• De voksne snakker om følelser
med barna (eks. ved bilder som er
hengt opp i gangen, boklesing, i
samlingsstund,
hverdagssituasjoner).
• De voksne setter ord på og
bekrefter barnas følelser i ulike
situasjoner (eks. i lek og ellers
gjennom hele dagen).

Lek
I Bråtejordet barnehage verdsetter vi lekens egenverdi. Vi vil derfor verne om leken, sette av
tid og ha gode rom til leken. Gjennom leken opplever barna fellesskap, glede og humor.
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Samtidig er det en god arena for læring, blant annet sosial kompetanse og språk. Vi er bevisste
på den viktige voksenrollen som sensitive voksne. Det skal legges til rette for ulike typer lek
tilpasset barnas alder og nivå.

Mål for 1-åringen: Barna får
utforske lekematerialer og erfare
å være en del av et lekefellesskap.
Tiltak:
Vi veileder barna i lek og gir dem
erfaring med turtaking
Vi legger til rette for ulike leker
og lekemateriell

Mål for 5-åringen: Barna
utvikler god lekekompetanse i
rollelek og regellek.
Tiltak:
Vi har ulike rom og
lekematerialer, og tilbyr ulike
regelleker
Vi har filosofiske samtaler om
følelser og empati

Læring:
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Ettåringene
Mål: Ettåringene skal erfare at
læring er morsomt og trygt, med
sensitive voksne som befinner seg
på gulvet sammen med barna.
Tiltak:
• De voksne må være
tilstedeværende fysisk og psykisk.
• De voksne bruker
Trygghetssirkelen som et
arbeidsverktøy gjennom hele
dagen.

Femåringene
Mål: Femåringene skal erfare
aktive voksne som er gode
rollemodeller for sosial
kompetanse.
Tiltak:
• De voksne må være
oppmerksom på, og tilpasse seg
etter barnas ulike behov gjennom
hele dagen.
• Jobbe med følelser og å kjenne
igjen reaksjoner hos seg selv og
andre, ytre og innvendig, gjennom
for eksempel å bruke farger og
bilder.
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Sentrale planer: Tilvenning, Språkvekst, Språk- lese og skriveplan, Overgang barnehage-skole

Vurdering og analyse av måloppnåelse.
Her synligjøres vurderinger og analyser av målsettinger, undersøkelser av verdi for
utarbeidelse av neste års utviklingsplan.
Her velger dere ut fra de verktøyene dere bruker f. eks foreldreundersøkelsen,
ståstedsanalysen og barnesamtaler (trivselsmonitor for barnehagene ved Dronning
Maud) ev. annet

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
Delmål?
1. I Bråtejodet barnehage blir alle barn sett.
Tiltak
1.1.1 – Alle ansatte gjennomfører kurset fra Pbl. angående den nye loven om psykososialt
arbeidsmiljø.
1.1.2 – Alle pedagogiske ledere har skrevet aktivitetsplaner i samarbeid med sine fagarbeidere og
jobbet med utgangspunkt i denne.
1.1.3. – Alle blir møtt med «hei» når de kommer.
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 – Alle ansatte får kunnskap om «rommet som den tredje pedagog»
2.1.2 – Alle ansatte får kunnskap om hvordan man kan legge til rette for ulike typer lek.
Tiltak
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2.2.1 – De ansatte jobber sammen ut med en felles forståelse i hva som ligger i en autoritativ
voksen.

3. Barnehagens utviklingsområder
Mål 2021/22

3.1 Bråtejordet barnehage har utarbeidet en visjon som personalgruppa står sammen om
og som preger hverdagen.
3.2 Den nye årsplanen er et godt arbeids verktøy som alle ansatte bruker i hverdagen.
3.3 I Bråtejordet barnehage tar vi ansvar for at foreldresamarbeidet er til det beste for
barnas utvikling.
Tiltak
3.1.1 – Fortsette arbeidet med læringssyn og visjon.
Tiltak
3.2.1 Personalgruppa jobber seg gjennom kapittel for kapittel i den nye årsplanen
Tiltak
3.3.1 – Vi tar initiativ til dialog ved levering og henting
3.3.2. - Gjennom ulike samarbeidsarenaer legger vi til rette for at foreldrenes stemme skal blir
hørt, i levering/henting, i utviklingssamtaler, på foreldremøter, gjennom FaU og på SU møter.

Overganger
Barnehagestart-tilvenning i Bråtejordet barnehage
Personalet i Bråtejordet barnehage er opptatt av at barn som begynner i barnehagen vår skal
få en så trygg og god tilvenning som mulig. Derfor har vi laget et informasjonshefte om
tilvenning til foreldre og foresatte.
Tilvenningsheftet er forankret i forskning om tilknytning og tilvenning, og baserer seg på teori
fra Trygghetsirkelen (Circle of Security) og kvalitetsplan for tilvenning i barnehagene i
Lillestrøm kommune. Anbefalingene i tilvenningsheftet er i tråd med rammeplan for
barnehagen (2017). Link til hefte finner du her:
Når barnet begynner hos oss, skal vi i samarbeid med foreldrene sørge for en trygg og god
start i barnehagen vår. Vi tilpasser rutiner og setter av god tid til å bli kjent og skape gode
relasjoner. Det er viktig at vi får til et godt samarbeid fra første stund, og av erfaringer vet vi
at det er individuelle variasjoner når det gjelder tilvenning. Hvor lang tid barnet trenger
avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, og selvfølgelig hvordan barnet
blir møtt av personalet. Det at det er store individuelle forskjeller på barna i en tilvenningsfase
gjør at vi til enhver tid vil være i dialog med foresatte, slik at tilvenningen tilpasses hvert
enkelt barn.
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En viktig faktor som spiller inn i barnets tilvenning og opplevelse av trygghet, er at de
foresatte får tillit til oss i barnehagen. Det blir derfor viktig vi gir barn og foresatte god tid til å
bli kjent med personalet og alle inntrykkene barnehagen byr på.
Når barnet begynner i barnehagen, blir de tatt imot av barnets tilknytningskontakt.
Tilknytningskontaktens oppgave er blant annet å ta seg ekstra godt av og bli kjent med
barnet. På denne måten kan barnet oppleve trygghet og oppnå god tilknytning til den voksne.
Tilknytningskontakten skal skape trygghet og etablere tilknytning mellom barnet, foresatte og
barnehagen.
Vi anbefales at det settes av fem dager til tilvenning og vi ønsker å jobbe mot en foreldreaktiv
tilvenning.
Link til tilvenningsheftet:

Tilvenning_Hefte_1
revidert 2021.pdf

Overgang fra liten til stor avdeling
Vi i Bråtejordet barnehage er opptatt av at barn som går fra liten til stor avdeling skal få så
trygg og god tilvenning som mulig. Vi ønsker å sørge for helhet, forutsigbarhet og trygghet for
barn, foresatte og ansatte. Ifølge rammeplanen skal personalet sørge for at barn og foreldre
får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe (RP. s 33).
Etter påske er barna på ukentlig besøk, på avdelingen de skal begynne på til høsten, hvor de
skal få mulighet til å bli kjent med voksne og barna på sin nye avdeling. Vi ser at det å besøke
stor avdeling på våren kan gjøre overgangen fra liten til stor trygg, god og forutsigbar for
barna. De får mulighet til å bli kjent med barn og voksne på ny avdeling i trygge rammer,
sammen med en voksen fra liten avdeling
Dette har ikke latt seg gjøre i år, på grunn av utbruddet av Covid-19. Barna har ikke mulighet
til å være på noen andre avdelinger, enn på sin egen avdeling. Selv om overgangen dra liten til
stor avdeling har vært annerledes, er det svært viktig for oss i Bråtejordet barnehage å sørge
for at overgangen fra liten til stor blir så trygg og god som mulig for barna. Vi har brukt mye
tid på å reflektere rundt og finne gode løsninger og tiltak, for å skape en trygg og god
tilvenning. Noen av disse tiltakene ønsker vi å videreføre. Personalet på storavdeling skal også
ta kontakt med barna ute på for- eller ettermiddagen, samt at det avtales at de drar på tur
sammen. En voksne fra liten avdeling vil da bli med de barna som skal begynne på stor
avdeling på tur. De skal også ta kontakt med dere foreldre i utetiden i løpet av mai og juni.
Barn og foreldre inviteres til foreldretreff på ny avdeling i løpet av juni.
Skolestartere:
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Førskolegruppa på de ulike avdelingene samles minimum to ganger i uken. Da her det
spesielt fokus på sosial kompetanse, språk, selvregulering og matematikk. De jobber med
skoleforberedende oppgaver som førmatematiske begreper, rim, regler osv. Vi jobber mye
med å bidra til nysgjerrighet og ønske om læring. På våren går barna på turer til de ulike
skolene. Vi har i samarbeid med skolens «Megakor» 3 ganger der vi synger med 1.klasse,
spiser med barna på skolen, leker sammen i friminuttet og blir kjent med skolen barna skal
begynne på.

11 Foreldresamarbeid.
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen skal vi legge til rette for
de beste utviklingsmuligheter for hvert enkelt barn. Vi har samarbeid med
foreldrene hver dag under levering og henting. Her deler vi viktig informasjon om
hvordan dagen i barnehagen har vært og vi får høre om hvordan dagen har vært
hjemme.
Alle foreldre får tilbud om to utviklingssamtaler i løpet av året, om foreldre ønsker
ekstra samtaler utover det, så er det bare å ta kontakt.
Alle foreldre i barnehagen sitter i barnehagens foreldreråd i kraft av sin rolle som
foreldre.
Generelt om foreldresamarbeid
o Foreldreråd
o SU
o Foreldremøter
o Utviklingssamtaler

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:
August
September
September
Oktober
November
Desember
Desember
Januar
Februar
April
Juni

Dato:
27.

24.
04-05.
13.
27.
21.
29.

Aktivitet:
Planleggingsdag
Foreldremøte
Foreldremøte
FN-dagen
Planleggingsdag13
Luciafeiring
Nissefest
Planleggingsdag
Morsmålsdagen
Planleggingsdag
Sommerfest

Kontaktinformasjon.
Stine Follerås, styrer
E-post: stine.folleras@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 92 24 23 og 913 16 296
Sissel Nedresæter, assisterende styrer
E-post: sissel.nedresaeter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 92 24 23 og 997 91 576

15.Kildehenvisning/bakgrunnsdokumenter










https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehageloven/id115281/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/skjemaer/oppvekst/barnehage/pla
n-for-kvalitetssikring-av-leke-lare-og-omsorgsmiljo.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/oppvekst/kvalitetsplaner/kvalit
etsplan-for-tilvenning-i-barnehagene-i-lillestrom-kommune.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/skjemaer/oppvekst/kvalitetsplanbarnehage-og-skole----sprak-lesing-og-skriving.pdf

Lenker til aktuelle hjemmesider
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