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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 Lille-

strøm kommunes verdier, Tillit, inkludering og nyskaping er kvalitetsplanen barnehagenes felles peda-

gogiske plattform i utvikling av det pedagogiske tilbudet.  

Årsplanen skal være et grunnlagsdokument for personalet i barnehagen, og utgangspunkt for samar-

beid med foreldrene.. Den skal gi konkret informasjon og dokumentasjon til eier og tilsynsmyndighe-

ter. Årsplanen fastsettes i samarbeidsmøte mellom foreldre, ansatte og eier. Denne årsplanen gjelder 

for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022. 
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 Årsplan og andre styringsdokument 
Barnehager i Norge er en del at utdanningsforløpet, ligger under Kunnskapsdepartementet.  Barne-

konvensjonen, Barnehageloven, Rammeplan, Stortingsmeldinger, kommunale planer og kommunens 

virksomhetsplan er styrende for innholdet i årsplanen.   1. januar 2021 ble det en endring i barnehage-

loven, det kom blant annet et nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø og barnehagens aktivitets-

plikt.  

Foreldre i barnehagen får mer detaljert informasjon gjennom planer som utarbeides for kortere og 

lengere tidsrom i løpet av året og gjennom foreldresamarbeidet. 

 

 Barnehagens visjon og verdier 
Lillestrøm kommunes verdier er tillit, inkludering og nyskaping. Disse verdiene finner vi igjen i vårt pe-

dagogiske grunnsyn. Omsorg i barnehagen handler om etikk, verdier og holdninger. Hvert år begynner 

mange nye barn i barnehagen og personalet må øke sin kunnskap, gjennom en bevisst og systematisk 

tilnærming, med refleksjon over egen praksis.   

Tillit: Ved oppstart i barnehagen er målet å gi barna en trygg base og sikker havn i nære og trygge 

relasjoner. Barna er i barnehagen ca 30 til 48 timer hver uke. Et godt samarbeid mellom foreldrene og 

personalet gjør at barnet får voksne rundt seg som sammen skaper en trygg og god hverdag.   

Inkludering: Barnet skal føle seg sett og anerkjent for den de er. Små barn er full av følelser, de er 

kroppslige i uttrykksform og språket utvikler seg. Barna får trening i å bruke språket, som redskap for 

tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Å få være en del av fellesskapet er viktig for sosial 

og emosjonell utvikling. 

Nyskaping: Personalet tilrettelegger for lek og aktiviteter som fremmer læring og sosial kompe-

tanse. Ansatte deltar på kompetanseheving gjennom implementering av planer og kurs. Lillestrøm 

kommune lager egne kurs og kvalitetsplaner for barnehagene som ivaretar forskning på barnehagefel-

tet. 

 Hagan barnehage sin visjon 
 

Samarbeid gjør oss bedre 

Et godt foreldresamarbeid er avgjørende for å fremme barns trivsel, utvikling og læring i barnehagen. 

Et godt samarbeid mellom foreldre og personalet er en av de viktigste faktorer for at barna opplever 

tiden i barnehagen som positiv og trygg. 
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 Barnehagen vår 
Barnehagen ble tatt i bruk i februar 1978, er en avdelingsbarnehage med to småbarns-avdelinger og 

to storebarns-avdelinger. Det er plass til 54 barn. Grunnbemanning er 3 ansatte på hver avdeling, i til-

legg har vi en ekstraressurs og en språkpedagog.  15 ansatte inkludert styrer. 

• Prestekrage  0-3 år  9 plasser 

• Smørblomst  0-3 år  9 plasser 

• Blåklokke  3-6 år  18 plasser 

• Rødkløver  3-6 år  18 plasser 

Barnehagen fikk nytt uteområde med lekeapparater, innvendig soveavdeling og nye kontor- og møte-

rom i 2015. FAU har bygd paviljongen. Uteområdet er delt inn i område for liten og stor, og for for-

skjellige leker og aktiviteter. Barnehagen ligger i en stille rolig gate i et boligområde, har stort uteom-

råde med gress, blomster, bærbusker og trær, asfalt, liten bakke som brukes som akebakke om vinte-

ren. 

Det er nært til skog og friluftsaktiviteter, svømmehall på skolen og lekeparker, sentrum med bibliotek 

og trening på vei og trafikkregler. Barnehagen ligger i et område med godt kollektivtilbud. 
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 Barnehagens pedagogiske virksomhet  
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og en lærende organisasjon som skal gi barna et tilrettelagt 

tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. I en lærende organisasjon bidrar ansatte med å 

skape og dele kunnskap for å nå barnehagens mål. En forutsetning for å klare dette er at praksisen be-

skrives og analyseres opp mot lovverket.  

Planleggingsdager og personalmøter brukes til planlegging, vurdering og dokumentasjon, kompetan-

seheving, implementering av nye planer og lovendringer, lovpålagte oppgaver som førstehjelp, brann-

vern, risikovurderinger, HMs-dugnad, medarbeiderundersøkelse, planlegging og evalueringer av tradi-

sjonelle års-aktiviteter felles på huset. Det rapporteres og lages handlingsplaner.  

Rammeplanens innhold, kommunens planer og årsplanen er utgangspunkt for planleggingen, gjen-

nomføring av aktiviteter som flettes inn i hverdagsaktivitetene. Ukentlige avdelingsmøter og ledermø-

ter brukes til evaluering og revidering av planene.  

Barnas trivsel og utvikling er bakgrunn for vurderingsarbeidet. Gjennomføring og observasjoner av det 

pedagogiske arbeidet, samt barnets erfaringer og synspunkter blir evaluert og er utgangspunkt for det 

videre arbeidet. Faglige og etiske problemstillinger skal også inngå i vurderingsarbeidet og bidra til 

utvikling av kapasiteten i barnehagen.  

Årsplanen er en dokumentasjon på det arbeidet som gjøres i barnehagen. Enkelt barn og barnegrup-

pens utvikling og trivsel blir observert og vurdert og er utgangspunkt for det videre arbeidet. Foreld-

rene får tilbud om to utviklingssamtaler i året der barnets utvikling og trivsel er tema. I noen tilfeller er 

det flere samtaler mellom barnehagen og foreldrene. Personopplysninger blir behandlet i samsvar 

med personopplysningsloven.  Det er to foreldremøter i året der barnehagens pedagogiske arbeid er 

tema. 

 

 Fagområdene 
Barna skal få erfaring innenfor alle fagområdene. Fagområdene skal sees i sammenheng og barnet er 

innom flere på en dag. Personalet skal motivere, oppmuntre, være aktiv, tilrettelegge, synliggjøre, ut-

forske, være god rollemodell, ha kunnskap om, lære, prate om og med, gi rom for støtte og berike. 

Bruke matematiske begreper, bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmateriale, leker og ut-

styr for å inspirere. Styrke barnas nysgjerrighet og interesse, stimulere og støtte barnas evne og uthol-

denhet i problemløsning. Formidle historier, utforske og undre seg over filosofiske spørsmål med 

barna. Gi barna en begynnende forståelse av seg selv, vennskap og samfunnet. 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 
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 Helhetlig læringssyn 
Å lære er aldri bare å tilegne seg kunnskap eller ferdigheter, men å gjøre det i forhold til noe eller 

noen. Det er som individ man lærer, som menneske i en relasjonell sammenheng. Det er med engasje-

ment og vitebegjær at man opparbeider seg et kunnskapsmessig forhold til verden. Barnet lærer av 

erfaringer og tilbakemeldinger det får i møte med andre barn og voksne. 

«Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hen-

syn» (Grunnloven § 104 og Barnekonvensjonen art 3 nr 1) 

Omsorg, trivsel, vennskap, lek og læring er viktig for at barna skal få erfaringer og utvikle seg. 

 

5.2.1 Omsorg  
Barnet trenger omsorg og en trygg tilknytning for å trives og utvikle seg. Det er den voksne som har 

ansvar for relasjonens kvalitet. Gode, nære, som ser, forstår og ivaretar barnets behov er den viktigste 

egenskapen til ansatte i barnehagen. Den autoritative voksne er høy på varme og kontroll og kan iva-

reta barnet på en kjærlig og trygg måte. Det er viktig at den voksne har kompetanse om barnets utvik-

ling og kan støtte barnet.  

I barnehagen jobber vi for å være den autoritative voksne. 

Denne modellen er utgangspunkt for refleksjoner av egne 

holdninger og praksis i vurderingene. Barna skal oppleve at 

personalet er til stede for dem, med hele seg. Øyeblikk vi de-

ler, hva vi retter oppmerksomheten mot og hva vi velger bort. 

Tilstedeværende voksne som er en trygg havn og som tilrette-

legger for utforskning, lek og hvile. God omsorg skaper trygg-

het og trivsel, og bidrar til at barnet utvikler tillit til seg selv og 

andre. Å anerkjenne barn som subjekt betyr å møte den en-

kelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med 

rettigheter i forhold til egne tanker og følelser.  

 

For å sikre en god og likeverdig tilvennings-

prosess følger vi Kvalitetsplan for tilvenning 

i Lillestrøm kommune. Trygghetssirkelen 

(COS-Circle of security) er basert på tilknyt-

ningsteori. Trygghetssirkelen er en tilknyt-

ningsmodell som hjelper den voksne å se 

barnet innenfra og å forstå barnets signaler. 

Den synliggjør hvordan voksne kan være en 

trygg base og sikker havn i barnets utforsk-

ning og behov for beskyttelse.  
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5.2.2 Danning  
Barn trenger å bli sett som den de er og de trenger hjelp til å finne strategier som gjør det enklere å 

være sånn. For eksempel ved å støtte og oppmuntre og rose et barn som synes det er vanskelig å si 

noe i samlingsstunden.  

• Personalet skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling 

og positive selvforståelse. 

• Personalet skal utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. For ek-

sempel når et barn blir utestengt fra leken. Hva skjer, hvorfor, forslag til løsning, og tanker 

rundt det at alle kan gjøre feil og prøve på nytt. 

• Personalet skal støtte barnas aktivitet og engasjement og deltakelse i fellesskapet. 

Deltakelse i fellesskapet vil også kunne innebære å gjøre ting man ikke har lyst til eller synes er slit-

somt. Det har ingen vondt av. Tvert imot er det en viktig del av både danning, sosial kompetanse og 

livsmestring. For eksempel når noe trekker seg unna når det er ryddetid. Da kan de utfordres på hva de 

tenker de andre barna skal gjøre. Og hva skjer hvis ingen rydder. 

 

 

5.2.3 Lek 
Leken er barnas primærområde for å uttrykke seg. Bearbeidelse av inntrykk, utprøving i trygge 

omgivelser, gjentakelser. Gjennom å utforske, prøve, feile, lære lykkes barna å finne løsninger.  

«Leken er spontan og frivillig, den er morsom, den krever et aktivt engasjement, den har ingen tydelige 

mål, den styres av indre motivasjon, den gir en følelse av kontroll» (Margareta Öhman 2012) 

• Barn må leke! Lek har avgjørende betydning for barns trivsel, helse og utvikling.  

• Og uansett barns alder er lek en nøkkel til barns læring.  

• Behovet for og ønsket om tilhørighet er en av den sosiale lekens drivkrefter. 

 

For å kunne bidra til at leken får den plassen den behøver skal vi voksne tenke over hvordan vi ser på 

lek og hvordan vi forholder oss til den.  

Lek kan betraktes som et symbolspråk med samme røtter som talespråket. Lekespråket kan være et 

alternativt kommunikasjonsmiddel. Barn kan i lek utrykke seg klarere og mer omfattende, en de kan i 

ord. Leken utvikler seg ikke av seg selv. Jo mere man øver seg, jo bedre blir man.  

 

Den som en gang har lært å leke, bærer evnen til å leke med seg hele livet. 
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5.2.4 Læring 
Barns læring skjer gjennom sanser, følelser, undring, erfaringer og opplevelser.  

• Barna trenger tiltro til egen læring - Læring er utforskende lek.  

• Barna må vite at de lærer / at de kan/har lært.  

• Barna må få en opplevelse av å lære. 

• Barnet er skapt til å ha vilje til å lære.  

• Alle barn vil lære.  

• Å ha gode erfaringer med læring gir motivasjon. 

I barnehagen har vi flere tilnærminger til læring. 

• Ved å være oppmerksom på barnets interesse her og nå, kan man finne læringsmuligheter som 

stimulerer, anerkjenner barnets nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. 

• Strukturerte situasjoner kjennetegnes av at de ansatte legger til rette for barnas læring gjennom 

pedagogisk analyse og planlagte aktiviteter. 

• I frileken lærer barna ved å observere, av hverandre, prøve, feile og lykkes. 

• Erfarings-nær tilnærming til læring gjennom sansene og kroppen. 

• Læring skjer først og fremst ved at språket bidrar til å forme våre måter å forstå verden på. Læring 

er et sosialt fenomen som skjer i en sosial situasjon, og både språk og sosiale forhold bidrar til å 

utforme kunnskapen. 

 

5.2.5 Medvirkning 
Barna skal kjenne at de voksne virkelig bryr seg om hva de tenker, alt de lurer på og hva de kanskje 

ønsker å lære mer om. Et prosjekt blir til eller tema vokser frem og kan vare alt fra en dag til flere må-

neder. Av og til kommer dette som følge av noe barna forteller om, hva personalet hører det snakkes 

om, eller som følge av en felles opplevelse de ansatte har gitt barna. På denne måten får barna opp-

leve voksne som virkelig lytter og genuint er interessert i hvem de er og hva de interesserer seg for.  

Det dreier seg om å ha mulighet til – og å få lov til å påvirke sin hverdag. Barna vet at deres mening 

betyr noe og blir tatt på alvor, selv om det ikke nødvendigvis betyr at de kan bestemme alt.  

 

 

 Satsningsområder i Hagan barnehage 
 

5.3.1 Ivaretakelse av et god psykososialt barnehagemiljø for alle barn 
1. januar 2021 kom det en endring i barnehageloven. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en 

trygg og god barnehagehverdag. Alle ansatte i Hagan barnehage har en plikt til å følge med på hvor-

dan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan for 

eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering. Barnehagen må ha 

gode rutiner for å følge med, og være til stede for barna.  

Viktige områder er leke- og læringsmiljøet, samarbeidet barnehagen-hjemmet og folkehelsa. 
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Det nye kapittelet i barnehageloven medfører flere endringer for barnehageeiere, ansatte og barneha-

gemyndigheter. 

• Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser 

i barnehagen. 

• Barnehagene får en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har 

det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn 

ikke har det bra i barnehagen. 

• Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får 

mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. 

• Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen. 

• Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte. 

• Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom 

godkjenning, veiledning og tilsyn. 

 

5.3.2 Utvikle inspirerende leke- og læringsmiljø 
Utvikle et inspirerende leke- og læringsmiljø for å styrke felleskapet og relasjonenes kvalitet. Leken er 

barnas primærområde for å uttrykke seg. Bearbeidelse av inntrykk, utprøving i trygge omgivelser, 

gjentakelser. Gjennom å utforske, prøve, feile og lykkes, lærer barna å finne løsninger, både alene og 

sammen med andre. Å lykkes gjennom samarbeid er viktig erfaring i barnets sosiale utvikling. 

Personalet skal observere, være lydhør og oppdage barnas initiativ. Hjelpe barna med oppstart og vi-

dereutvikling av leken. Gi ideer, tema, rekvisitter, roller og karakterer. Lek kan være fysisk kontaktlek 

(herjelek), regellek (spill og regelstyrte aktiviteter, bygg og konstruksjonslek (prosesslek) og dramatisk 

fantasilek (rollelek). 

Lek og empati er nært forbundet. Forutsetningen for at det skal bli lek, det vil si samstemmighet, turta-

king og gjensidighet, er svært lik empatiens forutsetninger – å kunne lese og svare på et annet men-

neskes følelses- eller stemningsleie. 

I forhandlinger i og om leken nærmer barnet seg andres perspektiv og forståelse. Det utvikler evnen til 

å ta andres perspektiv. Når forhandlinger i og om le-

ken flyter best, er barna medskapende deltakere. De 

signaliserer sin forståelse til hverandre på en måte 

som vekker positive følelser hos den andre. 

Lek kan betraktes som et symbolspråk med samme 

røtter som talespråket. Lekespråket kan være et al-

ternativt kommunikasjonsmiddel. Barn kan i lek ut-

rykke seg klarere og mer omfattende, en de kan i 

ord. Leken utvikler seg ikke av seg selv. Jo mere man 

øver seg, jo bedre blir man. Den som en gang har 

lært å leke, bærer evnen til å leke med seg hele livet.  

Å jobbe for å sikre lekeglede for alle barn er en av de viktigste oppgavene til barnehageansatte. 
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5.3.3 Språk 
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.  

Barna skal bruke språket for å uttrykke følelser, tanker, meninger og er-

faringer på ulike måter.  

 Vi ønsker at alle barn skal ta i bruk alle uttrykksformer de har behov for. 

Til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap for å løse konflikter. 

Barna lærer ord og begreper i alle hverdagsaktiviteter, daglige lesestun-

der, og i samtaler og sanger. 

Hagan barnehage ligger i et område med mange flerspråklige familier. 

Vi har egen språkpedagog som har språkgrupper med barna. For barna 

som trenger ekstra språkopplæring brukes Språkvekst, språkgrupper, 

dagsplaner, bruk av ASK bildekort.  

Forskning viser at ordforrådet hos treåringer har nær sammenheng med 

leseferdigheter helt opp i ungdomsalderen. Dette tilsier at tidlig innsats i 

barnehagen og i hjemmet er viktig for senere lese –og skriveutvikling. 

 

 Barnehagens arbeid med endring, fagut-

vikling og implementering 
 

Kommunale kvalitetsplaner for å sikre fagutvikling i barnehager følger en felles strategi. 

• Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg- leke og læringsmiljøet i barnehagen.  

• Kvalitetsplan for tilvenning i barnehagen  

• Kvalitetsplan for barnehage og skole – Regning  

• Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving 

I endrings og implementeringsarbeid bruker vi en modell av Fixen mfl(2005). Modellen gir en oversikt 

over hvilke prosesser som må være til stede når nye planer, ideer, teorier eller aktiviteter skal imple-

menteres. 

En kjernekomponent utgjør innholdet i endringen.  

Vi har tidligere implementert den autoritative voksenrollen 

og fortsetter å trene på voksenrollen. Å være høy på varme 

og kontroll.  

Vi jobber etter Trygghetssirkelen, spesielt med nye barn, 

for å skape trygg tilknytning. Vi har to Cos-P autoriserte 

ansatte i barnehagen. Vi fortsetter å reflektere over vok-

senrollen ved bruk av Trygghetssirkelen.  
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Vi har også begynt med tema fra Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg- leke og læringsmiljøet i 

barnehagen, med fokus på inspirerende lek- og læringsmiljø som vi har dele opp i mindre områder. Da 

velger vi: Lekekloke voksne, egenledelse og det fysiske miljøet. Nye endringer kobles sammen med 

endringsarbeid som allerede er gjort. 

Tiltak fra HMS-dugnaden implementeres på samme måte. 

 

 Barnas progresjon 
Barna i barnehagealder utvikler seg mye gjennom sansene. De prøver ut, erfarer og de prøver på nytt. 

De ser, lytter, smaker, lukter og føler gjennom sansene. Etter hvert som synet, balansen og motorikken 

utvikler seg og samarbeider, får barna mer og mer kontroll over kroppen sin. De lærer om størrelser ved 

å klatre på, krype inni, bevege seg rund omring for å opparbeide seg erfaring. De lærer seg å gå, springe, 

hoppe, danse, klatre, sitte, greier å stoppe før de kolliderer og å snu seg i fart. 

De lytter og imiterer, språket kommer etter hvert, de lærer seg å synge, rime, kjenne rytme og tone. Det 

er forskjellige lukter/smaker til årstidene ute, snø lukter/smaker annerledes enn sand, og inne er det 

også mange spennende lukter/smaker som kobler seg sammen med andre erfaringer i hukommelsen.  

Hjernen utvikler seg enormt mye for å lagre og bearbeide all den informasjonen den får inn gjennom 

sansene. Repetisjon er viktig for læring og læringsglede. Å få grunnleggende kunnskap som gir 

inspirasjon til språk, matematikk, kunst, oppfinnsomhet og filosofi er kjerneområder i 

barnehagehverdagen. 

Både planlagte og spontane læringssituasjoner kjennetegnes av utforskning, samtaler og nye erfa-

ringer, hvor barna deltar aktivt. Alle barn utvikler seg i sitt eget tempo. Med utgangspunkt i hvert en-

kelt barn, vil progresjon handle om hvilke muligheter, utfordringer og støtte barn får i de ulike proses-

sene.  

Personalet skal oppdage, følge opp og utvide det barnet er opptatt av. Barnet utvikler seg når person-

alet tar utgangspunkt i, og bygger videre på, barnas interesser og opplevelser og lar dem få medvirke 

både praktisk og pedagogisk. 

Personalet skal bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter. 
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 Vurdering og analyse av måloppnåelse 
I november 2020 gjennomførte Lillestrøm kommune en brukerundersøkelse i alle kommunale barne-

hager. Svarene har vi gått igjennom på personalmøte og på foreldremøte.  I samarbeidsmøte til høsten 

blir det valgt forbedringsområder. Tilbakemeldingene fra foreldremøte var at gode. Brukerundersøkel-

sen utføres annenhvert år. 

Året vi har lagt bak oss har vært preget av en pandemi, rødt og gult nivå. Koronaviruset har ført til 

endringer og vi har lært mange nye ord og nye måter å jobbe på. Det har vært streng smittestyring, vi 

har vært delt inn i kohorter og hatt mindre møtevirksomhet. Det har gått ut over den vanlige planleg-

gingen og vurderingen. Vi har lært oss å se nytten av mindre kohorter, ansatte som følger tett sin 

gruppe, barna som holder seg innenfor sperrebåndene. Barna ble tett fulgt og vi endret kohortene når 

vi så at det var til det beste for barnet. Foreldrene har fulgt alle beskjeder og endringer til tross for 

korte frister. Vi har også hatt stengt i en periode og hatt redusert åpningstid. Og vi har fått til å organi-

sere utvidet åpningstid for de som måtte benytte det. Det har vært utfordrende, men vi har kommet i 

mål med oppgavene. 

Når vi går til grønt nivå vil vi har normal møtevirksomhet for planlegging og vurdering for måloppnå-

else. Barna blir observert jevnlig for å kunne tilrettelegge bedre for lek og læring. Det gjennomføres 

utviklingssamtaler med foreldrene to ganger i året det temaet er barnets utvikling. 

Nytt i Lillestrøm kommune er barnehageadministrasjonen. De utfører tilsyn med barnehagene for å 

kvalitetsikre tilbudet til barn og familier. 

I mars 2021 ble det gjennomført en ansattundersøkelse, etterfulgt av HMS-dugnad og tiltak for det 

videre arbeidet. Ansattundersøkelsen utføres annenhvert år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 13 av 19 

 Kvalitetsutvikling og implementering 
 

1. Fokusområde fra Virksomhetsplan barnehageområdet  

2. Fokusområde knyttet til Implementering av Kvalitetsplanen for omsorg- leke og læ-

ringsmiljø 

3. Barnehagens utviklingsområder   
1. Virksomhetsplan barnehageområdet 
Mål 2021/22:  

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

Tiltak 

1.1.1 Kapitel Vlll i barnehageloven var tema på planleggingsdagen 04.01.21, Fellesforståelse for be-

greper om barnas psykososiale miljø. 

1.1.2 Planleggingsdag 26.04.21 Trene på caser til § 41 og § 42.  Konpetanseheving om skjerpet akti-

vitetsplikt, som gjelder § 43 med de fire delpliktene. Kapitel Vlll er fast sak på ledermøter og leder-

samtaler.  

2. Kvalitetsplanen for omsorg- leke og læringsmiljø 
Mål 2021/22: 

2.1 Barnehagens fysiske og psykiske leke – og læringsmiljø skal bidra til inspirerende lek- og læ-

ringsmiljø. 

2.2 Barnehagen har økt bevissthet og forståelse av lekekloke voksne, egenledelse og det fysiske 

miljøet. 

Tiltak 

2.1.1 Personalmøte 01.03.21 Gjennomgang av strategi for implementering av Kvalitetsikring av om-

sorgs- leke- og læringsmiljøet.   

2.1.2. Faste fagrupper med veiledning av praksis. 

Tiltak 

2.2.1 Personalet er tett på barna i lek inne og ute. 

2.2.2 Kunne gjenkjenne de syv områdene i egenledelseshjulet. 

 

 3. Barnehagens utviklingsområder 
Mål 2021/22 

3.1 God språkstimulering og utvikling av gode språkferdigheter. 

3.2 Bruk av dagstavle hjelper barnet å oppleve struktur og forutsigbarhet. 

Tiltak 

3.1.1 Dialogisk lesing, sang, rim og regler og språkutviklende samtaler. 

3.1.2 Systematisk språktiltak for barn som strever med språktilegnelse. 

Tiltak 

3.2.1 Personalet bruker dagstavle og tegn til tale for bedre forståelse og samspill. 

3.2.2 Personalet bruker kommunikasjonskort for å hjelpe barna med forutsigbarhet i løpet av da-

gen.  
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  Overganger 
Lillestrøm kommune har en felles kvalitetsplan for tilvenning. Kvalitetsplanen er forankret i forskning 

om tilknytning og tilvenning, og basert på teori fra Trygghetssirkelen (COS-Circle of cecurity) og 

Jåttåmodellen. Jåttåmodellen bygger på prinsipper fra Trygghetssirkelen. Det legges vekt på an foreld-

reaktiv tilnærming som innebærer at foresatte deltar i barnehagens hverdag og er til stede sammen 

med barnet i opptil fem dager. Ved at foresatte deltar i barnehageoppstart vil det bidra til at foresatte 

og barna blir trygge på personalet og hverdagen i barnehagen. Kvalitetsplanen viser til hvordan man 

oppnår kvalitet i tilvenningsperioden og hvilke hensyn man må ta ved ulik alder, overganger og behov. 

Vi følger Lillestrøm kommunes rutine for overgang mellom barnehagen og skolen. 3 ganger i året er 

førskolebarna på Megakor på skolen, der de synger sammen med 1.klasse elevene. Vi har også deltatt 

på førskolesvømming gjennom Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb. På turene blir barna kjent 

med skolen og uteområdet. På våren er det overgangssamtaler med foreldrene og pedagogisk leder. 

Pedagogisk leder og styrer har samtale med skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å 

dele opplysninger om barnet. 
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11 Foreldresamarbeid 
Barna er i barnehagen ca 30 til 48 timer hver uke. Det er mye barna opplever, både hjemme og i bar-

nehagen. Et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet gjør at barnet får voksne rundt seg som 

sammen skaper en trygg og god hverdag.  

Foreldre som søker plass har mulighet til å avtale besøk i barnehagen, før søknaden sendes. Når bar-

net har fått plass inviterer barnehagen til besøk for at barn, foreldre og personalet skal bli kjent med 

hverandre. 

Barnehagens visjon: Samarbeid gjør oss bedre 

Førstegangssamtalen: Skjer i løpet av de første dagene, bli kjent med barnet og hverandre, utveksle 

kontaktinformasjon, med barnets faste kontaktperson. 

Alle barn/foreldre får en fast kontaktperson når de starter i barnehagen. Dette for å gjøre den første 

tiden trygg og forutsigbar. Når barn/foreldre er blitt mere kjent og trygg er det naturlig å ha kontakt 

med alle tre avdelingsansatte.  

Bringe- og hentesituasjonen: Skjer to ganger om dagen, utveksle nødvendig informasjon som gjør 

dagen god for barnet.  

Utviklingssamtalersamtaler: Barnehagen inviterer til samtale to ganger i året, noen ganger flere sam-

taler. Personlige samtaler om barnets utvikling og det vi ikke får tid/ro til å snakke om i garderoben. 

Foreldrene kan også ta initiativ til samtale med pedagogisk leder, som er førskolelærer og leder på av-

delingen. 

Vigilo: Kommunen bruker Vigilo, som skal gjøre det lettere å kommunisere mellom barnehage og for-

eldrene. Vigilo blir brukt til inn/ut-sjekk, å utgi planer, beskjeder, ferieregistrering, tillatelser, beskjeder 

fra foreldrene, som eksempel "kommer senere, ca kl 09.30" "er syk". 

Mobiltelefon: Alle avdelinger har egne mobiltelefoner. Kan brukes til beskjeder via sms. 

Foreldremøter: To møter i året. Høstmøtet er både felles og avdelingsvis. Innholdet er kommunale og 

overordnede planer, praktisk informasjon og hvordan avdelingene jobber med barna. Innholdet i vår-

møtet varierer fra år til år, kan være innholdet i prosjekter vi jobber med, kursing, samarbeid med 

andre barnehager. 

Samarbeidsutvalget: Foreldrerådet velger to representanter og to varamedlemmer, som sammen 

med ansatte og eier skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Er rådgivende, kon-

taktskapende og samordnende organ for partene.  

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og har fast møtetid, timen før 

foreldremøtet på høsten. Her velges også komitemedlemmer til juletrefest, sommerfest og 17.mai. 

Facebook: Det er en offisiell side som alle har tilgang til. Facebook brukes kun i sjeldne tilfeller, ble sist 

bruk under koronapandemien, rødt nivå. Da var barnehagen stengt. Det ble laget små videosnutter 

med sanger og aktiviteter.  
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 Våre samarbeidspartnere 
• Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) 

• Helsestasjonen 

• Logoped 

• Ergoterapeut 

• Fysioterapeut 

• Skolene 

• Andre barnehager 

• Barneverntjenesten 

• Psykisk helse og familiestøtte 

• Tildeling barn- og unge 

• Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

• NAV 

• Videregående skoler, universitet og høyskoler 

Når det gjelder enkeltbarn skjer henvisning til hjelpeinstanser i samarbeid med foreldrene/foresatte. 
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 Kalender 
• 2021-2022 Barnehagen har stengt alle helligdager 

 

Måned: Dato: Aktivitet:  

August 11. 

16. 

Foreldremøte nye barn  

Planleggingsdag  

Tilvenning nye barn 

Kl 18.30-19.30  

Barnehagen er stengt 

September 

 

Uke 38:20-25 Brannvern uke 

Foreldremøte 

 

Oktober Uke 40: 4-8 Høstferie skolen  

November 01.-02. 

 

Planleggingsdager 

 

Barnehagen er stengt 

Desember 13. 

 

 

22.-2/1 

Lucia  

Julemiddag 

Nissefest  

Juleferie skolen 

 

Januar 03. Planleggingsdag Barnehagen er stengt 

Februar  

 

04. 

18. 

Uke 8: 21-25. 

28.02 

Feire samefolkets dag (6/2) 

Karneval 

Vinterferie skolen  

Fastelaven (27/2) 

 

Mars  Vinteraktivitetsdag 

Barnehagedagen 

 

April  

 

11.-18. 

Foreldremøte 

Påskelunsj for barna 

Påskeferie skolen 

 

Mai  

 

27. 

Rusken Dugnad 

17.mai tog og fest 

Planleggingsdag 

 

 

Barnehagen har stengt 

Juni  

 

 

20.06.16.08 

01.06-30.09 

Avslutning for førskolegruppa 

Sommerfest 

Informasjonsmøte nye foreldre 

Sommerferie skole 

Hovedferie barnehage 
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 Kontaktinformasjon 
 

Mobil: 

951 09 705 Styrer  Hilde Alvilde Abrahamsen  

hiab01@lillestrom.kommune.no 

 

954 09 414 Prestekrage  

954 24 577 Smørblomst  

954 15 541 Blåklokke    

954 27 869  Rødkløver 

 

Telefon:  

63 81 51 15 Hagan barnehage,   

Hagaveien 21, 1467 Strømmen   

 

 Kildehenvisning/bakgrunnsdokumenter 
 

Lov og forskrifter 

Kvalitetsplan 

Kvalitetsplan for tilvenning 

Veileder fra kunnskapsdepartementet 

Veileder fra utdanningsdirektoratet 

Lenker til aktuelle hjemmesider 

 

 
  

mailto:hiab01@lillestrom.kommune.no
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