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Virksomhetsplanen; - hva og hvorfor? 
- skal være et grunnlagsdokument for personalgruppa som team 
- skal være et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene 
- skal gi konkret informasjon om det pedagogiske arbeidet til 
  barnehagens eiere, politikere, ulike samarbeidspartnere og andre interesserte.  

 

Mål og retningslinjer 

 

Rammeplanen, (ny utgave fra barnehageåret 2017/18, se hjemmesida og forordet) 
barnehageloven, virksomhetsplan for de kommunale barnehagene og vedtekter for Gran 
kommune, er vårt utgangspunkt for arbeidet i barnehagen. Målrettet arbeid er viktig for å 
ivareta barnehagens faglige nivå og utvikling. 

Loven sier: «Barnehagen skal gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en 
oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.» 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig ha mulighet for til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet.  

«Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 

 

Faglig innhold 
Barnehagen legger til grunn et helhetssyn på læring. Det betyr at alle hverdagssituasjoner, 
aktiviteter og særlig leken, gir mulighet for læring for barnet. Kunnskapen formidles ofte i 
her og nå situasjoner, og når barn viser interesse for et tema. Vi har voksne med variert 
kompetanse, som er aktivt deltakende, og som formidler læring i alle situasjoner i løpet av 
barnehagehverdagen.  
Et prosessorientert syn på læring har fokus på barnas opplevelser knyttet til fagområdene, 
som dekker et stort felt.  
Fokuset er like mye å stimulere nysgjerrigheten og evnen til å undre seg, som selve 
kunnskapen innenfor temaet som det jobbes med. Altså prosessen framfor målet! 
 
Mål for faglig innhold: 

- Barnehagens hovedfokus for læring er å fremme nysgjerrighet og lærelyst hos barn, 
evne til å lære og dermed legge grunnlag for livslang læring. Se visjon og verdier for 
vår barnehage. 

- Barn i barnehagene i Gran skal få erfaring med de sju fagområdene i løpet av året, og 
innhold og arbeidsmetoder skal være alderstilpasset. Se de to neste sidene. 

- Alle barnehagene skal i løpet av året arbeide med et satsingsområde eller 
utviklingsarbeid. For Gran kommunale familiebarnehage er det 
«Praksisfortellinger» som er temaet 2016-2019.  

- Barnehagens ansatte skal inneha en kompetanse innenfor alle fagområdene og ha 
evne til varierte læringsmetoder. I vår barnehage deltar vi på alle kurs som 
Hadelandskommunene arrangerer i tillegg til eksterne kurs. 
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Visjoner og verdier 

Gran kommunes verdiord: Raus, proff og praktisk. 

 
 
Vår visjon og våre verdier viser hvordan vi ivaretar Gran kommunes verdiord. 

 

 

Barnehagens visjon - en trygg og opplevelsesrik start. ‘ 

Trygg vil si at vi er små enheter, har et hjemlig miljø, et stabilt personale, tydelige rammer, vi 

gir tett og god oppfølging. 

Opplevelsesrik vil si at de voksne finner nye innfallsvinkler som gjør at vi pirrer barnas 

nysgjerrighet. De voksne bruker fantasien og legger opp til spennende aktiviteter og turer ut 

i skog og mark. 

Barnehagens verdier - omsorg, engasjement, lek og læring.  

- Omsorg, - voksne som er til stede, som er veiledere, har gode fang, dekker barnets 

basale behov, gir tilbakemeldinger der og da og lærer ungene sosiale ferdigheter. 

- Engasjement, - vi er med unga der de er og på deres premisser, de voksne er glad i 

jobben sin! 

- Lek, - lek er læring og ungenes utrykk for arbeidstrening og utfoldelse av fantasi. 

Leken har skjulte og synlige regler som bidrar til økt sosialisering.  

Læring, - de voksne bidrar til at barna lærer mye om de andre verdiene! Barna lærer også 
noe om de 7 fagområdene, se side 10 i heftet. 
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Praksisfortellinger  

  

  

En praksisfortelling refererer til 

en fortelling fra for eksempel 

yrkeslivet i barnehagen. 

Praksisfortellinger kan defineres 

som fortellinger om sentrale og 

utvalgte hendelser fra 

hverdagslivet i barnehagen, opplevd og fortalt av de som jobber der.  

Praksisfortellingen gir gode muligheter til å drøfte etiske og moralske dilemmaer som 

barnehageansatte står overfor i hverdagen.  

Det vesentlige i fortellingen er ikke at noe skjedde, men måten det skjedde på. Ved å skrive 

praksisfortellingen, kan andre muligheter og flere perspektiver på hendelsen, gi rom for 

refleksjon og ny utprøving. 

Det blir hevdet at praksisfortellinger representerer en annen kunnskapstradisjon enn den 

teoretiske. En praksisfortelling viser til erfaringer fra praksis, men forsøker ikke å beskrive 

disse som en objektiv virkelighet, men som fortolkning. Praksisfortellinger forteller allikevel 

ikke nødvendigvis noe om hvordan virkeligheten bør være, eller ser ut når den er på sitt 

beste. Fortellingene representerer heller opplevelser, som deltakende eller observerende 

personer opplever som vesentlige, fordi de gir gode eksempler fra yrkesutøvelsen, eller fordi 

de gir grunnlag for videre refleksjoner. (Fennefoss & Jansen 2004). 

Praksisfortellingene og refleksjoner rundt den, fanger godt inn en liten episode i en 

barnehage. Styrken ligger i nærheten til det som skjer.  Situasjonen kommer tydelig fram, og 

vi får et innblikk i hva de ansatte tenker om det som er skjedd. 
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Men begrensningen i bruk av praksisfortellinger kommer også fram. For å få sikkerhet om at 

det som skjer er representativt, trengs observasjon over lengre tid og gjerne av flere 

personer. Vi får vite lite om hvordan den lille situasjonen vi kjenner til, står i forhold til andre 

situasjoner barnet er, ellers i samfunnet. 

(Mikro og makronivå, Bronfenbrenner) 

Begrunnelse 

 Øke de ansattes kompetanse når det gjelder kommunikasjon og relasjon i arbeidet 

med de andre ansatte, barna og foreldrene. 

 Bidra til at de ansatte får større bevissthet om etiske verdier, og får større innsikt i 

hvordan de bør samhandle med alle de menneskene de møter i barnehagen på en 

moralsk god måte. 

 Gi de ansatte erfaringer med å dokumentere og reflektere over hverdagssituasjoner i 

barnehagen ved å skrive praksisfortellinger. 

Arbeidsmåte 

 Hver av de ansatte på avdelingen observerer hverdagssituasjoner. 

 De skriver korte praksisfortellinger om hverdagssituasjonene. 

 En eller flere praksisfortellinger blir tatt opp på personalmøter/duo-avdelingsvis. 

 Den som ”eier” praksisfortellingen forteller den til de andre, gjerne med egne 

refleksjoner. 

 De ansatte samtaler om praksisfortellingen, alle får ordet etter tur med sine 

kommentarer og refleksjoner, og deretter går samtalen fritt. 

 Tankene til den som eier fortellingen og fra de andre, blir referert skriftlig, kortfattet 

og stikkordsmessig, av pedagogisk leder/styrer som også tar vare på 

praksisfortellingen og refleksjonen. 

 Erfaringene fra hverdagssituasjonene og refleksjonene over det som skjedde, blir tatt 

med til nye hverdagssituasjoner og vil forhåpentligvis danne et stadig bedre grunnlag 

hos de voksne for å handle på en god måte (det eksemplariske prinsipp). 

 

Mål med praksisfortellingene 

Øke kvaliteten på arbeidet til de voksne, ved å reflektere over praksisfortellinger. 

Utvikle en aktiv og profesjonell yrkesrolle, ved å reflektere over praktiske 

hverdagssituasjoner. 
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Mobbing og vennskap, - fokusområde dette året. 
 
Måten den voksne svarer på og gir tilbakemelding på, er av stor betydning for hvordan 
barnet ser på seg selv og andre. Det viser seg at mobbing er et fenomen i barnehagealder, 
noe vi ønsker å forebygge hos oss. Ved hjelp av praksisfortellinger kan vi drøfte og diskutere 
dette temaet fra egen hverdag. 

 

“Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs 

Barne-konvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, 

ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker 

disse rettighetene.” 

Hva er mobbing? 
Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes 
ofte om alt fra erting til voldelige overgrep. For å bekjempe mobbing er det viktig at vi har en 
felles forståelse for hva mobbing er. Vi definerer mobbing som:  
 
”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot 
noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på 
en ubehagelig måte er også mobbing”  
 
På denne bakgrunn kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn. 

--Trakasseringen er ondsinnet og rammende 

--Den pågår over tid 

--Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk 
 

Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger 

hos den som føler seg utsatt for mobbing. 

Barnehageloven § 1. 
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. 
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Vennskap og fellesskap 

Forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utdyper personalets ansvar 

for barns omsorgs- og læringsmiljø og for å fremme positive handlinger som motvirker 

avvisning, mobbing og vold. 

Alle voksne som omgås barn er viktige rollemodeller og kan bidra med å se, handle og følge 
opp når uønskede hendelser skjer. 
Sosial kompetanse er en forutsetning for at barna skal fungere godt sammen med andre, alt 
av ferdigheter, holdning og kunnskap læres når vi er sammen. Alle skal kunne føle seg 
betydningsfulle for fellesskapet. Individets selvfølelse skal få støtte og en skal også kunne ta 
hensyn til andres behov selv om egne behov skal dekkes. 
 

Det finnes ingen enkle løsninger 
For å skape gode vilkår for trivsel må man arbeide helhetlig, langsiktig og systematisk med 
læringsmiljøet. Trygge voksne som har kompetanse, mot og vilje til å arbeide forebyggende, 
til å avdekke og motvirke krenkende handlinger og til å følge opp tiltakene, er de viktigste 
faktorene i dette arbeidet. 
 

 

Omsorg, lek, læring og danning 

 
Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre, står det i Rammeplan for barnehagen.  
I henhold til barnehageloven § 2 er barnehagen en pedagogisk virksomhet. Synet på barnet 
som likeverdig medspiller og aktiv medskaper, er viktig. Det mest grunnleggende for barnet 
er omsorg og trygghet som må være ivaretatt, før andre behov utløses. Omsorg skal prege 
alle situasjoner, og er noe personalet har forpliktet seg til. Det kreves oppmerksomhet og 
åpenhet for det enkelte individ, for hele gruppen og for situasjonen. 
 
Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. Leken er livsnødvendig står det i St. m. 41. 
Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs – og læringsform som barn og voksne 
kan uttrykke seg igjennom. Frileken hvor barnet kan fordype seg alene eller sammen med 
andre barn, gir rike muligheter for utforsking, opplevelser og erfaringer. Dette krever voksne 
som kan observere og som er sensitive for barns lekesignaler. Det vil være behov for voksne 
som gir inspirasjon og er deltakende i barns lek, og som kan bistå barn som ikke mestrer 
leken.  
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Barn leker fordi de liker det. Barn må få god tid til å leke i barnehagen. Det må legges til rette 
for variasjon i leken ut fra barnas interesser og ferdigheter. Den voksne kan være veileder, 
sufflør, deltaker og rollemodell. Barnet vil erfare at voksne er til stede for å oppnå mestring i 
leken ved å støtte og oppmuntre. 
I leken gis det mulighet til blant annet bearbeiding av opplevelser, vennskapsrelasjoner, 
læring og opplevelse av en ”indre ro og flyt.”  
I leken er det sosiale samspillet en viktig del og har høy prioritet, både barna seg i mellom og 
mellom barn og voksne.  
I samlek og samarbeid mellom barn og mellom barn og voksne, er det rike muligheter for å 
stimulere disse ferdighetene, samtidig som disse ferdighetene er en forutsetning for å delta 
og bygge et godt sosialt miljø. Barnehagen blir en arena for å lære sosial kompetanse, der 
barn erverver seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er viktig for sosial fungering i 
samfunnet.  
Danning er mer enn bare læring og oppdragelse. Det er en livslang prosess og som skapes i 
samvær med andre mennesker.  
Danning skapes i møte med egen og andres kulturers verdier og normer.  
Dannelse handler om å kunne reflektere over egne handlinger og dermed kunne endre og 
utvikle seg, ut ifra hvem vi møter, hva vi opplever og inntrykkene vi får.  
Vi er hele livet på en lang reise.  
I barnehagen vår vil arbeidet med danning være knyttet opp mot barns trivsel, og det 
handler om gjensidighet, og det er noe mer enn å bli sett og hørt.  
Det er viktig at barna lærer selvhevdelse, selvkontroll, empati, prososial atferd, lek, glede og 
humor.  
 

Det står mye om dette i Rammeplan for barnehagen. Den ligger på hjemmesida vår. 
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Språk     

I rammeplanen står det at småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av 
språk.  

Det lille barnet samhandler gjennom kroppsspråk og lek med lyder. Da er det viktig at vi som 
voksne bekrefter og setter ord på barnets uttrykk og opplevelser, noe som er avgjørende for 
videre utvikling av talespråket. 

Alle voksne, både personalet og foreldrene er rollemodeller og språklige forbilder for barna. 
Vi må være bevisste i valg av ord og begreper, tonefall og stemmeleie. Vi må snakke tydelig 
og bruke ord barna forstår. 

De voksne må ta seg tid til å lytte og gi barnet tid til å tenke og formulere selv. Det er også 
viktig for barnet med en god, rolig atmosfære der det legges til rette for et aktivt språkmiljø. 

Språket skal brukes i ulike situasjoner som for eksempel å sette ord på følelser og å løse 
konflikter. 

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn trenger ekstra oppmerksomhet og støtte for å forstå 
og gjøre seg forstått.  

 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna; 

- lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med tallsiffer og bokstaver 

- videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert ordforråd 

- blir kjent med bøker, (sanger), bilder med mer 

- får oppleve gleden ved å lytte til rim, regler og sang 

- stimulerer språket ved aktiv benevning fra de voksne 

- blir kjent med digitale verktøy 

- kan ta ordet og fortelle om egne opplevelser og historier 

- bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og 
skape positive relasjoner i lek og annet samvær 
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Presentasjon av fagområdene og hva vi gjør på de ulike alderstrinn, - progresjon. 

 

 1 åringer  2-3 åringer  4-5 åringer 

Kropp bevegelse og 
helse 

Legge forholdene til 
rette og være aktive i 
forhold til bruk av 
kroppen og sansene. 
Servere sunn og god 
mat. Legge til rette for 
en god balanse mellom 
aktivitet og hvile. 

Støtte utvikling av en stadig 
mer nyansert grov og 
finmotorikk, ved å tilby 
varierte aktiviteter inne og 
ute i variert terreng. Små 
turer i naturen.  Servere 
sunn og god mat og legge til 
rette for hyggelige måltider 
der barna får smøre og 
ordne selv. 

 

Varierte aktiviteter som 
stimulerer motorikken. 
Bruke ute og nærområdet 
aktivt. Støtte nysgjerrighet 
i forhold til hvordan 
kroppen fungerer og 
sammenhengen mellom 
kosthold, aktivitet og 
helse. Servere sunn og god 
mat og legge til rette for 
hyggelige måltider der 
barna får smøre selv, og 
hjelpe hverandre. 

 

 1 åringer  2-3 åringer  4-5 åringer 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Oppleve gleden ved å 
skape noe. Stille ut og 
synliggjøre barnas 
produkter. Ha tilgang 
til ulike materialer og 
legge til rette for, og 
oppmuntre til 
sanseopplevelser 
knyttet til materiell og 
natur.  

Oppleve skaperglede i møte 
med ulike formingsmateriell 
og naturmateriale. Inspirere 
til skapende virksomhet som 
formingsaktiviteter, 
utkledning, rollespill og 
musikk. Introdusere ulike 
maleteknikker. 

Introdusere ulike former 
for kunst, kultur og musikk 
og støtte barnas egen 
skaperglede. Formidle en 
nysgjerrig og tolerant 
holdning til ulike kulturer 
og kulturuttrykk. Støtte 
videreutvikling av 
rolleleken ved å 
dramatisere eventyr og 
fortellinger. Bruke 
naturens materialer. 

   

 1 åringer  2-3 åringer  4-5 åringer 

Antall rom og form Fysisk læring, klossene 
kan stables, baller kan 
trilles, jeg får plass 
under teppet mm. 
Støtte forståelsen av 
en, to og mange. 

Tilgang til ulike typer 
konstruksjonslek. Få 
erfaringer med situasjoner 
der vi trenger å bruke telling 
og måleenheter. Være 
bevisst på matte i 
hverdagen. 

Stimulere barns 
nysgjerrighet rundt tall og 
symboler. Benytte 
meningsfulle situasjoner 
der tall, telling og måling 
kan brukes. Inspirere til å 
bli bevisst ulike former, 
størrelser og mengder ute 
og inne.  

       

 

Barna skal oppleve en progresjon i lek, læring og utvikling. 
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 1 åringer  2-3 åringer  4-5 åringer 

Natur miljø og teknikk Oppleve glede og 
undring ved og 
utforske enkle og 
tilgjengelige 
naturfenomener. Sand, 
vann, jord, mark, maur, 
blomst, bær, snø mm. 
Tilgjengelighet til enkle 
konstruksjonsleker og 
materialer. 
Byggeklosser, 
sandkasse mm. 

Studere ulike aspekter ved 
årstidene. Være gode 
forbilder og gi gode 
opplevelser for å fremme 
glede over årstidene, og det 
de kan tilby av ulike 
aktiviteter.  Sortere søppel 
og ta ansvar for naturen og 
omgivelsene rundt oss. 

Ta ansvar for naturen 
rundt oss. Mate fugler og 
lage fuglekasser mm. 

Livet i nærhet til naturen, 
gir kunnskap om bål, 
matlaging ute, de ulike 
plantene, fugler, dyr og 
småkryp som omgir oss.  

Benytte årstidenes 
variasjoner til ulike 
aktiviteter. 

 

 

 1 åringer  2-3 åringer  4-5 åringer 

Etikk, religion og 
filosofi 

Bekreftelse på å være 
et selvstendig individ. 
Bygge forståelse for at 
de andre både ligner 
og ikke ligner på meg. 
Støtte forsøk på 
samspill med andre. 

Markere høytider.  

Skape tid og rom for 
undring. Skape gode 
samhandlingssituasjoner og 
arbeide med anerkjennende 
holdninger til ulikheter. 
Markere høytider. 

Fokus på hvordan vi er mot 
hverandre og arbeide med 
holdninger der toleranse 
respekt og empati står 
sentralt. Møte 
anerkjennelse for at vi har 
ulike følelser og at det er 
lov å vise det. Markere 
høytider. 

 

 

 1 åringer  2-3 åringer  4-5 åringer 

Nærmiljø og samfunn Skape tilhørighet til 
barnehagen. Skape 
trygghet rundt levering 
og henting. Ha kontakt 
og bli kjent med de 
andre barnegruppene. 

Opplevelser i nærmiljøet. Få 
ta del i demokratiske 
prosesser. Få erfaring med 
begreper som rettferdighet, 
hensyn og fellesskap. 

Tilby jenter og gutter like 
muligheter i lek og 
aktiviteter. Jobbe for et 
inkluderende miljø som 
skaper gode 
vennskapsrelasjoner. 

Varierte opplevelser i 
nærmiljøet som skaper 
tilhørighet og kunnskap 
om bygda vår. 

 

 

 1 åringer 2-3-åringer 4-5 åringer 

Kommunikasjon, 
språk og tekst. 

Støtte språkutviklingen 
ved å sette ord på det 
barn formidler med 
kroppsspråk, og ved å 
snakke om det som 
skjer. Sanger, rim, 
regler og bøker. 

Støtte språkutviklingen ved 
å tilby et stadig mer variert 
språk der begrepsforståelsen 
utvikles. 

Støtte barns samtaler og 
dialog. Rikelig tilgang til 
bøker til bruk i høytlesning 
og for å bla i selv. 
Språkleker, sang og rytme. 

Bidra til en rik språkkultur 
med varierte arenaer som 
filosofigrupper, 
fortellerkrok, høytlesning, 
vitser, gåter, rim, regler, 
sang. Oppmuntre til både å 
kunne lytte og formidle. 
Støtte barn i å oppdage 
sammenhengen mellom 
tekst, ord og mening. 
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Barns medvirkning  

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

Barnehageloven § 3 

 
Barnehageloven kapittel 2, § 3, - Barns rett til medvirkning, – påpeker at barn i barnehagen 
har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet. Ved å gi barnet mulighet til å 
påvirke egen hverdag, bli sett og hørt uten at det alltid får viljen sin, oppøves barnets evne 
og forståelse for det demokratiet vi lever i. Dette krever voksne som kan tolke barns språk og 
uttrykksmåter, og som kan gi rom for barns medvirkning i hverdagen på en måte som 
ivaretar alle barn i barnehagen.   
Dokumentasjon og vurdering vil danne grunnlag for refleksjon og eventuelle endringer 
underveis. 
 
Dette vil si at i vår barnehage vil personalet lytte til barna og gi dem tid og rom for å fremme 
meninger og ønsker. Vi må være gode til å tolke småbarnets mimikk og kroppsspråk. 
Personalet hos oss skal være engasjerte og gi barn støtte til å ta hensyn til andre og forstå 
andres situasjon. Barnet skal ikke overlates et ansvar de ikke er modne til å ta. 
 

Likestilling   

  
Hos oss skal alle bli sett og hørt uavhengig av profesjon, alder, kjønn, opprinnelse, status osv. 
Vi håper og tror alle føler seg velkommen hos oss og at de blir tatt på alvor for den de er og 
for hva de står for. 

  
 

Vi ønsker at barna skal se på seg sjøl som likeverdige mennesker. Alle er unike, ulike og med 
forskjellige referanser, men likeverdet og følelsen av mestring, bli godtatt, bli tatt på alvor og 
få komme med ytringer, kan være lik allikevel. Vi som voksne har ansvar for at ungene får et 
godt selvbilde og dermed også føler likeverd og ansvar for eget og andres ve og vel.  
 

 
Likestilling mellom gutter og jenter er stadig diskutert i barnehagen, ofte ut fra hendelser. De 
fleste mener det er en iboende forskjell når en ser på valg av aktiviteter og leker.  
Den voksnes holdning og atferd i forhold til gutter og jenter er ikke lik, målet bør derfor være 
å gi gutter og jenter like muligheter.  

 

Bærekraftig utvikling 
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«I følge FN handler en bærekraftig utvikling om å tilfredsstille de behov menneskene har i 

dag, uten å ødelegge for kommende generasjoners behov. Hva kan bærekraft bety i 

barnehagen?» Verktøykassa nummer 1/17-19. årgang. 

For oss betyr dette at barna skal få kjennskap til naturen rundt oss, samtidig som vi skal 

skape en holdning som gjør at barna skal føle ydmykhet for naturen og kloden vi lever på. 

Rent konkret betyr det at vi sorterer søppel, bruker mindre plastikk, engangsprodukter og 

tar med søppel hjem når vi er på tur. Vi snakker om det å ta vare på ting, reparere og 

vedlikeholde. 

Barnehagen skal bidra til forståelse for at de handlingene vi gjør i dag har konsekvenser for 

framtida. 

I leken skal vi også fokusere på gjenbruk, - kjøpe mindre leker, samle gjenbruksmaterialer og 

naturmaterialer som er kjønnsnøytrale/kulturelt nøytrale og som gjør at barna blir mere 

kreative og allsidige i leken. 

 
 

Vurdering og dokumentasjon       

 
Alle barnehager skal ha et system for vurdering av barnehagens innhold og virke.  
Det er det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen som er forutsetningen for 
kvaliteten på barns utvikling og læring.  
Vurderingen kan rettes mot mål som er satt, men særlig mot prosesser. Både faglig innhold 
og barnehagen som organisasjon, samt barnas trivsel og utvikling er viktig å vurdere.  
Vi følger opp innholdet i årsplanen ved å vurdere det pedagogiske arbeidet og innholdet i 
dette ved utgangen av hver måned. 
Barnehagen har vurdering to ganger i året sammen med samarbeidsutvalget.  
Barnehagens pedagogiske innhold er i aktiv fornyelse og utvikling. 
 
Rammeplanen sier: ”Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og 
barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.”     
Vi dokumenterer arbeidet ved bruk av praksisfortellinger, pedagogisk veiledning, loggbok, 
planer, observasjoner, barneintervjuer, hjemmeside, kompetanseheving blant personalet, 
prosjekter, bilder og referatføring etter vurdering på personalmøter. 
Arbeidet bidrar til: 
 

 Grunnlag for læring og refleksjon for personalet. 

 En sikring av barnehagetilbudet for barn og foreldre. 

 At lover og forskrifter overholdes overfor barnehageeier. 

 En synliggjøring av barnehagens innhold og virke i forhold til nærmiljøet.  
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Fysiske miljø 
Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle får gode muligheter for deltakelse i lek og 
andre aktiviteter. Vesleskogen har optimale muligheter for å se hva naturen gir oss av 
opplevelser og utfordringer.  
De andre gruppene er også nært knyttet til naturen, med bålplasser og gode skinn å 
sitte/ligge på. Naturen er tilpasset alles ferdighetsnivå på ulike måter, og naturens 
tilgjengelighet er der uansett nivå og ferdighet. Uteleken og friluftslivet vil bidra til at barna 
utvikler både kroppsbeherskelse og motorikk. Her er det viktig å tenke over at den 
bevegelseserfaring som barn får i førskolealder, vil være avgjørende for den motoriske 
standard i voksen alder. Derfor er det svært viktig å gi barna gode vilkår for bevegelse i 
barnehagen ved å la de få bevege seg i ulendt terreng, klatre, balansere, hoppe og løpe. Det 
er av stor betydning å gi barna mulighet for å automatisere de grunnleggende bevegelsene.  
De voksne i vår barnehage har en positiv holdning til det å bevege seg og være aktivt 
deltakende, og være gode rollemodeller for barna. Motivering og stimulering til bevegelse er 
en vesentlig del av de voksnes arbeid utendørs. Samtidig tar vi vare på den gode opplevelsen 
som naturen kan gi oss. 

 
Samarbeid 
 
Veiledning i barnehagen  
Veiledning gjennomføres kontinuerlig hele året ut fra personalgruppas ønsker.    
Veiledningen kan være individuell eller i gruppe, og eksempelvis gjennom 
medarbeidersamtaler. Veiledningen kan også skje via telefon dersom det oppstår spontane 
spørsmål/utfordringer.  
Ekstern veiledning gjennom foredragsholdere på planleggingsdager og kurs er en viktig del 
av veiledningen.  
 

  

Personalsamarbeid 
 
Mål for personalsamarbeid:   

- Barnehagen skal skape arenaer for god kommunikasjon, konstruktiv tilbakemelding 
og veiledning. 

- Den enkelte medarbeider har et ansvar for å fremme trivsel på egen arbeidsplass.  
Samarbeidet i personalgruppa er nødvendig for å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel på 
arbeidsplassen. 
Det er også viktig at de voksne diskuterer seg frem til felles holdninger når det gjelder 
verdier, normer og grensesetting i forhold til barna. Felles holdninger bidrar til at barna 
møter like «regler og rutiner» hos alle de voksne.  
Vi voksne er viktige læringsmodeller, og det at vi har et godt samarbeid og trives sammen, 
danner grunnlaget for trygghet og trivsel for barna. 
Personalmøter og planleggingsdager brukes til planlegging, veiledning, praktisk og faglig 
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skolering av personalet. I perioden framover jobber vi spesielt med praksisfortellinger i 
barnehagen. 
Personalet driver målrettet vurdering og evaluering av barnehagen.  
 
I personalsamarbeidet legges det vekt på åpenhet og ærlighet. Det er viktig at alle får 
komme til orde og at en begrunner sine synspunkter faglig. Det er en trygghet å ha støtte i 
hverandre når en jobber så mye alene som vårt personale gjør. Arbeidssituasjonen gir rom 
for individuell utforming av hverdagen. - Samtidig er det et stort behov for samarbeid og 
fellesskap. 
 
 

 
 
 
Foreldresamarbeid 
 
I følge barnehageloven skal barnehagen drives i nær forståelse og i samarbeid med barnas 
hjem. Vi mener dette samarbeidet gjør at barnet trives best mulig i barnehagen. 
 
Mål for foreldresamarbeid: 

- Foreldrene skal få informasjon om livet i barnehagen og tilbakemelding på eget barn. 
- Barnehagen skal skape arenaer for samarbeid og påvirkning rundt barnehagens 

innhold. 
 
I Gran kommunale familiebarnehage skjer dette ved: 
- foreldremøter to ganger i året 
- foreldresamtaler 
- daglig kontakt ved levering og henting  
- telefonkontakt 
- månedsbrev 
- månedsplan 
 
Foreldrerådet 
Foreldrerådet er foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og har ansvaret for 
foreldrerådsmøtene, juletrefesten og sommeravslutningen, gjerne i samarbeid med 
barnehagen.   
Foreldrerådet er et forum for temamøter, samtaler og vurdering av barnehagen. Hensikten 
er at foreldrene skal ha innflytelse på barnehagens innhold, samt bidra til et godt og åpent 
samarbeid mellom hjem og barnehage. Rådet velges på høsten. 
Samarbeidsutvalget 
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Dette er sammensatt av en til to foreldre, en eller to fra personalet, en politisk valgt person 
og styrer. 
 
Barnevern 
Barnehagene har et tett samarbeid med barnevernet. Vi har meldeplikt til barnevernet om 
det er mistanke om omsorgssvikt. Barnevernet brukes mest som veiledere og rådgivere. Vi 
har barnevern som tema på minst to personalmøter i året. 
 
Andre samarbeidspartnere 

- PPT, - logopedi, spesped, observasjon, kurs, veiledning 
- Spespedteam, - veiledning, språk, motorikk, sosialisering 
- Barnevern, - opplysningsplikt, bekymringsmeldinger, inntaksteam, veiledning 
- Helsestasjon, - veiledning foreldre og personalet 
- Fysioterapeut, - fysioterapi/trening/observasjon 
- Skole, - overgangsmøter, besøksdager 
- Kommuneoverlegen, - råd og anbefalinger sykdom, smitte 
- Politi-brannvesen 
- Sikkerhetsrommet 

 

- Trafikk     

  

«Tarkus – barnas trafikkvenn» 

Det er viktig at vi tidlig legger til rette for barnas trafikkforståelse. Å bli en trygg og 

selvstendig trafikant tar mange år, og krever kontinuerlig trening. Den viktigste læringen 

skjer ute i trafikken sammen med voksne.  

Foreldrene er barnas første trafikklærer og viktigste rollemodeller. Et eksempel er at barna 

sitter i godkjent bilstol i baksete, og at de bruker bilbelte selv.  Barnehagen er en viktig 

bidragsyter og en støtte for foreldrene. Trygg trafikk har laget materiell til barnehager, og 

beltedyret Tarkus, som er en hånddukke, er hovedperson i materiellpakken. I tillegg er det et 

arbeidshefte med ulike oppgaver som kan tilpasses hvert enkelt barn.  Målet med dette 

opplegget er å hjelpe barna på veien til å bli sikre og ansvarsfulle trafikanter.  

Evnen til å resonere og tenke har stor innflytelse på hvordan barn opptrer i trafikken. Tarkus- 

materiellet gir barna muligheter til å reflektere over egne erfaringer.  
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Barnehagen jobber med tema trafikk ved at for eksempel både barn og vokse bruker 
refleksvester på tur. På tur langs veien læres enkle trafikkregler og enkelte skilt. Vi er spesielt 
oppmerksomme når veien skal krysses, og at en voksen går foran og en går bak. 
  

 

Tilsyn   

Gran kommune har hatt egen plan for tilsyn av barnehagene. Tilsynet har foregått både 
skriftlig og ved besøk i barnehagene.  Alle avdelinger har hatt tilsyn fra Gjøvik Helse- og 
Miljøtilsyn. Det ses på lys og luftkvalitet, vann, radon, sikkerhet ute og inne samt 
rutinebeskrivelser på hverdagen vår. Alle avdelinger skal godkjennes.  
Barnehagen abonnerer på «Sikkerhetsrommet», der alle ansatte hvert år må repetere og 
avlegge prøve innenfor brann, trafikk, gift, førstehjelp og forsvinning. 
Det føres også tilsyn i forbindelse med hendelser. I tillegg vektlegges jevnlige styrermøter, 
ressurstildelingsmøter og systemmøter med mer som en del av tilsynsarbeidet i 
barnehagene.  
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Overgang barnehage/skole       
 
 
 
Dette gjelder spesielt barn og voksne i avdeling Vesleskogen.  
 
Vi vil sikre en god overgang til skole ved å legge til rette for besøk, slik at vi kan få se hvordan 
skolen ser ut, samt besøke skolefritidsordningen. Ved å ha gode rutiner for overgangen, vil 
barn oppleve den som en kontinuitet framfor et stort sprang. Gjennom å ha kjennskap til 
hverandres praksis, kan man sikre forutsigbarhet og trygghet for den enkelte. Det vil være 
rutiner for samarbeid mellom rektor/styrer og 1. klasselærer/pedagogisk leder. Vi vil 
samarbeide med foreldrene i forhold til overgang for det enkelte barn. 
 
I Vesleskogen blir det også lagt godt til rette for ekstra førskoletrening for de eldste. Ungene 
blir tatt ut av gruppa og får egne oppgaver, turer, arbeidsoppgaver og mer ansvar for seg sjøl 
og for andre.  
Det jobbes med prosjekter, temaer, det å samarbeide, det å lytte, det å bidra selv, det å få 
erfaring i ulike strategier/prosesser for så å bli ferdige med en jobb. 
Dette er noe ungene gleder seg til og de føler nok at dette er betydningsfullt og spennende. 
Det er det også for de voksne som vil at barnet også skal trives på skolen. 
 

 
Barnet får en lettere skolestart ved at det er vant til: 

 
Anerkjennelse 

Klare regler og god dagsrytme 
Godt samspill med andre 
Ansvar og selvstendighet 

Lek, sang og lesing med en voksen 
Vennskap og fellesskap 
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Praktiske opplysninger 

 Røyking er forbudt i barnehagen og på hele barnehagens område, også 
parkeringsplassen. 
 

 Barn og voksne i barnehagen ønsker telefonfri levering og henting! 
 

 Husk at barna skal sitte i egnet bilsete til og fra barnehagen! 
 
Barnehagen er stengt jul, romjul og hele påskeuka.   
Barnehagen har 5 planleggingsdager. Se årets datoer på informasjon på høsten. 
Barnehagen er stengt disse dagene! 
Sykdom  
Vi ønsker beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen.         
Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, ringer vi til dere.   
Smittsomme barnesykdommer og annet som er av betydning for barnehagen, ønsker vi 
beskjed om. 48 timers regel ved oppkast/diare. Jf. Kommuneoverlegens anbefalinger som 
alle barnehagene i kommunen retter seg etter. Se hjemmesida. 
 
Barna er ulykkesforsikret i barnehagen. Forsikringen gjelder på turer med barnehagen og på 
veien til og fra barnehagen, dersom barna er forsvarlig sikret i bilen.  

  
Merking av klær 
Det er viktig at dere merker klærne, slik at vi vet hvem som eier hva.  
Barna må ha med seg 

- Matpakke til frokost 
- Tøfler/innesko 
- Skiftetøy i sekken 
- Bleier som ligger i barnehagen 
- Gummibukse/regnjakke/parkdress 
- Annet tøy alt etter værforhold 

 
Barna må ha praktiske og varme klær og sko.  
          Dette er en viktig forutsetning for å mestre og å trives med å være ute. 
 
Huskeliste; 

- ullundertøy, trøye og stillongs uten føtter 
- mellomlag i ull istedenfor joggedress 
- tynne og tykke ullsokker, gjerne flere par i sekken 
- varm utedress, med strikk under skoene 
- varme vintersko med god plass til ullsokker 
- gode votter som sitter godt på hånda til barnet 
- god lue som dekker ørene, eventuelt ørevarmer på mildere dager 
- gummistøvler/sherroxer på mildere dager 
- ekstra helskift i sekken  
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Dagsrytmen 
 
Dagsrytmen sier noe om hvordan vi vanligvis organiserer dagen i familiebarnehagen. Det å 
ha en fast rytme, gir barna mulighet for å skaffe seg en oversikt over hva som skal skje i løpet 
av barnehagedagen. Dette bidrar til trygghet og ro for barnet. Oftest møter barn og 
foresatte samme voksen morgen og ettermiddag. 
 
Barnehageavgiften inkluderer oppholdet i barnehagen, formiddagsmat, frukt/ lettmåltid og 
drikke. 
 
Barnehagen skal ha beskjed hvis barnet ikke kommer! 
For sein henting noteres på skjema av personalet og foresatte skriver under.  

Etter tre ganger rapporteres dette til styrer som misligholdelse av plassen. 
 
 
Kl. 7.30 Hjemmene/7.15 Vesleskogen         Barnehagen åpner!  
                                                                            Og arbeidsdagen starter. 
 
Kl. 8.00-9.00                 Frokost/frilek  
 
Ca. kl. 9.00-11.00                 Samlingsstund/aktivitet/lek/rydding 
 
Ca. kl. 11.30                 Måltid 
     
 
Ca. kl. 12.00                 Hviling/soving for de minste 
 
 
Ca. kl. 14.00                 Lettmåltid/frukt/yoghurt 
 
                  Frilek inne/ute 
 
Kl. 16.00 Hjemmene/16.15 Vesleskogen    Barnehagen stenger!!   
                                                                            Arbeidsdagen er slutt. 
 

 
Kjernetida i barnehagen er mellom 9.00 og 14.30. Da kan det hende vi er på tur eller er 
opptatt med aktiviteter. Gi beskjed om du er litt sein en dag. 
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Våre åpningstider er 7.30-16.00 i hjemmene og 7.15-16.15 i Vesleskogen. 
Vi tilbyr 2, 3, 4 og 5 dagers plasser. 4-5 barn i hjemmene, 12-13 barn i Vesleskogen. 
 
Det er to pedagoger; Hege Merete Gillebo og Grethe Skoglund i tillegg til styrer. Alle er 
utdannet barnehagelærere. 
 
Styrer i barnehagen er Hege Flatla som har det pedagogiske og administrative ansvaret. 
 
Barnehagens adresse/styrers kontor: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. (Gran rådhus.) 
Telefon: 61 33 85 59 eller 93448073. 
E-post: Hege.Flatla@gran.kommune.no 
 

Hjemmeside: http://www.gran.barnehageside.no/ 
 

 
 

Gjennomløpende innhold, - hverdagsaktiviteter:  
Situasjon:             Mål:                              Arbeidsmåte: 

 
  
Hente og bringe 
situasjonen 
 
 
 

Barn og foreldre skal bli godt mottatt og føle seg velkommen. 
Foreldrene skal få tilbakemelding på eget barn 
Personalet skal få informasjon fra foreldrene 
Se på månedsplan. 

Vi møter foreldre/barn i gangen og prøver å få i gang en 
samtale både med barn/foreldre 
Vi tar initiativ når barnet blir levert og støtter det på sine 
følelser, før vi avleder dersom det må til. 
Personalet forteller om dagens hendelser og opplevelser, og 
spør foreldrene om det er noe de vil formidle.   
Se på månedsplan i det enkelte hjem. 

 
 
 
Sosialt samspill/ 
basis- 
kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 

Barnet skal: 
- kunne ta og opprettholde kontakt med andre 
- utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til egen 

læreevne 
- utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet 
- kunne ta andres roller og se en sak fra flere synsvinkler 
- kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg for andre 
- lære seg å selv bidra til å utforme positive normer for 

samhandling 
- utvikle et godt muntlig språk 
- kunne kommunisere effektivt på ulike plan 

Personalet skal bidra til at barna få erfaringer innenfor alle 
områdene i basiskompetansen i løpet av barnehagehverdagen.  
 
Barna skal få trening i å dele leker vente på tur, vise omsorg 
og hensyn. Barna skal få oppleve at alle blir hørt og sett og at 
alle er like verdifulle. I leken trener barna evnen til rolletaking 
og oppøver språket. 
 
De voksne er bevist sin rolle som “modeller” i samspillet med 
både barn og andre voksne.  
 
Vi vektlegger en hyggelig tone og god folkeskikk både 
mellom barna og mellom barn og voksne 

 
 
Lek 

Barna skal få oppleve gleden ved å delta i lek inne/ute alene 
og sammen med andre. 
Barna skal få opplevelser /impulser som stimulerer  
til ulike typer lek. 
De voksne skal ha en aktiv holdning til barns lek.  

Vi sitter sammen med barna på gulvet i leksituasjonen, og 
formidler en lekende holdning til barna både når vi leker ute 
og inne. Vi bruker opplevelser fra virkeligheten, bøker, sanger 
med mer, til inspirasjon i lek. Vi hjelper barn inn i leken, og 
formidler en inkluderende holdning til andre. Vi veileder 
barna i konflikter. 

 
 
 
Måltid 
 
 

Barna skal oppleve et hyggelig måltid, der de kan spise seg 
mette. 

barna skal få lære bordskikk, og ord/begreper i forhold til 
måltidet. 

Barna skal få smake på ulike typer mat 

Vi synger bordvers og sitter sammen rundt bordet og prøver å 
få i gang en hyggelig prat. Barna får bestemme hva de vil ha 
på maten, og de som kan, får smøre maten selv. Vi bruker god 
tid slik at alle får spise seg mette. Vi bruker språket aktivt, slik 
at barna lærer navnet på ulike typer mat, og begreper i 
matsituasjonen.  

 
Hviling 

Barna skal få dekt sitt behov for hvile. Barna skal få sove/hvile, alt etter behov, og i samarbeid med 
foreldrene mht. nattesøvn. 

mailto:Hege.Flatla@gran.kommune.no


22 
 

 Avdelingene i Gran kommunale familiebarnehage 2016-2017/19.  
  

 
  

       
Geiteramsen. Elisabeth Bråten driver avdeling Geiteramsen. Hun skal samarbeide med 
Monica i Mumihuset. Elisabeth har voksne jenter og hun er gift med Jan Emil som er 
populær i avdelingen. Hun er glad i friluftsliv, og avdelingen ligger rett ved skog og 
turterreng. Hun er utdannet barnepleier og har ulik erfaring med å jobbe med barn. 
Avdelingen ligger i Furulyvegen i Moen. 
 

 

 

    
Mumihuset. Her er avdelingen til Monica Rambøl Hanserud. Monica bor i Stensrudhavna i 
Brandbu og har jobbet på denne måten i mange år nå. Hun er gift og har tre barn, et 
fosterbarn og to små pudler. Hun er god på foreldresamarbeid og barns medvirkning. 
Monica samarbeider med Geitramsen dette året. Hun skal ha fri hver fredag. Monicas 
mamma Inger er ofte vikar hvis Monica er borte fra jobb. Inger bor i samme huset som 
barnehagen. 
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Bråkmakergata. I Parallellvegen på Jaren bor og jobber Bente Løvhaug-Sand. Hun er 
fagarbeider barn- og ungdom. Bente har hatt avdeling hjemme i mange år og har fokus på 
uteliv og hagearbeid, der ungene er aktivt med. Hun har en liten hund som har vokst opp 
med unger. Hun har kyllinger/høner, fiskedam, bikuber og humlehotell. Bente har tre store 
barn og ett barnebarn. Hun er gift med Øyvind som også er en populær mann i barnehagen. 
Hun skal samarbeide med Irene og Hurlumhei dette året og ha dobbel gruppe fra tirsdag til 
fredag. Dette fordi Irene skal være pedagogisk leder i barnehagen dette året og vil pendle 
mellom hjemmene. Hun vil være mye sammen med gruppa hos Bente.   
 
 
 
 

  
 
Hurlumhei. Irene har drevet avdeling siden 1989 og er en veteran i barnehagen vår. Hun er 
barne – og ungdomsarbeider og har mye kompetanse på området. Irene har fire barn og en 
liten hund. Hun holder til i Nysetvegen på Jaren og samarbeider med Bråkmakergata.  
Irene har fri på mandager. Hun blir borte fra jobb tirsdager også, hun begynner på tredje 
året på barnehagelærerstudiet denne høsten. Ungene blir i Bråkmakergata 4 dager i uka når 
Irene er på skolen og rundt i hjemmene pga pedlederstilling på disp. dette året. 
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Vesleskogen. Dette er ei utegruppe som består av 17-18 barn og 3-4 voksne hver dag. Det er 
Grethe Skoglund som er pedagogiske leder. Anne Berit Monsen, Helen Werner og Trine 
Monsen er gode lagspillere. Sammen har de mange års kompetanse i tillegg til kurs og 
skolering av ulik art.   

Avdelingen holder til i Moen sportsklubbs lokaler. Her er det et flott uteområde med 
grillhytte og lavvo. Det er også anledning til å være inne i barnehagen hvis det er nødvendig 
pga kulde og is. 

Denne avdelingen blir av og til samlingspunkt for hele barnehagen, for eksempel når vi har 
påsketreff, sommertreff eller andre fellesarrangement. I tillegg kan smågruppene møtes to 
eller flere og være sammen i trivelige lokaler. Vi har fått en base, noe som trygger oss ved 
sykdom og annet. Vi har også et sted vi kan ha tingene våre, ha møter og kontorplasser. 

 

Alle som jobber i barnehagen har lovbestemt taushetsplikt. 

 

 


