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Forord
Ifølge lov om barnehager skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Årsplanen skal
inneholde informasjon om hvordan barnehagen skal arbeide med omsorg, danning, lek og
læring. Dette for å fremme barnas allsidige utvikling og for å ivareta samarbeid med barnas
hjem.
Årsplanen skal også gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold
skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Konkretisering av barnehagens arbeid for barns
medvirkning må beskrives i årsplanen. Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens
samarbeidsutvalg og skal følge kalenderåret.
En felles mal for årsplan for de kommunale barnehagene skal bidra til at det blir et likeverdig
og enhetlig barnehagetilbud i alle Lørenskogbarnehager for alle barn og foreldre. Tidlig
innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i barnehagene
i Lørenskog.
Årsplanen er utarbeidet på grunnlag av:
• Lov om barnehage.
• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
• Kommuneplan for Lørenskog og Kvalitet i barnehage og skole – strategisk plan 20182026.
• Lørenskogs standarder for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.
• Barnehagens vedtekter.
• Lørenskog kommunes verdier.
Årsplanens funksjoner ifølge lov om barnehager:
• Det skal være et arbeidsverktøy for ansatte. Det er for å sikre at barnehagens
personell styrer barnehagen i en bevisst og uttalt retning. Hver enkelt barnehage
avgjør hvilke andre konkrete planer de ønsker å utarbeide for kortere eller lengre
perioder.
• Gjennom årsplanen får foresatte et godt innblikk i barnehagens arbeid, og kan se en
klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene og de overordnede målene. Dette
gir foresatte en reell mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.
• Et grunnlag for barnehagemyndighetens tilsyn i barnehagen.
• Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere,
samarbeidspartnere og andre interesserte.
Barnehagen ses på som en del av utdanningsløpet der lek, språk og god
relasjonskompetanse er spesielle faglige utviklingsområder.
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1. Innledning – Lørenskogbarnehagene
Nasjonale- og kommunale planer påvirker barnehagens arbeid. Kommuneplanen er
Lørenskog kommunes overordnede styringsdokument for oppvekst og utdanning og angir
følgende mål for barnehage:
Mål:
• Barnehagene og skolene forebygger, stopper og følger opp utestenging, mobbing og
uheldige samspillsmønstre.
• Det er riktig kapasitet og kvalitet i barnehage og skole.
• Tjenestetilbudet rettet mot barn, unge og familier er i tråd med føringer i
barnevernreformen (oppvekstreformen)
Kvalitet i barnehage og skole – strategisk plan 2018-2026 handler om barnehagens
pedagogiske virksomhet. Strategien omhandler fire hovedområder. Disse er basert på faglige
vurderinger av dagens situasjon og vurderinger av hvilke trender og utviklingstrekk som vil
prege samfunnsutviklingen for barnehage og skole i årene fremover - danning og læring,
ledelse, inkludering og samarbeid.
For perioden 2021 skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig
innenfor områdene:
• Språk – «Ord som gror» - danning, lek og læring
• «Trygg i Lørenskog» - tidlig innsats og pedagogisk ledelse og kompetanseutvikling
• Kosthold – «Sunnere barn»
• Digital kompetanse – utjevne sosiale forskjeller og inkludering
Områdene blir konkretisert senere i planen.
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1.1 Vårt verdigrunnlag
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av
barnehagens pedagogiske arbeid. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at
barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger
inngår i personalets pedagogiske drøftinger.
Barnehagens verdigrunnlag bygger blant annet på:
•

«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi» (Lov om barnehager).

•

“Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling,
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.» (Rammeplan for barnehagen)

•

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre
at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet» (Rammeplan for barnehagen)

Lørenskog kommunen har tre verdier som gjelder for alle ansatte i kommunen. Verdiene skal
kjennetegne kommunen i vårt møte med innbyggere og brukere av kommunale tjenester.
VÅRE VERDIER OG HVA DET BETYR FOR OSS:

Åpen:
Vi møter innbyggerne og hverandre med åpenhet, tillit og toleranse.
Vi er romslige og gir plass for forskjellighet.
Troverdig:
Vi holder det vi lover
Vi behandler alle profesjonelt.
Vi gir presis og objektiv informasjon.
Engasjert:
Vi engasjerer oss faglig og personlig og streber etter å utgjøre en forskjell.
Vi er fleksible og forandringsvillige, og setter pris på nye ideer og initiativ.
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1.2 Presentasjon av navn barnehage

Finstad barnehage var ny i 1981 og eies og drives av Lørenskog kommune, og har
et heldagstilbud fra kl. 07.00 – kl. 17.00. Det er plass til 56 barn fordelt på fire
avdelinger med 1-6 års grupper. Til sammen har vi 13 årsverk i
grunnbemanningen. I tillegg er det ansatt en styrer. I vår barnehage er stillingene
fordelt på følgende avdelinger.
Lia;
en pedagogisk leder som er utdannet barnehagelærer, to barne- og
ungdomsarbeidere
Rabben;
en pedagogisk leder som er utdannet barnehagelærer, en
barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider
Kroken;
en pedagogisk leder som er utdannet barnehagelærer, to barne- og
ungdomsarbeidere
Sletta;
en pedagogisk leder som er utdannet barnehagelærer, to barne- og
ungdomsarbeidere
Felles:
en barnehagelærer rullerer på avdelingene, og tilfører ekstra ressurs
på avdelingen en gang i uka.
Vår visjon; «Alle vil til Finstad», bygger på den gylne regel; «Gjør
mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.»
Vi har fokus på å møte mennesker på en vennlig og åpen måte, og
at barnehagen skal være et sted der alle trives!
Ved å implementere den gylne regel i vårt pedagogiske arbeid, og
bruke denne i den daglige samhandlingen, ønsker vi at Finstad
barnehage skal være et godt og utviklende sted å være, med barnets beste i fokus.
Barn, foreldre, personalet og andre skal oppleve en hverdag som først og fremst er
preget av trygghet og forutsigbarhet. Det er et miljø hvor alle blir tatt på alvor, sett og
hørt. Hos oss er hverdagen viktig, hvor vi ser det unike i det alminnelige.

Utviklingsarbeid 2021/ 2022:
• Grønt flagg (Natur, miljø og teknologi); Dette året fortsetter vi å fokusere på
strømforbruk, kjøkkenhage, kildesortering, mindre bruk av plast og å gi bier og
insekter bedre levevilkår (jfr. Lørenskog kommunes bieplan.)
• Realfagløyper; Vi er en av 3 barnehager i Lørenskog som har fått innvilget
støtte til «Lek og læring med realfag».
• Finstad barnehage er en av flere barnehager i Lørenskog som deltar i
«Kvalitets utvikling i barnehagen»/ «Trygg i barnehagen».
(Relasjonskompetanse)
Prosjektarbeid 2022:
• Middelalderen; 1000 års jubileum for da Olav Haraldsson startet Eidsivating
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2. Barnehagens innhold og oppgave
2.1 Omsorg
Alle barn blir sett og får hjelp og støtte til det de har behov for. Omsorg handler både om
forholdet mellom barna og personalet og barnas omsorg for hverandre.
Omsorg er både fysiske og mentale behov, og en forutsetning for barns
trygghet og trivsel. I de første leveårene er omsorg et av de viktigste
basisbehov hos mennesker, og danner et utgangspunkt for hvordan det
forholder seg til seg selv og andre.
Våre fire avdelinger har aldersgrupper 1-6 år. Ved å gå på samme avdeling gjennom hele
barnehagetiden, unngår barnet overgang til ny avdeling. Vi tenker at dette er med på å
lage et trygt grunnlag for barnets læring og utvikling. Gruppesammensetningen innbyr til
aktiv bruk av modellæring. Vi ser at barna viser omsorg for hverandre, og at de finner
modeller å strekke seg etter, ut fra alder og modenhet. Vår gruppeinndeling gir et naturlig
grunnlag for at barna ofte er i lekegrupper med få barn deler av dagen. De yngste er ute
på formiddagen, mens de eldste er inne. Dette skaper flere stunder der barnet kan oppleve
ro og mulighet til fordypning i lek og aktiviteter.
•
•
•
•
•
•

Barnehagens og gruppenes utforming og størrelse er med på å gi oversikt.
Alle ansatte kjenner barn og foresatte på alle avdelinger.
Personalet har et bevisst forhold til sin egen rolle i relasjoner med barn.
Vi støtter og veileder barna i å opptre med respekt for seg selv og andre i lek og
kommunikasjon
Vi har i flere år hatt ansatte med kompetanse innenfor PMTO/ TIBIR (Tidlig
Intervensjon for Barn i Risiko).
I løpet av dagen har vi tider hvor vi roer ned aktivitetsnivået, for eksempel
hvile/sove-, lese- og samlingsstund.
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2.2 Lek – vennskap
Barn deltar i variert lek der de utvikler kompetanse og danner gode relasjoner.

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen
med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som
utvikles gjennom sosialt samspill.» (Rammeplanen s. 19)
De ansatte støtter barna i å erfare og utvikle disse egenskapene i
lek, aktiviteter og samspill.

Prososial atferd

Hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise
omsorg for m.m.

Empati og
rolletaking

Innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres
perspektiver og tanker

Selvhevdelse

Hevde seg selv og egne meninger på en god måte, tørre å stå imot
gruppepress, ta initiativ til eller bli med i lek og samtaler
Kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever
kompromisser og felles avgjørelser, moderere seg, takle konflikter
og vente på tur
Skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, la seg rive med og
føle glede, slappe av og spøke og ha det moro

Selvkontroll

Lek, glede og
humor

Vi tilrettelegger hele tiden det fysiske miljøet ut fra gruppas behov og sammensetning.
Noe av det vi gjør for å legge til rette for lek, vennskap og samspill er;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekegrupper
Ansatte er bevisste på å skjerme og bevare den spontane/ frie leken
Utelek på tvers av avdelingsvis og på tvers av avdeling
Sprusikksamling for de to yngste aldersgruppene (sirkler og kvadrater)
Gymsal for den midterste aldersgruppa (trekanter)
Aldersinndelte grupper på tvers av avdeling (en time i uka fra november- mai)
Aldersinndelte skogturuker
Aldersinndelte kulturminneturer
Naturfaggruppe for de nest eldste (trapeser)
Sekskantuke, SFO besøk (skolestarter)
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2.3 Danning og læring
Danning bidrar til at barna forstår felles verdier og normer som er viktige for demokratisk
fellesskap. Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til
omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap. Barnehagen skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte
barnas identitetsutvikling og positiv selvforståelse. Barna opplever et stimulerende miljø som
støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
Barnehagelivet gjenspeiler det samfunnet vi lever i, med de forskjeller og
likheter det innebærer.
Gjennom fellesskap på tvers av religion, funksjonsnivå, kjønn og sosial
status, skal alle ha de samme mulighetene, som er en forutsetning for barns
danning. (Les i rammeplanens kapittel 1, s. 10) Vi legger vekt på
gruppetilhørighet, ønsker gode fellesskapsopplevelser, og verner om en positiv
identitetsutvikling. Vi skal skape et grunnlag for livslang læring, gjennom lek, livsutfoldelse
og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi trekker inn temaer og aktiviteter i arbeidet
med sosial kompetanse og fagområder. Det er naturlig at flere områder er representert
samtidig i et temaarbeid eller i en hverdagsaktivitet. Enkelte fagområder vil være mer
fremtredende enn andre fra måned til måned. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. (Les
mer i Rammeplanen s.47- 56), «Revidert kompetanseplan for barnehager» (2017- 2020) I
vår barnehage er respekt og toleranse sentrale momenter. Vi støtter og veileder barna i å
opptre med respekt for seg selv og andre i lek og kommunikasjon. Vi har ulike aktiviteter,
temaer og prosjekt gjennom et barnehageår som fremmer barns danning og utvikling av
egen selvforståelse. Vi har de siste årene hatt en tradisjon på å velge et felles
samfunnsrelatert prosjekt på vårhalvåret. Prosjektet tar ofte utgangspunkt i et jubileum
eller en markering, som også vises i mediene. Dette tror vi har en ekstra god effekt på
barnas lærelyst og følelse av å være en del av noe større. Eksempler på arbeidet gjennom
året;
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektarbeid med utstilling/ avslutning for foreldre
Temaarbeid på høsten (meg selv, familien min, vennskap lokalt og globalt/ FN)
Vi bruker «Det er mitt valg», et verktøy med fokus på sosial og emosjonell
kompetanse.
Kulturminneturer (besøker ulike kulturminner i Lørenskog)
Livsgledebarnehage (samarbeid med Lørenskog sykehjem)
Komitearbeid for de eldste (deltar i planlegging av ulike tradisjoner/ arrangementer)
Kulturuka for barnehager i Lørenskog
Vi har aktivitetsmateriell som fremmer mangfold
Vi kjøper inn flere bøker og aktivitetsmateriell som fremmer mangfold i 2021/ 2022
«Kroppen min er min» samlinger for de eldste barna
Modellæring gjennom aldersblandede grupper
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2.4 Barns medvirkning
Barnehagen ivaretar barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at
barna får gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Progresjon er et viktig stikkord i løpet av de årene barnet går i vår barnehage. De vil
oppleve et variert tilbud ut fra alder og modenhet. Barn er fullverdige mennesker, og har
rett til å uttale seg om sin egen hverdag. (Les mer i rammeplan for barnehager s.44 og
fagplanen på s. 36 i årsplanen.) Deres medvirkning og innflytelse vil komme til uttrykk på
ulike måter, og vil følge alder og modenhet. Ansatte er sensitive, tilstedeværende og
oppmerksomme på både nonverbale og verbale uttrykk. Tilrettelegging av det fysiske
miljøet, lekemateriell og aktiviteter styres ut ifra gruppas behov og interesser. Noen av det
vi gjør for å fremme barns medvirkning er;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilrettelegging av fysisk miljø
Komitearbeid i samarbeid med ansatte for de eldste
Lydhøre for barnas innspill og interesser for ulike temaer og lek
Ansatte er bevisst eget kroppsspråk, som inviterer til «fortell meg mer».
Gir barna rom for å komme med sine meninger
Ulike barnesamtaler (formelle og uformelle)
«Det er mitt valg» (et verktøy for å fremme sosial kompetanse)
Tilpassede samlingsstunder
Fleksible planer som gir rom for barnas innspill

«Leo» fra «Det er mitt valg»
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2.5 Barnehagens digitale praksis.
Barnehagenes digitale praksis bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale
verktøy i det pedagogiske arbeidet støtter dette opp om barnas læringsprosesser. Det
oppfyller også rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved
bruk av digitale verktøy er personalet aktive sammen med barna. Barnehagen utøver digital
dømmekraft og bidrar til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale
medier.

Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer. I alle deler av
samfunnet har IKT en sentral plass. Vi er en av 3 barnehager i
Lørenskog som har fått innvilget støtte til «Lek og læring med realfag».
Vi er hele tiden i utvikling innenfor digitale verktøy. Pc, skanner,
kamera, printer, mobil, I Pad, GPS og Smart Board er de digitale
verktøy vi bruker i arbeidet med barna. Vi er opptatt av progresjon. Barna får oppleve og
bruke digitale verktøy ut ifra sin alder og modenhet. Vi bruker digitale verktøy som et
pedagogisk verktøy i begrensede perioder i løpet av en barnehagedag. Vi ivaretar barnas
personvern på ulike måter. Vi har ingen privat fotografering ved arrangementer i
barnehagen. Noe av det vi bruker for tiden er dette;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi bruker digital lupe i utforsking og lek
Cubetto (programeringsrobot)
Vi bruker QR- koder i lek, aktiviteter og samlinger
Vi oppsøker informasjon om ulike temaer på I Pad, sammen med barna
Vi bruker digitale bøker (Polylino)
De eldste barna har møtt hverandre på TEAMS under pandemien
Vi er sammen med barna i situasjoner der de bruker digitale verktøy
Vi innhenter samtykke for fotografering ved oppstart i barnehagen
Vi har to ansatte som er IKT ansvarlig på huset, og en ansvarlig på hver avdeling
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2.6 Barnehagens språkmiljø
Barnehagen er bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved
barns utvikling. Gjennom dialog og samspill støttes barna i å kommunisere, medvirke, lytte,
forstå og skape mening. Barnehagen anerkjenner og verdsetter barnas ulike
kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk.
I vår barnehage skal barna oppleve tidlig og god
språkstimulering. Vi støtter og oppfordrer til å bruke språket
aktivt i samhandling med andre. Vi ser det som viktig å kunne
lytte, observere og vente på tur, uttrykke egne tanker og
meninger i kommunikasjon. Barna skal oppleve tekst i ulike
former, blant annet bøker, sanger, dikt, rim, regler, tekstskaping,
data, I Pad, Smart Board og språkløyper,
språkesker/språkposer. De yngste barna («kvadrater» og «sirkler») har fast samling på
formiddagen. Dette kaller vi Sprusikksamling, da samlingen inneholder musikk, sang,
bevegelse og tekster som fremmer barnas språklige kompetanse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprusikksamling for de to yngste aldersgruppene (Rytme, dynamikk, artikulasjon,
bevegelse)
Vi bruker språkesker («konkreter» til sanger, regler og eventyr/ fortellinger)
Vi bruker flanellograf (bildetavle) til sanger, regler og eventyr/ fortellinger
Vi tilrettelegger for språkgrupper ut ifra behov i gruppa
Vi har bøker tilgjengelig for barna og eget bibliotek/ boklager
Vi har fokus på å bruke bøker aktivt ut ifra områder som opptar barna, samt
temaarbeid i barnehagen
De eldste barna (sekskantene) har høytlesning fra fortsettelsesbok. En bok på
høsthalvåret og en bok på vårhalvåret
Personalet har fulgt læringsprogrammet knyttet til språkløyper
Vi har en ansatt som er språkansvarlig for alle avdelinger og en ansatt på hver
avdeling som har ansvar for fagområdet knyttet til språk
Vi bruker kartleggingsverktøyet i «Ord som gror» og Asq/Asq-se
Ansatte er bevist på å legge til rett for samtale og begrepslæring med barna i «her
og nå situasjoner»
Vi legger vekt på et tett foreldresamarbeid om barnets utvikling og læring
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1.2 2.7 Barnehagens psykososiale miljø
Barnas fysiske og psykiske helse fremmes i barnehagen. Barnehagen bidrar til barnas
trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om
et barn opplever krenkelser eller mobbing må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp.
Barnas selvfølelse støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å
ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. I barnehagen skal alle barn kunne
erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og
voksne. Barnehagen legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

Vår visjon; «Alle vil til Finstad», bygger på den gylne regel; «Gjør
mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.»
Vi har fokus på å møte mennesker på en vennlig og åpen måte, og
at barnehagen skal være et sted der alle trives!
Ved å implementere den gylne regel i vårt pedagogiske arbeid, og
bruke denne i den daglige samhandlingen, ønsker vi at Finstad
barnehage skal være et godt og utviklende sted å være, med barnets beste i fokus. Barn,
foreldre, personalet og andre skal oppleve en hverdag som først og fremst er preget av
trygghet og forutsigbarhet. Det er et miljø hvor alle blir tatt på alvor, sett og hørt. Hos oss
er hverdagen viktig, hvor vi ser det unike i det alminnelige. Vi har fokus på at barna får
utvikle sin sosiale kompetanse. (se punktet over om lek og vennskap)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi sier «hei» når vi møtes og «ha det» når vi går og bruker navn
Vi deltar på «BLIME- dansen»
Vi bruker «Det er mitt valg»
Vi arbeider mobbeforebyggende gjennom året, med ekstra fokus på høsten
«Vennefest» for de som har startet i første klasse
Vi erkjenner at utestenging/ mobbing skjer i barnehagen
Vi lager en egen handlingsplan mot mobbing i løpet av 2022
Vi legger til rette for møteplasser for foreldre gjennom ulike arrangementer
Vi har lekegrupper og ulike treffpunkt for barna på tvers av avdelinger
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2.8 Forebygging av seksuelle overgrep
Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å
observere og motta informasjon om barnas omsorg- og livssituasjon. Lørenskog kommune
har utarbeidet en rutine som skal bidra til å forebygge seksuelle overgrep gjennom å skape
trygge, sterke barn. Barnehagene jobber systematisk over tid for å bidra til at barn og unge
får trygge og gode oppvekstforhold. Barn lærer om seksualitet, kropp og følelser og dette gir
større mulighet for å kunne si ifra hvis de opplever krenkelser som for eksempel seksuelle
overgrep. Barna lærer hva som er naturlig, hva som er rett og galt i forhold til egen og andres
kropp, for å sette grenser for seg selv.

I vår barnehage er respekt og toleranse sentrale momenter. Vi støtter og
veileder barna i å opptre med respekt for seg selv og andre i lek og
kommunikasjon. Ansatte er bevisst egne holdninger når det gjelder barns
naturlige seksuelle utvikling/ lek. Vi ønsker at barna skal kunne si i fra dersom
de opplever krenkelser fra andre barn eller voksne.
•
•
•
•
•
•

Vi har systematiske grupper med temaet «Kroppen min er min» for de eldste
Vi bruker verktøyet «Det er mitt valg» som tar for seg temaer om kroppen og det å
sette grenser for seg selv, og å se andres grenser
Vi har temaarbeid hver høst med fokus på «Meg selv og familien min»
Vi forbereder barn på hva som skal skje. Eks. «Nå skal vi tørke nesa di litt»
Vi har vinduer i dører inn til lukkede rom for å trygge barna, og å redusere mistanke
mot ansatte
Vi har rutiner for bleieskift/ WC
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2.9 Bærekraftig utvikling
Gjennom miljøarbeidet skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta
vare på jorden. Alle kommunale barnehager er Grønt Flagg-sertifisert. Grønt Flagg er en
miljøsertifisering rettet mot barnehager og skoler. Formålet med sertifiseringen er å styrke
bærekraftig utvikling gjennom miljøarbeidet.

I vår barnehage ser vi det som viktig å være ute hver dag, i all slags vær.
Vi bruker naturen i barnehagens nærmiljø med alle aldersgrupper.
På våren er de tre eldste aldersgruppene hver sin «uke» i skogen. Vi ønsker
å gi barna et positivt forhold til naturen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnehagen er «Grønt Flagg sertifisert». (En miljøsertifiseringsordning for
barnehager og skoler)
Egen naturfaggruppe for de nest eldste barna
Vi har egen grønnsakshage
Vi fokusere på strømforbruk, kildesortering, mindre bruk av plast
Vi gir bier og insekter bedre levevilkår (jfr. Lørenskog kommunes bieplan.)
Vi følger livet i Finstadbekken
Vi har en egen fuglekasse med kamera som er koblet til «Smart board» på
fellesrommet.
Vi gjennomfører ulike eksperimenter gjennom «forskerfrø»
Vi er søppeldetektiver
Vi markerer verdens miljødag den 5.juni med å henge opp selvlagede biehotell

2.10 Kosthold
Lørenskog kommune har en kostholdsplan. Målet er at kostholdsplanen bidrar til variert, sunt
og bærekraftig kosthold.
I vår barnehage mener vi at god veksling mellom lek, bevegelse og hvile,
samt faste måltider, er viktig for helse og velvære. Vi bruker «Sunnere
barn» som et verktøy i arbeidet med kost og helse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har en egen hylle med bøker og plansjer tilgjengelig for barn og foreldre
Vi har en kostholdsansvarlig i barnehagen med tilleggsutdanning i ernæring
Vi serverer frukt og grønnsaker til lunsj- og ettermiddagsmåltid
Vi setter av god tid til måltider
Vi har spill og puslespill med mat og grønnsaker som tema
Vi har egen grønnsakshage der barna deltar i planting og høsting
Barna deltar i forberedelser til måltider
Vi har ingen restriksjoner på hva barna kan ha med seg i matboksen sin (vi har
samarbeid med den enkelte familie om nødvendig)
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2.11 Trygg i Barnehagen
Lørenskog kommune har deltatt i et forskningsprosjekt «Trygg før 3» sammen med forskere
fra RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og BI hvor vi har samarbeidet om
tiltak for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige
samspillsituasjonene i barnehagen. Resultatene fra prosjektet viser tydelig at kvaliteten på
samspillet mellom ansatte og barn ble bedre gjennom Trygg før 3. De ansatte har blitt mer
sensitive, blitt flinkere til å ta barnas perspektiv, til å regulere atferd på gode måter og de har
blitt bedre på å støtte barnas språkutvikling, læring og utvikling.
Etter at prosjektet Trygg før 3 ble avsluttet, ønsker vi å implementere denne arbeidsmåten i
alle våre barnehager. Denne satsningen kaller vi Trygg i barnehagen. Trygg i barnehagen er
en kvalitetssatsing for kommunale barnehager, i tråd med målsettinger i Strategisk plan 2018
– 2026 (Kvalitet i barnehage og skole). I barnehagen skal barn oppleve stimulerende miljø
som oppmuntrer til lek, læring og mestring. Arbeidet knyttet til Trygg i barnehagen er
beskrevet her.

2.12 Trafikksikkerhet i Lørenskogbarnehagene
Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de
voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Barn er trafikanter
hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister. I rammeplanen står
det «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker
ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og
ferdes trygt.» Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen.

Vi oppfordrer dere foreldre til å tenke trafikksikkerhet. Bruk gangveiene i nærmiljøet når
dere går til og fra barnehagen. Kjører dere bil, husk å sikre barna forsvarlig, og lær barna å
opptre forsiktig på parkeringsplassen.
Vi bruker et verktøy om beltedyret Tarkus, og bruker trafikkreglene aktivt på tur.
Flere ansatte har blitt skolert gjennom Trygg trafikk.
Lukk alltid portene når du kommer eller går. Det er foreldrenes ansvar å åpne og lukke
portene til barnehagen. Barna skal ikke gjøre dette selv! Ikke slipp ut andre barn enn
dine egne, selv om det ser ut til at de er hentet. Vi har ingen å miste!

Lørenskog kommune har inngått en avtale med Trygg Trafikk. Flere aktiviteter vil
komme i 2022/23
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3. Barnehagen som pedagogisk virksomhet
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges og vurderes. Barn og foreldre har
rett til medvirkning på disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet
er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå
dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal
være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Hvordan legger vi rammene og sikrer forsvarlig drift av
barnehagen:
Vi har en styrer med hovedansvaret for driften.
Vi har en pedagogisk leder på hver avdeling.
Vi har 2 barnehagelærer uten lederansvar.
Vi har Barne- og ungdomsarbeidere på alle avdelinger.
Vi har ulike arenaer for evaluering og planlegging av det pedagogiske tilbudet gjennom
ulike møtefora.
• Felles bundet og ubunden enkeltvis plantid for barnehagelærerne/ pedagogiske
ledere
• Morgenmøte ca. 10 min. (gjennomgang og organisering av dagen)
• Avdelingsmøte 1 t. en gang i uka
• Ledermøte 1t. en gang i uka
• Planleggingsdager (5 hele dager i løpet av barnehageåret)
• Personalmøter på kveldstid (5 møter i løpet av barnehageåret. Som regel 2 t.
møter)
• Hver vår utarbeider pedagogiske ledere og styrer ny årsplan for barnehagen med
utgangspunkt i refleksjon, evalueringer og planarbeid personalet har gjort på møter
gjennom barnehageåret. Årsplanen har også en arbeidsplanvariant kun for
personalet. Vi ser dette som et godt arbeidsverktøy.
Vi har møtedager på tirsdager. Det er bevisst lagt avdelingsmøter og ledermøter på
samme dag, da det frigjør de andre dagene til fokus på barnas aktiviteter. Den avdelingen
som ikke har møte, hjelper til på avdelingen som har møte.
Kartleggingsverktøy vi bruker:
• Asq/ Asq-se
• Ord som gror
• Tras
• Ulike observasjonsmetoder (løpende protokoll, sosiogram m.m.)
• Barnesamtaler
• Kartlegging av ansattes kompetanse
• Overgangsskjema til skole og ved bytte av barnehage
Samarbeid med andre instanser:
• Barne og ungdomsfaglige møter
• PPT/ logoped
• BUP
• A-HUS
• Fysioterapeut
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• FPHU (forebyggende psykisk helse)
• Skole/ SFO
Vi tilrettelegger for barn som trenger ekstra støtte ved å samarbeide med hjemmet og ev.
andre instanser, i tillegg til fysisk og faglig tilrettelegging i aktiviteter gruppevis eller en til
en i barnehagen.

4. Samarbeid
4.1 Samarbeid hjem og barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven §
1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte.
Foreldresamarbeidet skjer på individnivå, på gruppenivå og gjennom foreldreråd og
samarbeidsutvalg. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen har alltid barnets beste
som mål.
Foreldrerådet fremmer foreldrenes fellesinteresser og bidrar til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ.

Hvordan sikre foreldrenes medvirkning og innsikt i barnehagens innhold og drift:
•
•
•
•

•

•

Dialog med avdelingspersonale i det daglige, periodebrev og referater.
Foreldresamtaler: Foreldrene får tilbud om foreldresamtaler en eller flere ganger i
løpet av et barnehageår. Her får de tid og mulighet til å snakke om barnets utvikling
og trivsel sammen med pedagogisk leder på barnets avdeling.
Foreldremøter: Vi har foreldremøte for nye foreldre i juni, og et møte for alle
foreldre på høsten.
FAU (foreldreutvalget): Valget gjennomføres på høstens foreldremøte. Her stiller
en foreldrerepresentant fra hver avdeling for å drøfte saker som gjelder
barnehagen og foreldresamarbeid. Alle foreldre kan påvirke sakene i dette møtet
med å ta kontakt med sin FAU representant eller styrer. Styrer leder møtet.
SU (samarbeidsutvalget): Valget gjennomføres på høstens foreldremøte. To
representanter fra foreldrene, to representanter fra de ansatte og en representant
fra eier (Lørenskog kommune). Styrer leder møtet. Det gjennomføres et til to møter
i året, i tillegg til e-post korrespondanse. Møtet inneholder høringsuttalelser,
budsjett, årsplanen, barnehageopptak og div.
Barne- og ungdomsfaglig møte: Det er satt av faste datoer som kan benyttes, og
det er et fast tverrfaglig team fra pedagogisk psykologisk kontor, barnevern,
helsestasjon ev. andre som møtes sammen med foreldrene og pedagogisk leder i
barnehagen. Dette er et «lavterskel tilbud», og kan gjelde små eller store
utfordringer i hverdagen med barnet. Styrer leder møtet.
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4.2 Overganger
For tilvenning i barnehagen følger vi Lørenskogmodellen. Lørenskogmodellen
beskriver hvordan barnehagene i samarbeid med foresatte tilrettelegger for en trygg og god
barnehagestart for barna. Lørenskogmodellen består av minimum 5-dager med
foreldreaktiv tilvenning. Tilvenningen er organisert på en slik måte at barna får etablere en
trygg relasjon til en voksen i barnehagen, før barnet skal være i barnehagen uten
foresatte. Arbeidet knyttet til Lørenskog modellen og foreldreaktiv tilvenning i barnehagen,
kan du lese mer om her.

4.3 Tverrfaglig samarbeid i barnehagen
Barne- og ungdomsfaglige møter
Barnehagen tilbyr tverrfaglig bistand til barn og familier. Representanter fra helsestasjonen,
pedagogisk psykologisk kontor (PPK), barnevernet og barnehagen representerer det
tverrfaglige samarbeidssystemet, har månedlige møte i barnehagen etter fast møteplan. Det
tverrfaglige samarbeidet skal ivareta barn som ikke trives, eller hvis det er bekymringer
knyttet til utvikling hos barnet. Initiativ til å ta opp saker kan tas av foreldrene selv eller av
barnehagepersonalet.

Hver sjette uke er det satt av tid til Barne- og ungdomsfaglig møte i barnehagen.
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5. Arbeidsmåter, progresjon og fagområdene hånd i
hånd
Progresjonsplanene beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene i
rammeplanen. Barnehagen ser fagområdene i sammenheng og legger til rette for
arbeidsmåter som bidrar til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir muligheter
for å få tilført nye erfaringer og opplevelser. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre
barnehagens innhold spennende og variert.
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna utvikler seg, lærer og opplever fremgang.
Barnehagen legger til rette for at barn i alle aldersgruppene får varierte leke- aktivitets- og
læringsmuligheter.

Beskriv arbeidsmåter og progresjon.
• Organisering
• Gruppeinndeling
• Annet
Vi har 1- 6 år på alle avdelinger, og er derfor opptatt av progresjon gjennom hverdagen i
barnehagen. Det er viktig at barna får oppleve en gradvis tilnærming til ulike aktiviteter ut i
fra sin alder og modenhet. Det er også viktig at de har noe å se frem til, og strekke seg
etter. Vi har en progresjonsplan for de ulike aldersgruppene. Disse planene utarbeides av
personalet gjennom året, og ender opp i et ferdig dokument på våren i forbindelse med
årsplanskriving. Dette er vår progresjonsplan ut ifra fagområdene. Den revideres jevnlig og
er et levende dokument. Da fagområder også kan gli inn i hverandre, og mange aktiviteter
skjer i en barnehage, har vi her valgt ut noen av aktiviteten som skjer systematisk.

5.1 Progresjonsplan - fagområdene
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagen, og
som bidrar til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Vi ser fagområdene i sammenheng
og alle fagområdene er en gjennomgående del av barnehagens innhold. Vi tar utgangspunkt
i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene oppleves som meningsfull,
læringsrik og morsom del av barnas hverdag
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FAGPLAN: Kommuniksajon, språk og tekst, Kropp, bevegelse, mat og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknologi, Etikk, religion og filosofi,
Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form
5 åringen

4 åringen

Tekstskaping, sangtekster kulturarr.*.
3 åringen
Dramalek.
Fortsettelsesbok / lesegrupper.
2 åringen
Språkesker, rim og regler.*
Bibliotekbøker
Komitearbeid.
1 åringen
Sprusikksamling.* Månedens sanger. Tema og prosjektsamlinger
Kjennskap til bokstaver
Sykle på tohjulsykkel
Sprusikksamling* Sangposer med
Enkle billedbøker.
Rollelek.
Bading på Finstad skole.
Utelek "alene",
visuelle og konkrete virkemidler
Begreper og samtaler i
Aldersinndelte skogturer.
"Heiagjeng" i fotballcup?*
"Kroppen min er min"
Pekebøker, Tegnstøtte.
hverdagssituasjoner og lek.
Hygiene. Bleieavvenning.
Blyantgrep, klippe med saks.*
Tur til Svenskefurua og
Munnmotorikk
Motorisk utfoldelse i gymsalen.
Rolige stunder i mindre grupper Brannvern, "Bjørnis".
Lørenskog Hus. *
Foreldreaktiv tilvenning
Måltider.
"Henry" førstehjelp
Tur til Olavskilden og
Scene opptreden.
Fysisk utfoldelse ute/ inne*
Utelek.*
Tur til Lørenskog Kirke og
Hammer skole.*
Bidra til kunstutstillingen i mai*
Bevegelsesanger.* Av og på kledning "Minirøris"
Elveparken. *
Bli kjent med ulike formingsakt.
Kildesortering. Energiforbruk. Innhøsting
Tur i nærmiljø. Vannlek
Tur til Hammer bru/Sørlihavna*
Begynnende fargelære.*
Drama-/ rollelek.*
Erfaring med QR-kode. Nettvett.
Gode matvaner ("sunnere barn").
Formingsaktiviteter.
Søppeldetektiver.
Naturfaggruppe på våren.
Lyd, bilder og tekst til fortellinger.
Hvilestunder. God hygiene.
Oppleve dramatisering.
Bruk av naturmateriell.
Erfaring med kopiering.
Tid til undring og den gode
Tur til Finstadbekken.*
Utføre digitale oppgaver
Erfaring med tastatur, Book Creater. samtalen. Kjent med religioner
Maling og tegning.
Nysjerrighet og utforskning i
Årstidene. "Forskerfrø".
FN og barns rettigheter.
og livvssyn som representeres i
Sang og dramatisering.*
forhold til tema, og prosjekt og i
Positive samhandlinger (den
Innsamlingsaksjon.
barnehagen.
Utelek.* Turer
"her og nå" situasjoner.
gyldne regel).
Samefolkets dag.
Hevde seg selv på en god måte.
Sanseopplevelser.
Kjennskap til kristne høytider
Hjelpe og oppmuntre hverandre
Kunne utsette egne behov, vente på tur.
Omsorg.
Omtanke for hverandre
"Det er mitt valg"
Få kjennskap til bhg.`s boksamling. Finstad bo- og service senter.
Trygge rammer.
Dele med hverandre
Busstur til Lørenskog bibliotek.*
Vi samarbeider med andre
Mat og stell.
Bli kjent med egen og andres
barnehager under kulturuka
Modellæring
Kjennskap til flere avdelinger.
bakgrunn.
for barnehager. Kunsutstilling.*
Skape naturlig sammenheng mellom
Trygg trafikk.
Besøke SFO på Finstad skole.
hjem og barnehage.
Sortere og sammenligne
Bildeorientering.
"Familiehuset"
Erfare ulike størrelser og mengde.
Kart
Gruppetilhørighet
"Mattehuset".
Regelleker.
Trilletur i nærmiljøet
Bruk av det geometriske huset.
Matematiske begreper.
Orientere seg ute og inne.
Pusslespill. Brettspill
Lek med geometriske former.
Bygge klossetårn
Byggeklossetårn.
Lek med sand og vann i uteleken.
Sanger rim og regler.
Rydde og sortere

