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Forord 

Med det overordnede lovverket, Barnehageloven, Rammeplan for  Barnehager 
og barnehagens vedtekter som utgangspunkt har vi laget vår årsplan. Planen 
gjelder for barnehageåret 2020-2021.  

Personalet og foresatte har vært inkludert i arbeidet med denne årsplanen og 
den er først og fremst et arbeidsredskap for personalet, samt en  informasjon 
og dokumentasjon på vårt arbeid til foreldre, samarbeidspartnere,              
tilsynsmyndigheter, politikere, eier og ellers andre som er interesserte.       
Det er barnehagens virksomhetsleder som har ledet arbeidet. 

 

Planen inneholder en oversikt over barnehagens virksomhet og skal            
dokumentere barnehagens valg og begrunnelser rundt hva vi ønsker              
å vektlegge i arbeidet med ”våre” barn, og hvordan vi ønsker å jobbe for å 
oppnå dette i tråd med de rammene vi har.  

Barnehagens årsplan fastsettes og godkjennes av barnehagens                 
samarbeidsutvalg. 

 

 

 

 

 

 

Hvaler, Juni 2020 

 

Janne Baltzersen  

Enhetsleder        



Velkommen til Brekke barnehage 
  

Vi er en barnehage med stort fokus på uteliv og bruk av nærmil-
jøet. Brekke barnehage ligger midt i kulturlandskapet på Kirkøy 
med skog, sjø og gårdsbruk i umiddelbar nærhet. Barnehagen 
har store fine lokaler, stor utelekeplass innenfor gjerdet og egen 
naturlekeplass i skogen like bak barnehagen. Her har vi også en 
flott grillhytte. 
 

Visjonen vår er: Trygge, Glade og Nysgjerrige barn. 
  
Postadresse     Besøksadresse 
Brekke barnehage    Brekke barnehage 
Storveien 32     Brekkesletta 8   
1680 Skjærhalden     1680 Skjærhalden 
  

Åpningstid: 

06.45-17.00 

Virksomhetsleder 

Janne Baltzersen     Mobil: 924 56 144 
       E-mail: jacb@hvaler.kommune.no 
 

Marte Richvoldsen     Mobil: 416 16 961 

Styrerassistent     E-mail: marric@hvaler.kommune.no 

 

Avdelinger 2019/2020:                                 

Sola       Mobil: 400 36 832 
Barn født i 2019-2017 
 
Stjerna      Mobil: 481 77 325 
Barn født i 2016-2014 
       
Brekke barnehage på nett: 

http://www.hvaler.kommune.no/ 

«Vigilo» foreldreapp og nettside for kommunikasjon. 

Brekke barnehage har egen facebookside; https://www.facebook.com/

brekkebarnehage/ 

 

Samarbeid med andre instanser: 

 De andre kommunale barnehagene og Huser gårdsbarnehage 

 Floren skole spesielt i forbindelse overgang fra barnehage til skole 

 Helsestasjon 

 PPT  

 Habiliteringstjenesten 

 NAV  

 BUP 

 Barnevernstjenesten 
 

https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.812899588773710/2231184000278588/?type=3


 Praktisk informasjon: 

Påkledning: 
Alle barna er mye ute, både i og utenfor barnehagens område. Det er  
viktig at barna er godt kledd i all slags vær.  
Barna må ha skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen hele  
tiden. Husk å merke alt med barnets navn. Barna kler av og på seg det de kla-
rer selv. Tren gjerne hjemme også. De voksne hjelper til om nødvendig. Barna 
oppfordres også til å hjelpe hverandre. 
 
  

Sunt og godt kosthold: 
Vi er opptatt av et sunt og godt kosthold. Vi har brødmåltid 4 dager og varm 
mat en dag. Til måltidene serverer vi vann og melk. Vi har grønnsaker/frukt/
knekkebrød hver ettermiddag. Barna har med matpakke til frokost. I matpakke-
ne anbefaler vi brød med sunt pålegg som barna liker. Ta gjerne med frukt, 
grønnsaker og eventuelt en yoghurt.  
 
  

Drikkeflasker: 
Alle barna tar med egen navnet drikkeflaske i barnehagen. Husk å ta den med 
hjem til vask, hver dag. Barnehagen vasker ikke drikkeflaskene. 
 
  

Beskjed om fravær: 
Gi beskjed til barnehagen før 09.00 dersom barnet ikke kommer. Det er fint 
om barna er kommet til senest kl. 09.30, da starter fellesaktivitetene. Vil dere 
bruke litt god tid hjemme om morgenen, bruk Vigilo eller send oss en sms, så 
kan dere levere barnet der vi er dersom vi er på tur eller i grupper. 
 
  

Sykdom hos barn: 
Barn må holdes hjemme når de er syke, eller allmenntilstanden tilsier det. Om 
barn blir syke i løpet av dagen, kontakter vi foreldre/foresatte. Som en hoved-
regel må barnet være frisk nok til å være ute og delta i aktivitetene gjennom 
dagen når han/hun kommer i barnehagen. Ved feber anbefaler vi 1 feberfri dag 
før barnet kommer tilbake til barnehagen. Ved oppkast/diare skal barnet være 
hjemme i 48 timer etter siste oppkast/diare. 

  

Medisiner i barnehagen:  
Barnehagens ansatte har ikke medisinsk kompetanse og skal derfor ikke ha an-
svar for medisinering. Dersom barnet har en kronisk sykdom og trenger å ta 
medisiner i barnehagen, skal personalet ha opplæring og et skriv fra fastlegen. 
Du fyller også ut et eget skjema i samarbeid med virksomhetsleder. Det er du 
som foresatt som har ansvaret for medisineringen og vi ønsker at medisiner 
som penicillin, øyedråper mm i hovedsak skal tas hjemme. Snakk med legen din 
om dosering, slik at medisiner kan tas hjemme. 
 

  

Beskjeder:  
Felles beskjeder blir sendt gjennom et barnehagesystem som heter Vigilo. Dette 
gjelder for alle barnehagene på Hvaler. Dere som foresatte laster ned appen 
«Vigilo» og logge dere inn med «MinID». Meldinger sendes som push. Husk å 
sjekke appen daglig. Opplysninger om epost og mobilnr oppdaterer du i appen. 
 
 
  

Individuelle beskjeder:  
Beskjeder til barnehagen må skje direkte fra foreldrene ved levering, eller i Vi-
gilo. Sensitive beskjeder gis ved levering og henting, eller i egne samtaler.  
 

Gi alltid beskjed hvis andre skal hente barnet i barnehagen. 



Hverdagen vår  

https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/1983404748389849/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/1983404978389826/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2357116834351970/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2365319686865018/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2243100035753651/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2199277066802615/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2187117368018585/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2125639924166330/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2018149544915369/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2335883039808683/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.808233882573614/2409135805816739/?type=3


Barnehagens samfunnsmandat: 
Lov om barnehager, rammeplan og verdigrunnlag 

  
Lov om barnehager er et overordnet styringsverktøy for barnehagene. 

Det fastslås i Barnehageloven §1 at barnehagen skal bygge på grunnleg-

gende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, verdier som 

kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  

  

Rammeplanen er forskrift til Lov om barnehager. Rammeplanen gir  
styrer, pedagogiske ledere og de øvrige ansatte en forpliktende ramme for  
planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.    
Rammeplanen er et forpliktende pedagogisk verktøy i arbeidet med å gi barn et 
kvalitativt godt barnehagetilbud, slik at de både trives og utvikler seg i et inklu-
derende fellesskap 
  
Vårt samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med barnas hjem, å ivareta 
barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som  
grunnlag for allsidig utvikling. Rammeplanen påpeker at barna skal møtes som 
individer og at barnehagen skal ha respekt for barnas opplevelsesverden.  
  
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle 
har anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. I barnehagen får barna møte de-
mokrati i praksis. 
  
Mangfold brukes som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og respekt 
for menneskeverdet skal fremmes. Samisk kultur skal synliggjøres. Det arbeides 
for likeverd og likestilling, alle skal ha like muligheter uansett utgangspunkt.  
  
Barnehagen har også en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og prak-
sis i tråd med en bærekraftig utvikling. Dette omfatter både natur, øko-
nomi og sosiale forhold. Barnas psykiske og fysiske helse skal fremmes i barne-
hagen, gjennom bl.a. mestring, følelse av egenverd og trivsel.  
 

 



 

Barnehagen legger til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-,      

aktivitets- og læringsmuligheter. Dette for å sikre progresjon slik at alle barn skal 

få leke, utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Ved bevist bruk at materialer,      

bøker, leker, verktøy, utstyr og omsorg, legger vi til rette for aktiviteter hvor     

barna opplever mestring, samtidig som de har noe å strekke seg etter.  

Barna skal få tilpasset sitt behov for ro, hvile og avslapping i løpet av dagen.   

Personalet skal også ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgs-

svikt og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet kjenner til 

opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven § 22. 

 Barna skal få støtte i å mestre motgang, men opplever et barn krenkelse eller 

mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.  

 I Hvaler kommune er alle barnehagene og skolene med i et kompetanse-

tiltak fra Høgskolen i Innlandet «Barnehagemiljø og krenkelser».           

Dette er et nettbasert studie som går over 1,5 år og er for alle ansatte. 

Skolene startet 1.1.18. Barnehagene startet i august 2018 og ble avsluttet 

våren 2020. Dette er en del av barnehagenes arbeid med rammeplanen. 

 

 



Brekke barnehages læringssyn 

Reggio Emilia filosofien og barns medvirkning 
  
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 
oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekon-
vensjon art. 12 nr. 1. (Rammeplanen 2017) 
 
Vi lar oss inspirere av grunntanken og filosofien i Reggio Emilia i Nord-Italia.  
Denne filosofien bygger på en sterk tro på menneskers muligheter, en dyp re-
spekt for barnet, og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med en 
sterk iboende drivkraft til å utforske og medvirke i verden.  
Filosofien bygger på to grunnelementer; Det ene er oppdragelse til demokrati, 
der likeverd og respekt er nøkkelord. Det andre er de «100 språk». Barn har 
«hundre språk» å uttrykke seg på og lære gjennom, men frarøves de fleste av 
dem fordi vi tradisjonelt har bedt barn «tenke uten hender» og «handle uten ho-
de». Grunntanken er at et mangfold av uttrykksmåter gir en dypere forståelse.  
Filosofien støtter godt opp under barnehageloven og rammeplan som også foku-
serer på begrep som: DEMOKRATI – MEDVIRKNING - LÆRINGSPROSESSER  
 
Vi som arbeider i Brekke barnehage skal lytte og se etter barnas forskjellige ut-
trykksformer, slik at barn får medvirke i egen hverdag. Vi er opptatt av å legge til 
rette for god kommunikasjon og gå skape gode relasjoner mellom barna, mellom 
barn og voksne og mellom barnehage og hjem. Kommunikasjonen legges til rette 
ut fra barnas forutsetninger og med progresjon i forhold til alder og ferdighets-
nivå. 
Barnehagen skal være en demokratisk møteplass, der barna gis muligheter til å 
påvirke sin egen hverdag. Det forplikter oss til å la barna medvirke i sin egen og 
ha innflytelse på dagen sin, hvor det skapes meningsfulle lærings- situasjoner, 
vennskap og hvor barna opplever glede og mestring. Forskjellige syn og ulikhet 
er spennende, og gir ny kunnskap. Barnesamtaler, samlingsstunder og samspills-
sirkelen er eksempler på utgangspunkt for å få til dette. 
 
Ved å ha vilje og evne til å skape muligheter for barnas deltakelse og selvfrem-
stilling, oppdrar vi til aktiv deltakelse i et demokratisk og bærekraftig samfunn. 
Barna og voksne skal fordype seg sammen i opplevelsene og prosessen blir som 
er reise.  
 
 
 

Sammen skal vi være nysgjerrige, utforske, innhente in-
formasjon og bearbeide erfaringer og opplevelser. 

«Veien blir til mens vi går» 
  



Brekke barnehages satsningsområder 

1.Inkluderende barnehagemiljø  

Vennskap og fellesskap 

 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle ved fellesska-
pet og å være i positivt samspill med barn og voksne» står det i rammeplanen. 
Et inkluderende barnehagemiljø med fokus på å styrke fellesskapet og utvikling 
av vennskap er en felles satsning for alle barnehagene og skolene i Hvaler kom-
mune. Vi deltar i nettutdanningen «inkluderende barnehagemiljø og krenkel-
ser», hvor målet for barnehagens tilstand er:  

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt 
og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge 
alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak 
helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø. 

For å oppnå dette jobber vi mot at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse og 
vi reflekterer over vår egen rolle i møte med barna.  

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber for et inkluderende barnehagemiljø 
og for vennskap og fellesskap: 

 Voksne er til stede og ser hvert enkelt barn 

 Voksne bruker observasjon og barnesamtaler som metode  

 Øver på at barna skal «se» og «ta hensyn» til hverandre, utvikle sosial 
kompetanse og empati 

 Vi bruker grupper som pedagogisk virkemiddel for å styrke fellesskapet og 
vennskapelige relasjoner 

 Barna øver på å ta kontakt med andre og spørre på en hyggelig måte, 
«kan jeg…» og «takk». Etc 

 Vi skaper gode felles opplevelser som styrker fellesskapsfølelsen, samt gir 
gode utgangspunkt for felles lek 

 Barnehagen er en demokratisk møteplass hvor barna får medvirke  



2. Bærekraftig utvikling og livsmestring 

 

Bærekraftig utvikling defineres som utvikling som imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine 
behov. (FN`s verdenskommisjon for miljø og utvikling, 87)  

Bærekraftig utvikling innebærer at det jobbes på flere fronter som alle påvirker 
hverandre. Vi skal lære å ta vare på naturen, og vi skal forvalte naturressursene 
godt. Vi skal jobbe med å utjevne sosiale forhold, altså at alle skal ha like mu-
ligheter uavhengig av kjønn, legning, hudfarge, kulturell og sosial bakgrunn. 
Det er også et økonomisk aspekt, og det handler bla. om god fordeling av res-
surser i samfunnet, samt bevisstgjøring rundt vårt eget forbruk.  

Rammeplanen sier at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og natu-
ren. I barnehagen jobber vi med at barna skal lære gode holdninger, verdier og 
vaner som er i tråd med en bærekraftig utvikling. Vi bruker øya vår aktivt fordi 
vi ønsker at barna skal bli glad i naturen her. Det vi er glade i, ønsker vi også å 
ta vare på. Vi er også opptatt av at vi bruker ressursene våre fornuftig og ikke 
sløser. Mye kan brukes om igjen! Hos oss skal alle ha like muligheter, derfor er 
vi bla opptatt av at vi skal ta vare på og vise hensyn ovenfor hverandre i alle 
sammenhenger. Alle er like mye verdt, og alles meninger er verdifulle. Å lære 
om hvordan andre mennesker lever rundt omkring i verden, kan være en nyttig 

innfallsvinkel til å forstå sin egen livssituasjon og sine egne muligheter.  Brekke 
barnehage ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2014 og re sertifisert i mai 
2020. 

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber for livsmestring og en bære-
kraftig utvikling: 

 Vi øver på å starte og avslutte aktiviteter og lek, samt rydde etter oss og 
ta vare på tingene våre 

 Vi øver på kritisk tenkning, ta og stå for gode og egne valg 

 Vi kildesorterer og rydder i naturen i nærmiljøet og har fokus på gjenbruk 

 Vi har kjøttfri dag og reflekterer sammen om hvorfor det er positivt 

 Vi legger til rette for en sunn livsstil, for både god psykisk og fysisk helse 

 Vi øver på å takle motgang slik at barna mestrer 
livet sitt, føler seg verdifulle og har tro på seg 
selv 

 Vi ser det positive og nødvendige med mangfold, 
både i naturen og hos oss 
mennesker 

 

 

 

 



Arbeidsmetode — ØYA VÅR 

Brekke barnehage er en barnehage med stort fokus på tradisjoner, uteliv 

og bruk av nærmiljøet. Vi benytter ressurser fra naturen og bruker mu-

lighetene vi har i det fantastiske nærmiljøet vårt. Barna her i Brekke bar-

nehage leker, utforsker og opplever de unike mulighetene denne øya gir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progresjon 
De yngste barna på Brekke har fokus på temaer som  

”meg selv og familien min” samt barnehagen inne og ute og korte turer i 
nærmiljøet. 

I de eldre aldersgruppene blir turene lengre og de vil oppleve flere steder 
og benytte seg mer av øyas og kommunens ressurser.  

Maxibarna er også på en eller to turer utenfor kommunens grenser i løpet 
av året. 

Vi samarbeider med og besøker bl.a.:  

- Svanekil Gård      - Nasjonalparken 

- Sandbakken avfallsmottak    - Biblioteket 

- Gamle Brekke skole     - Kystmuseet 

  

 

 

 

  



 

Barnehagens formål og innhold 

Arbeidet med omsorg, danning, lek og læring, sosial kompetanse og kommu-
nikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige 
utvikling.   (Rammeplanen 2017) 

 

 Omsorg  

I Brekke barnehage skal god omsorg prege alle situasjoner i barnas hverdag. 
Den skal komme til uttrykk når de leker og lærer, i stell, måltider og påkled-
ning. God omsorg handler om å oppleve et miljø preget av aksept og aner-
kjennelse. Trygge, stabile rammer gir grobunn for motivasjon, gode mest-
ringsopplevelser, utvikling og læring.  

 I samspill med andre lærer barna å vise omsorg for personer rundt seg, og de 
er i en konstant læringsprosess. Omsorg i barnehagen handler både om barn – 
barn–relasjoner og voksen – barn–relasjoner. Ved at barn får mulighet til å ta 
imot og gi omsorg, dannes grunnlaget for utvikling av empati, respekt og tole-
ranse.  

Lek 

Leken er i seg selv spontan og indre motivert. Gjennom lek bearbeider barn 
følelser og opplevelser, de møter verden og seg selv, konstruerer mening og 
lærer sammenhenger.  

Leken er en avgjørende og naturlig arena for utvikling av barns sosiale kompe-
tanse, for å bli kjent med seg selv og andre. I den frie leken bidrar barns na-
turlige nysgjerrighet til utforsking og læring på barnas premisser. Positive og 
utfordrende opplevelser i lek fremmer barns grunnleggende utvikling både 
kognitivt, språklig, fysisk, sosialt og ikke minst emosjonelt.  

Vår målsetning er å skape gode betingelser for barnas utvikling og læring ved 
å gi leken gode vekstvilkår. Vi legger til rette for å inspirere til barns lek og gi 
leken tilstrekkelig tid og rom. De voksne skal være oppmerksomt                
tilstedeværende, gi nødvendig støtte og delta på barnas premisser.  

  

 



 

Danning  

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle og å reflektere over 
egne handlemåter og væremåter. Vi skal hjelpe barna til dette ved å være til-
stede, veilede og stille spørsmål i hverdagen. Omsorg lek og læring er begreper 
som må ses i sammenheng. I barnehagen er den gjensidige samhandlingen 
mellom barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger 
for barnets danning.  

Ved å oppleve omgivelser som legger til rette for gode dannings-prosesser kan 
barn utvikle evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.  

Gjennom voksnes tilstedeværelse og barnas lek får barna erfaringer og         
forståelse for likeverd og toleranse, ansvar og mangfold. 

 

Læring  

Barns naturlige nysgjerrighet bidrar til at de utforsker verden og sine            

omgivelser på egenhånd. Gjennom den spontane leken utforsker og stimulerer 

de sin egen læring.  

I kommunikasjon, omsorg og dagligdagse gjøremål skapes det også naturlige 
læringsituasjoner i hverdagen vår. Det er et mål for oss å oppdage og ta tak i 

alle disse naturlige og uformelle læringsarenaene som gir barn mening i sams-
pillet med andre og sine omgivelser. Samtidig tilrettelegger vi for planlagt og 

formell læring gjennom  ulike temaer, gruppeaktiviteter, samlinger og andre 

opplevelser og aktiviteter gjennom året.  

  

 

 

  



Voksenrollen 

Inkluderende barnehagemiljø, barns medvirkning  og bærekraft i bar-
nehagen handler i stor grad om voksenrollen og hvordan vi som voksne 
møter barna i det daglige.  

Voksne i Brekke barnehage er tilstede i hverdagen og er opptatt av å se og hø-
re hvert enkelt barn.  Vi vet at det alltid er vi som er ansvarlige i relasjonen til 
barna og vi vil alltid jobbe for en god og trygg relasjon med alle barn- 

Barnehagen skal være en demokratisk møteplass hvor barnas synspunkter 
vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates 
et ansvar de ikke er rustet til å ta.  

Vi voksne er beviste vår definisjonsmakt og vet samtidig at medvirkning ikke 
handler om å gi barna uendelig med valg. Barns medvirkning handler i større 
grad om å lytte til barna og være tilstedeværende voksne som ser hvert enkelt 
barn og hører deres stemme.  

Voksne er gode rollemodeller og beviste sine egne verdier og holdninger og at 
disse er i tråd med en bærekraftigutvikling.  

 

 

 

 



Foreldresamarbeid for barnas beste  

  

Foreldre og ansatte-to sider av samme sak 

«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og  

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.» 

Lov om barnehager 

  

Dere foreldre er de viktigste voksne i et barns liv, og et godt samarbeid 
med dere som foreldre er viktig for at barna skal kunne utvikle seg og 
ha det bra i barnehagen. Vi setter pris på og er avhengig av deres tilba-
kemeldinger for å kunne være i en positiv utvikling. Er dere fornøyde 
med noe, si det til «alle», er det noe dere ikke er fornøyde med si det 
til pedagogisk leder eller virksomhetsleder! 

  

Foreldresamarbeid skjer i formelle og uformelle situasjoner. De uformelle situa-
sjonene er den daglige kontakten om morgenen og ettermiddagen. 

  

De formelle situasjonene er informasjon som sendes ut på Vigilo og på e-post, 
foreldremøter, foreldreråd, foreldresamtaler og via samarbeidsutvalget (SU).  

I Stortingsmelding nr. 41 "Kvalitet i barnehagen", legges det opp til at barneha-
gen skal ha minst to samtaler med foreldrene pr. barnehageår. Det er mulighet 
for å avtale flere samtaler ved behov. Se når det er planlagt foreldresamtaler 
dette barnehageåret i kalenderen bak.   

Barnehagen sender ut informasjon i hvert månedsskifte. Da mottar foresatte 
planer for perioden som kommer med informasjon om hva barna innenfor ulike 
aldre skal gjøre, og et tilbakeblikk og oppsummering av perioden som har vært. 

Vi forventer at dere foreldre leser informasjon som sendes ut av barnehagen og 
at dere gir oss informasjon om deres barn og om situasjoner hjemme som kan 
påvirke barnet. Dette er for at vi skal kunne møte barnet best mulig i situasjo-
ner eller i perioder det har et ekstra behov. F.eks. hvis mor eller far er bortreist 
en periode, det er sykdom i nær familie el. 

 

Det arrangeres to foreldremøter i året, et om høsten og et om våren. Vårmøtet 
settes av til at foresatte kan gi innspill til barnehagens årsplanlegging av neste 
barnehageår.  

  

SU i barnehagen består av 2 foreldrerepresentanter med vara, 2 ansatterepre-
sentanter med vara og 1 politisk representant med vara. Etter hovedopptaket 
hver vår har vi en prosess med innspill fra SU og foresatte i forhold til innspill 
rundt årsplanlegging for neste barnehageår.  

  

SU er et bindeledd mellom foreldrene/foreldrerådet og barnehagen. SU skal in-
formeres om viktige saker for driften. SU skal også godkjenne barnehagens års-
plan.  



 

Overganger  

Barnehagen er den første arenaen barna møter utenfor hjemmet og den 

er en del av det livslange læringsløpet. Hos oss dannes grunnlaget for 

videre læring. Samarbeid mellom hjem og barnehage ved oppstart og 

gjennom hele barnehagetiden, og etter hvert barnehage og skole er   

viktig for å skape en god overgang og sammenheng for videre ut-

danning.  

Overgang mellom hjemmet og barnehage 

Når barnet begynner i barnehagen legges det til rette for en trygg tilvenning, 

hvor de ansatte gir en tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan opple-

ve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Barnehagen sender ut  

informasjon i forkant av oppstart og vi har et eget tilvenningshefte med        

utfyllende informasjon til foresatte. Det blir avholdt oppstartsamtale hvor      

foresatte gir barnehagen informasjon om sitt barn.      

 Overganger innad i barnehagen                                                   

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barna og personalet når de bytter barnegruppe. For å sikre gode overganger 

har gruppene et tett og nært samarbeid gjennom hele året, og måten vi er or-

ganisert fungerer som en kontinuerlig tilvenning. Brekke barnehage er en liten 

barnehage og dette er en fordel når barna bytter gruppe etter hvert som de blir 

eldre. Ved behov gjennomføres det foreldresamtaler i forkant av overgangen 

og/eller i etterkant av overgangen. 

  

  

.   



Overgang mellom barnehage og skole 

Vi i Brekke barnehage har fokus på å gi de eldste barna en god og trygg over-

gang fra barnehagen til skolen. Det er seks felles treff i barnehageåret for de 

barna på Hvaler som skal begynne på skolen. Treffene veksler mellom å være i 

de ulike kommunale barnehagene og Huser gårdsbarnehage. I tillegg har Brek-

ke barnehage et nært samarbeid med Floren skole. Vi får låne gymsalen til 

skolen som et ledd i å bli kjent med byggene og områdene og vi har felles treff 

med elvene som skal bli barnas faddere når de starter på skolen. Skolestarter-

ne i Brekke har også som tradisjon å gå i Luciatog på rådhuset sammen med 

1.klasse på Floren skole.  

  

Barnehagene og barneskolene på Hvaler inviterer til et felles foreldremøte i  

januar med informasjon om overgang fra barnehage til skole. Skolen inviterer 

alle skolestartere til innskrivningsfest i tillegg til fadderdag og førskoledag. 

Dette skjer i mai/ juni. 

  

  

Noe av det viktigste arbeidet før skolestart er lek, vennskap, samarbeid, kon-

flikthåndtering og selvstendighet. Positiv sosial adferd, det å kle av og på seg 

selv, gå på toalettet og «å ta ansvar for seg selv» er viktige egenskaper. I til-

legg har skolestarterne en egen bok der de blir kjent med bokstaver, tall og 

former. Vi har fokus på blyantgrepet og å skrive «bokstaven» eller navnet sitt.  

  

«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg  

erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunn-

lag og motivasjon for å begynne på skolen.» 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.812899588773710/2058870844176572/?type=3
https://www.facebook.com/brekkebarnehage/photos/a.812899588773710/2166622996734689/?type=3


Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

Observere – planlegge - gjennomføre - vurdere  

 Det pedagogiske arbeidet her på Brekke barnehage bygger på observa-

sjoner av barnegruppa og deres interesser og behov, og refleksjoner 

som hele personalgruppa er involvert i. Felles refleksjoner og vurdering 

av det pedagogiske arbeidet gir personalet et utgangspunkt for videre 

planlegging og gjennomføring.   

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vur-

deres. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et til-

rettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.» 

Rammeplanen 2017 

 Faglige og etiske problemstillinger inngår i det pedagogiske arbeidet. På denne 

måten lærer personalet av egen praksis og bidrar til at barnehagen er en læ-

rende organisasjon.  

Personalet har fem planleggingsdager i året som brukes til pedagogisk reflek-

sjon, kurs og vurdering. Annenhver uke har personalet avdelingsmøter der de 

reflekterer over barnehagehverdagen og planlegger videre arbeid. Vi har også       

personalmøter på kveldstid der vi bruker mye av tiden til å reflekterer over 

egen praksis. 

Foreldresamtaler, samarbeidsutvalgsmøter, ped.ledermøter og tverrfaglig sam-

arbeid er også arenaer og utgangspunkt for vurdering, planlegging og gjennom-

føring.  

  

 

 

 

 



Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 Pedagogisk dokumentasjon 
 
En arbeidsmåte for refleksjon: 
Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedago-
gisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumen-
tasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet 
og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen ver-
dier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og 
synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen for 
barnehagens innhold og oppgaver. 
 
Hensikten er å utfordre og videreutvikle personalets syn på barn, på læring og 
på kunnskap, ikke å vurdere og dokumentere ferdigheter og kunnskaper, trivsel 
og erfaringer hos enkeltbarnet. 
 
Når pedagogisk dokumentasjon blir en del av det daglige didaktiske arbeidet, 
bidrar det til et systematisk utviklingsarbeid. Arbeidsmåten skal også utfordre 
og videreutvikle synet på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betyd-
ning, og hvordan disse kan endres. 
 

Kvalitet i barnehagen 
  
En god barnehage er hele tiden under utvikling både organisatorisk og pedago-
gisk. Arbeidet med å utvikle barnehagen er ikke en avgrenset oppgave, men en 
kontinuerlig prosess. 
  
Stortingsmelding nr. 41, handler om ”Kvalitet i barnehagen”.  
Kvalitet kan beskrives på flere måter. Vi har valgt disse områdene: 
  
Strukturell kvalitet: 
Antall pedagoger og øvrig bemanning.  
Beliggenhet og bruk av Hvalernaturen.  
Størrelsen og muligheter i barnehagebygget.  
Gruppestørrelse og mulighet for å dele barna i mindre grupper slik at barn og 
voksne kan samhandle på en god måte.  
Opptak gjennom året.  
Åpningstid og mulighet for hel og deltidsplasser.   
  
Pedagogisk kvalitet: 
En godt utdannet personalgruppe som er engasjert i sitt arbeid med barn  og 
som har innsikt i barnas utvikling og sensibilitet.  
Lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige voksne. 
Å kunne reflektere rundt pedagogiske og organisatoriske valg.  
Hvordan vi oppfyller kravene i rammeplanen.  
Et godt og respektfullt foreldresamarbeid.  
  
Sosial og relasjonell kvalitet: 
De voksne er en del av og har alltid ansvaret for barnehagens sosiale og  
relasjonelle kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom voksenrollen i forhold til 
omsorg, vennskap, lek, danning og læring.  

 



Fagområdene i rammeplanen 

«Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene 
skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold...» (RP. S. 47)
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og 
læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt ramme-
planenes 7 fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.  
Lek og barnas engasjement er et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. 
Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter og det skal oppleves som en me-
ningsfull og morsom del av hverdagen. Gjennom fagområdene skal barnehagen 
bidra til at barna fremmer trivsel, allsidig utvikling og helse. Fagområdene flet-
tes inn i hverandre og må sees i sammenheng.  
  
Her er noe av det vi gjør innenfor de ulike fagområdene:  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst: 

 Bøker er lett tilgjengelige for barna 

 Vi leser, synger, snakker, dramatiserer, 
forteller og dikter historier 

 Bruker opplevelser som utgangspunkt for 
gode samtaler 

 Vi bruker ”Snakkepakken” og andre kon-
kreter 

 Månedens sang og vers 

 Månedsplakat med aktuelle begreper 

 Vi setter ord på følelser og begreper 

Kunst, kultur og  kreativitet: 

 Vi bruker musikk, sang og drama 

 Vi jobber med formings-aktiviteter bå-
de ute og inne 

 Vi har fokus på gjenbruk og naturma-
terialer som kan bli noe nytt.  

 Vi bruker ulike uttrykksformer og tek-
nikker 

 Vi besøker kunstgata på Rådhuset el-
ler ser på skulpturer. 

 De eldste drar til skulpturparken på 
Rødshue, besøker teater, museer 
og forestillinger 

Nærmiljø og samfunn 

 Barna skal få oppleve tilhørighet til 
øya vår 

 Vi besøker steder i lokalmiljøet som 
f.eks. biblioteket, besøkssenteret 
og  Skjærhalden 

 Vi går på kusafari 

 Vi utforsker Arekilen  

 Barn hjelper barn aksjon 

 Opplevelse av fellesskap 

 De eldste barna besøker Kystmuseet                   

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Vi har mye fysisk aktivitet året rundt 

 Går på turer både nært og fjernt og gjer-
ne i skog og mark. 

 Barna er med på tilberede mat 

 Såing og høsting i kjøkkenhagen vår 

 Sosial kompetanse og fellesskapsfølelse 

 De eldste barna er i gymsalen 

Natur, miljø og teknologi 

 Blir kjent med naturen gjennom tu-
rer i skog og mark 

 Vi mater småfuglene 

 Vi følger livet i egen snekrede fugle-
kasser 

 Klekking av egg 

 Eksperimenterer i  hverdagen 

 Miljøarbeid og ”Rusken-aksjon” 

 Dugnad med store og små 

 Besøk på Sandbakken avfallsmottak 

 Strandrydding 

Antall, rom og form 
  

 Vi teller antall i hverdagen   

 Vi sorterer, finner mønster, og ser 
på ulike former/figurer 

 Vi bruker matematiske begreper 

 Vi spiller spill, sammenligner, ser 
på størrelser og bruker vekt  

 Vi bruker snekkerboden 

 Logisk tenkning og problemløsing 

 Matlaging og baking 

Etikk, religion og filosofi 

 Tradisjoner og merkedager 

 Sosial kompetanse 

 Likeverd og respekt 

 Undring og nysgjerrighet 

 Vise interesse for andre og hverandre 

 ”Den gode samtalen” 

 Besøk i Middelalderkirken vår 
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