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Innleiing 
 

Barnehagen skal vera ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast og 

vurderast. Barn og føresette har rett til å medverka i desse prosessane. Målet 

med barnehagen som pedagogisk verksemd er å gi barna eit tilrettelagt tilbod i 

tråd med barnehagelova og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen 

vera ein lærande organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal vera grunngitt i 

barnehagelova og rammeplanen. 

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenkja og handla langsiktig og 

systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegginga skal bidra til kontinuitet og 

progresjon for enkeltbarn og barnegruppa. Planlegginga synleggjer korleis 

barnehagen tolkar og realiserer rammeplanen, og skal vera utgangpunkt for 

refleksjon og utvikling av verksemda.  

Planlegginga må vera basert på kunnskap om trivselen til barn og den allsidige 

utviklinga deira, både individuelt og i gruppe. Ho skal òg vere basert på 

observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtalar med 

barn og føresette. 

Barnehagen skal utarbeida ein årsplan. I tillegg skal det utarbeidast planar for 

kortare og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er ein 

arbeidsreiskap for barnehagepersonalet og dokumenterer vala og grunngivingane 

til barnehagen. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske 

arbeid til myndigheitsnivåa, samarbeidspartane til barnehagen og andre 

interesserte.  

Styraren skal leie prosessen med å utarbeida årsplanen. Årsplanen skal 

fastsetjast av samarbeidsutvalet i barnehagen. Årsplanen skal visa korleis 

barnehagen vil arbeida for å omsetja formålet og innhaldet i rammeplanen og dei 

lokale tilpassingane i pedagogisk praksis. Årsplanen skal mellom anna visa 

korleis barnehagen arbeider med omsorg, leik, danning og læring. Her må også 

progresjon tydeleggjerast. Ein skal synleggjere korleis medverknaden frå barn og 

føresette vert teken inn i planleggingsarbeidet, og korleis barnehagen vurderer 

det pedagogiske arbeidet sitt. Det skal òg koma fram korleis barnehagen 

arbeider med tilvenning av nye barn og sikrar samarbeid og samanheng med 

skulen. 

Frå Rammeplanen, kap.7 

 

Barnehagen sin årsplan har eit tidsperspektiv på 1 år og følgjer barnehageåret. 
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KAP 1  Omsorg 
 

«Omsorg er ein føresetnad for at barn skal vere trygge og trivast, og for at dei 

skal utvikle empati og nestekjærleik.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK 
Konkret tiltak for å nå 
målet 

KJENNETEIKN 
Kva er til stade når 

Barn som 
syner 

trivsel, er 
trygge og 

opplever 
tilhøyring i 
barnehagen 

- Me møter barna med 
varme, er tydelege og 

grensesettande  
- Me justerer seg etter 

barnet og tek barnet 
sitt perspektiv 

- Me viser interesse for 

det barnet gjer 
- Me rosar og 

anerkjenner det 
barnet meistrar 

- Me observerer og 

verdset barna sine  
omsorgshandlingar  

o Barna viser omsorg for 
kvarandre 

o Barna veit korleis dei skal 
utvikla venskap 

o Barna har venner i 
barnehagen  

o Barna gler seg til å koma i 

barnehagen 
 

 

 

Progresjon: 

 

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 1 Barn som syner 

tryggheit ved 

sitt opphald i 

barnehagen 

Barn som s 

- Plan for 

foreldreaktiv 
tilvenning  
- Kontaktperson ved 

oppstart og gjennom 
første tida i 

barnehagen 
- Autoritative vaksne 
som er tilstades for 

barna 
- Vaksne som aktivt 

nyttar språk for å 
sette ord på barna 
sine erfaringar  

- Det leggast til rette 
for at barn kan kvile 

og trekke seg tilbake 
ved behov 

- Nytte 
tryggleikssirkelen 
som modell  

- Tilvenning tilpassa det 

enkelte barn 
- Barn som syner glede 
ved å koma til og å vere 

i barnehagen 
- Barn som syner 

tryggleik til dei vaksne 
ved å søkje merksemd, 
trøyst og hjelp 

- Barn som utforskar 
leike- og læringsmiljøet 

saman med andre barn 
og vaksne 
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Trinn 2 
 

-  Barn som 
syner evne til å 
vere merksam 

overfor og syne 
forståing for 

eigne og andre 
sine følelsar 
- Barn som 

syner  empati. 

-Barn som 

inkluderer  

- Vaksne som støttar 
og vegleiar barnet i 
barnet sine ulike 

uttrykk av og 
oppleving av følelsar 

- Varme, tydelege og 
grensesettande 
vaksne som saman 

med barna 
anerkjenner følelsar 

og justerer 
handlingar ved behov 
- Vaksne som 

rollemodellar for 
inkludering 

-Barn som syner evne til 
å trøyste og hjelpe 
andre i ulike situasjonar 

-Barn som utviklar evna 
til å justere sine 

handlingar i samband 
med følelsar 
-barn som inkluderer 

andre i leik 
-alle barn opplever 

vennskap i barnehagen 
 

 

 

KAP 2  Danning 
 

«Barnehagen skal oppmuntre barna til å vere prøvande til og nysgjerrige på 

omverda og bidra til å leggje grunnlaget for modig, sjølvstendig og ansvarleg 

deltaking i demokratiske fellesskap.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn som 
utviklar seg 

til 
sjølvstendige 

og 
ansvarlege 
deltakarar i 

eit 
demokratisk 

fellesskap 
 

- Me skal legge til rette 
for at barna får 

meiningsfylte 
opplevingar  

- Me støttar barna si 
identitetsutvikling og 
positiv sjølvforståing  

- Me fremjer mangfald 
og ulikskap 

o Barna deltek aktivt i 
aktivtetar og opplegg 

fremjer eigne meiningar 
og interesser  

o Barna viser evne til kritisk 
tenking  

o Barna viser forståing for 

felles verdiar og normer  

 
 
Progresjon:  

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 1 Barn som 
opplever at 

barnehagen er 
ein trygg stad 

og vera. 
 

- Autoritative 

vaksne som er 

varme og 

grensesetjande i 

møte med barna. 

- Barn som er trygge 

på omgjevnadane og  

i samhandling med 

andre. 

- Barn som utforskar 

verda rundt seg på 
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Barn som 

opplever at dei 

vert høyrt sett, 

og at deira 

følelsar vert 

tekne på alvor. 

- Vaksne som set 

ord på handlingar, 

følelsar og 

kroppspråk 

Vaksne som legg til 

rette for meiningsfulle 
opplevingar. 

ein trygg og god 

måte. 

- Eit autoritativt 
barnehageklima, der 

barna møter varme 
og grensesetjande 
vaksne 

Trinn 2 
 

Barn som 
opplever 
tilhøyrsle til 

samfunnet, 
naturen og 

kulturen. 
 
Barn som 

opplever 
livsmeistring. 

 
Barn som kan 
setje grenser 

for seg sjølv, 
og samstundes 

ta omsyn til 
menneska 
rundt seg. 

 
Barn som 

utviklar 
forståing for 

seg sjølv og 
verda rundt 
dei. 

- Autoritative 

vaksne som er 

varme og 

grensesetjande i 

møte med barna 

- Vaksne som løftar 

fram mangfald og 

ulikskapar 

- Vaksne som ved 

hjelp av 

anerkjennande 

kommunikasjon 

støttar barna si 

identitetsutvikling 

og positive 

sjølvforståing  

- Vaksne som legg 

til rette for at 

barna får trena på 

sosial kompetanse 

i relasjon med 

andre 

- Vaksne som 

utfordrar barna sin 

tenking og invitera 

dei inn i etiske 

samtalar 

- Eit autoritativt 

barnehageklima der 

barna møter varme 

og grensesetjande 

vaksne. 

- Barn som utviklar ei 

sunn og god 

sjølvregulering 

- Barn som gjennom 

meiningsfulle 

opplevingar brukar 

heile seg i  

utforskinga av nye 

ting i  den spontane 

leiken og tilrettelagte 

aktivitetar 

- Barn som tileignar 

seg sosial 

kompetanse i 

relasjon med andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6-43qjpvjAhWQtYsKHZ3KBmQQjRx6BAgBEAU&url=http://nuria.no/kurs-og-foredrag/Leken i barnehagen.html&psig=AOvVaw0VEGlZH96MArCmVG05wCwU&ust=1562324602531485
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KAP 3  Leik 
 

«Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen, og eigenverdien til leiken skal 

anerkjennast.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn som 
opplever 

glede, 
humor, 

spenning og 
engasjement 
gjennom 

leik, åleine 
og saman 

med andre 

- Me organiserer rom, 
tid og leikemateriale i 

tråd med barna sine 
interesser og behov   

- Me er varme, 
tydelege og 
grensesettande, og 

deltek i barna sin leik  
- Me tek initiativ til leik 

og bidreg aktivt til eit 
inkluderande 

leikemiljø 

o Barna har 
leikekompetanse og 

deltek i leik med andre  
o Barna viser humor, glede 

og engasjement når dei er 
i leik med andre 

o Barna inkluderer andre i 

leiken 
 

 

 

Progresjon: 

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 1 Barn som utviklar 
god 

sosial 
kompetanse 
gjennom  leik og 

samspel med 
andre barn  

 
Barn som 
opplever glede og 

humor gjennom 
leiken 

 
Barn som 
utviklar vennskap 

gjennom leiken 
 

- Dagsrytme som 
gir barna god 

tid til å leike 
- Alle vaksne  er 

merksame, 

inspirerande og 
aktivt 

deltakande i 
barna sin leik 

- Leikemateriale 

er tilpassa 
barna sin alder 

og modning 
- Deler barna i 

mindre 

leikegrupper 
 

 

- Vaksne som er 
aktivt tilstade i 

leiken med 
barna 

- Vaksne som 

observerer, 
støttar og 

rettleiar barna i 
leiken 

- Barn som viser 

trivsel og glede i 
leiken 

- Vaksne som 
aktivt bidreg til 
at alle barn 

kjem inn i leik 
- Vaksne som 

stoppar alle 
former for 
krenkingar 

 

Trinn 2 

 

Alle barna har 

nokon å leike 
med 

 

- Vaksne som 

fremjar eit 
inkluderande 

miljø der alle 

- Alle barn er 

aktivt med i leik 
- Barna viser 

glede og 
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Barn utviklar 
leikekompetansen 
sin  

 
Barn som får 

erfaring med å 
forholda seg til 
reglar og  

leikekameratar 
 

Barn som utviklar 
god 
sosial 

kompetanse 
gjennom  leik og 

samspel med 
andre barn  
 

barn kan delta 
og erfare glede 
i leiken 

- Vaksne som 
organiserer 

rom, tid og 
leikemateriale 
for å inspirere 

til ulike typar 
leik 

- Vaksne som 
gjev barna 
felles erfaringar 

og opplevingar 
som stimulerer 

til leik 
- Gjennomgåande  

deling av barna 

i mindre 
leikegrupper 

engasjement i 
leik 

- Deltakande 

vaksne som gjev 
impulsar til leik  

- Vaksne som 
aktivt bidreg til 
at alle barn 

kjem inn i leik 
- Vaksne som 

stoppar alle 
former for 
mobbing og 

krenking 
 

 

 

KAP 4  Læring 
 

«Nysgjerrigheit, kreativitet, og vitelyst skal anerkjennast, stimulerast og leggjast 

til grunn for læringsprosessane. Barna skal få undersøkje, oppdage, og forstå 

samanhengar, utvideperspektiv og få ny innsikt.» 

(Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 

 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn med 
leike- og 

lærelyst  
 
Barn som 

har positiv 
sjølvkjensle 

og tru på 
eiga 
meistring 

 
Barn som 

søker nye 
utfordringar 
og ny 

lærdom 

- Me legg til rette for at 
barna får bidra i eiga 

og andre si læring  
- Me anerkjenner barna 

sine initiativ, 

kreativitet og evner i 
formelle og uformelle 

læringssituasjonar 
- Me har eit fysisk 

lærings- og leikemiljø 

som inviterer til 
utforsking, læring og 

meistring 

o Barna utforskar og brukar 
lærings- og leikemiljøet 

o Barna er kreative og tek 
initiativ i leik og eige 
læring  

o Barna reflekterer og syner 
interesse for tema  
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Progresjon: 

 

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 1 Barna møter eit 

mangfald av 

aktivitetar som 

stimulerer til 

gode felles 

opplevingar og 

unding som 

grunnlag for 

utvikling og 

læring 

- Vaksne legg til 

rette for 

aktivitetar som gir 

barna oppleving 

av ein meiningsfull 

kvardag 

- Vaksne som legg 

til rette for at 

barna får møta 

utfordringar 

tilpassa alder, 

modning og 

interesser 

- Autoritative 

vaksne som 

vegleier og støtter 

barna i deira 

opplevingar og 

uttrykk 

- Barn som er trygge i 

leik og 

samspelsituasjonar. 

- Barn som syner 

interesse for leik og 

aktivitetar på gruppa. 

- Barn som utvikler god 

sosial kompetanse 

Trinn 2 
 

Barna får 
utfordringar 
med utgangs-

punkt i deira 
interesser, 

kunnskap og 
dugleikar. 
 

Barna lærer å 
bli 

sjølvstendige ut 
i frå eigne 
føresetnadar og 

moglegheiter 

- Vaksne skal leggje 

til rette for at 

barna kan få 

bruke heile seg i 

læringsprosessen 

- Vaksne skal legge 

til rette for 

prosjektarbeid 

som tek 

utgangspunkt i 

barna sine 

interesser 

- Barn som utforskar 

og bruker lærings- og 

leikemiljøet 

- Barns om tek initiativ 

i leik og til eiga 

læring 

- Barn som reflekterer, 

aleine og saman med 

andre 

- Barn som syner 

interesse for ulike 

tema 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCyoatmpvjAhXMJpoKHYaaDPoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uis.no/forskning/barnehage/laring-av-verdier-i-nordiske-barnehager/&psig=AOvVaw32E32s3IYSWHpQEwazJLNi&ust=1562327689744320
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KAP 5  Venskap og fellesskap 
 

« Sosial kompetanse er ein føresetnad for å fungera godt saman med andre og 

omfattar ferdigheiter, kunnskapar og haldningar som blir utvikla gjennom sosialt 

samspel.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

  

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn som  
opplever at dei 

er ein viktig 
del av 
fellesskapet  

 
Eit 

barnehagemiljø 
fritt for 
krenking og 

mobbing  

- Autoritativt klima  
- Me støttar barna sine 

initiativ til samspel 
og deltaking i 
fellesskapet  

- Me legg til rette for 
arenaer der barna 

opplever 
samhandling og 
deltaking i 

fellesskapet  

o Barna har evne til å 
oppretta og halda på 

venskap  
o Barna deltek i det sosiale 

fellesskapet  

o Barna syner empati for 
kvarandre 

 

 

 
 

KAP 6  Kommunikasjon og språk 

 
«Barnehagen skal vera bevisst på at kommunikasjon og språk påverkar og blir 

påverka av alle sider ved barnet si utvikling.»  

(Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 

 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn som 

kommuniserer 
og lyttar til 

kvarande  

- Me nyttar dialog i 

samspel med barna 
- Me gjev barna 

positive og varierte 
erfaringar med bruk 
av språk 

- Me legg til rette for 
aktivitetar som 

fremjer 
kommunikasjon og 
heilskapleg 

språkutvikling 
- Me brukar 

observasjon for å 
fange opp barn som 

har ulike former for 
kommunikasjons-
vanskar  

o Barna nytter språket for å 

uttrykkje meiningar, 
tankar og følelsar 

o Barna har eit vokabular 
som er i tråd med den 
kognitive utviklinga deira  
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KAP 7  Barn sin medverknad 

 

« Barnehagen skal sikre barna sin rett til medverknad ved å leggje til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gi uttrykk for kva dei synest om den daglege 

verksemda i barnehagen.» (Rammplan for barnehagen, kap. 4) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn som 
vert møtt 

med respekt 
og anerkjent 
for synspunkt 

og kjensler 

- Varme og tydelege 
vaksne  

- Me ser, høyrer og tek 
barn sine innspel og 
uttrykk på alvor 

- Me legg til rette for at 
barna kan medverke, 

ut frå alder og 
modning 

 

 

o Barna si medverknad 
syner att i planar, 

dokumentasjon og 
vurdering 

o Barna deltek i 

planlegging, 
dokumentasjon og 

vurdering av innhaldet i 
barnehagekvardagen i 
tråd med modning  

 

 

KAP 8  Samarbeid mellom heimen og barnehagen 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen vareta barnas behov for 

omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» 

(Rammeplan for barnehagen, kap. 5) 

Slik gjer me: 

 God, ærleg og open dialog med barna sitt beste i fokus (tidleg innsats). 

 Foreldra er deltakande, medverkande, informerte og inkluderte i prosjekt, 

ulike markeringar og i kvardagen til barna. 

 Foreldra får god kjennskap til barnehagen sine arbeidsformer og 

fokusområder gjennom barnehagen sin informasjon og dokumentering 

 Oppstartssamtalar når barnet begynner i barnehagen 

 Tilbod om foreldresamtale haust og vår 

 Foreldremøter haust og vår; om hausten  med noko informasjon og 

avdelingsvis, om våren temamøte 

 Foreldremøte for føresette til nye barn, juni før oppstart 

 Nyttar konsekvent BTI som samhandlingsmodell ved uro i høve barn 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjogqH9-Z_jAhWCepoKHaWdDOsQjRx6BAgBEAU&url=http://sandnesbarnehagene.no/samarbeid-med-foreldrene/&psig=AOvVaw3euyHHaQWnTE1vvsb0zbX4&ust=1562490742629662
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KAP 9 Overgangar 
Gjennom barna sitt opphald i barnehagen vil dei møta på ulike overgangar.  

Barnehagen har ansvar for å leggja til rette for og ha planar for overgangane. 

 

9.1 Når barnet begynner i barnehagen 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få 
ein trygg og god start i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen, skal 

personalet sørgje for tett oppfølging den første tida, slik at barnet kan oppleve 
tilhøyrsle og føle at det er trygt å leike, utforske og lære.» 
(Rammplan for barnehagen, kap. 6) 
 

Slik gjer me: 
 

Når Kva Innhald  Kvifor 

Siste veke før 
sommarferien 

Foreldremøte Generell 
informasjon  
 

Spørsmål  
 

Omvising  

Informasjon og 
dialog for å trygge 
føresette på 

barnehagen før 
oppstart. 

Siste veke før 

ferien 

Besøksdagar der 

alle nye barn 
saman med 
føresette vert 

invitert til å kome 
på besøk i 

barnehagen til 
oppgitt tid.  

Leik og sosiale 

opplevingar i 
barnehagen 
saman med 

foreldre 
 

Bli litt kjent 

Føresette og barn 

får høve til saman 
å møte 
barnehagen og 

dei tilsette for leik 
og deltaking i 

dagen vår. Det er 
dei føresette som 
har alt ansvar for 

barnet dei timane 
besøket varer. 

I løpet av dei to 
fyrste vekene i 

juli 

Velkomstbrev Tid for oppstart 
 

Namn på 
kontaktperson *1 
*2 

 
Bilete av tilsette 

 
 

For å kunne ta i 
mot barn og 

foreldre på ein 
best mogleg måte 
legg me opp til 

tilvenning i puljer 
og til oppgitte 

tider.  

Siste veke før 
oppstart 

Besøksdagar der 
alle nye barn 
saman med 

føresette vert 
invitert til å kome 

på besøk i 
barnehagen til 
oppgitt tid.  

Leik og sosiale 
opplevingar i 
barnehagen 

saman med 
foreldre 

 
Bli litt kjent 

Føresette og barn 
får høve til saman 
å møte 

barnehagen og 
dei tilsette for leik 

og deltaking i 
dagen vår. Det er 
dei føresette som 

har alt ansvar for 
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barnet dei timane 
besøket varer. 

Barnet sin dato 
for oppstart 

Tre 
tilvenningsdagar 
Klokka 9.30-

13.30 

Barnet er saman 
med ein føresett 
gjennom dei tre 

første dagane. 
Føresett deltek 

aktivt saman med 
barnet sitt i alt 
som skjer i løpet 

av 
barnehagedagen. 

Verte kjend med 
og utforske 
barnehagen 

saman og gradvis 
tilnærma seg 

kontaktpersonen 
og dei andre 
vaksne. Legge til 

rette for ei 
tryggare 

overføring til 
barnehage-
kvardagen 

Ved tilvenning når 
barnet søv, eller 

innan 2 veker 

Oppstartssamtale 
(Utførast av 

pedagogisk leiar 
for barnet ditt)   

Omfattande 
samtale der 

barnehagen 
søkjer 

informasjon kring 
alt som har/kan 
ha vært med på å 

prege barnet sine 
første leveår.  

For å kunne jobbe 
for barnet sitt 

beste og lære det 
fort å kjenne, 

treng personale 
kjennskap til sider 
ved livet som kan 

vere med på å 
prege barnet sin 

kvardag og 
utvikling positivt 
og negativt 

 

9.2 Overgangar i barnehagen 

«Personalet skal sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom til å bli kjende 

med andre barn og anna personale når eit barn byter barnegruppe.» 

(Rammeplan for barnehagen, kap. 6) 

Slik gjer me: 

Kva gjer me Når  Ansvar  

Legg opp til planfesta 
besøk på avdelinga 

barna skal over til, utan 
at det er andre barn der, 
1* i veka 

Frå 1.veke i mai Pedagogisk leiar for 
barna som skal over 

E-post til foreldra om at 
førebuing til overgang 

vert sett i gang, og til 
kva for Avdeling barna 

skal 

1.veka i mai  Pedagogisk leiar for 
barna som skal førast 

over i samrå med styrar 

Planfesta besøk til 
avdelinga barna skal 

over til medan 
skulebarna enno er der, 

Frå 4.veke i mai  Pedagogisk leiarar for 
begge gruppene 

planfestar 
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minimum 1* veka 
(Skulebarna får 
fadderoppgåver) 

Lagar nye 
garderobelappar saman 

med barna som skal 
over 

Før sommarbarnehagen Pedagogisk leiar 

Sender brev til 
barna/føresette med 

informasjon om 
overgang og bilete av 
dei vaksne 

Før sommarbarnehagen Styrar  

Flyttar ein  fagarbeidar 
over frå Skogen til Tufto 

saman med barna (på 
same gruppe) 

Ved oppstart etter 
sommarferien  

Styrar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu1oHnmJ3jAhVHfZoKHXo4AUgQjRx6BAgBEAU&url=https://brynseng.osloskolen.no/nyhetsarkiv/forskoledag/&psig=AOvVaw2lM5iH_fheO3EMLaT9LcYC&ust=1562395977065255
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9.3 Overgangen mellom barnehage og skule 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at 

barnet kan få ein trygg og god overgang frå barnehage til skule, og eventuelt til 
skulefritidsordninga.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 6) 

 
Stord kommune har plan for overgang frå barnehage til skule. Planen skal bidra 

til ein trygg og god overgang for alle barn som skal byrja på skulen.  
I tillegg til det som står i planen, kan den enkelte barnehage og skule avtala 
besøk hjå kvarandre og hospitering  

 
Slik gjer me: 

 Barnehagen deler barna i aldershomogene avdelingar slik at barna 
gjennom si tid i barnehagen er jamt saman med barn på same alder 

 Barnehagen jobbar systematisk med at barn skal tileigne seg god sosial 

kompetanse gjennom heile tida dei er i barnehagen. På denne måten 
jobbast det frå første dag for at barna skal vere  best mogleg rusta til å 

møte overgangen mellom barnehage og skule 
 Barnehagen jobbar kontinuerleg og systematisk med utvikling av gode 

språklege ferdigheiter frå den dagen barnet tek til i barnehagen. TRAS 

nyttast som verktøy for systematisk observasjon i høve språkleg utvikling 
frå barna er to år 

 Siste halvår for skulebarna i barnehagen jobbast det prosjekt kalla «Eg 
skal begynne på skulen snart». Gjennom prosjektet får me høve til å nå 
barna og kor dei sjølv ser seg i forhold til å begynne på skulen, kombinert 

med å legge til rette for at barna kan få kjennskap til kva det er å begynne 
på skule. Prosjektet vert del av det som skal lagast i «mappa» som skal til 

skulen. Gjennom prosjektet kan det vere aktuelt å besøke ein av våre 
nærliggande barneskular for å få generell kjennskap til kva det er å gå på 
skule 

 Våre komande skulebarn er siste del av barnehageopphaldet fadrar for dei 
barna som skal flytte over frå «småbarn» til «storbarn» etter ferien 

 
Utover dette legg Overgangsplan barnehage-skule føringar for dei møter og den 
informasjon som skal giast frå barnehage og skule i forkant av at barn skal ta til 

på skulen.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir_-6Q_J_jAhXs8KYKHRExBEIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nordreisa.kommune.no/plan-for-overgang-barnehage-skole.6006174-408095.html&psig=AOvVaw1lp06WYku-7mL8qnNi6kqV&ust=1562491374161913
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KAP 10  Barnehagen som pedagogisk verksemd 
«Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast og 

vurderast. Barn og foreldre har rett til å medverke i desse prosessane. Målet 

med barnehagen som pedagogisk verksem er å gje barna eit tilrettelagt tilbod i 

tråd med barneahgelova og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen 

vere ein lærande organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal vere grunngitt i 

barnhagelova og rammeplanen». (Rammeplan for barnehagen, kap.7) 

 

 

 

 

10.1 Planlegging 
«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenkje og handle langsiktig og 

systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegginga skal bidra til kontinuitet og 

progresjon for enkeltbarn og barnegruppa.»  

(Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

Slik gjer me: 

 God møtestruktur   

 Planleggja i tråd med innhald i barnehagen sin Årsplan  

 Utarbeida månad-/ vekeplanar og prosjektplanar – NB: barnemedverknad 

 Ved behov utarbeida planar for oppfølging av enkeltbarn 

 Planlegging saman med barna 

 

Planlegging

Gjennom-føring

Doku-
mentasjon

Vurdering

Korrigering
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10.2 Vurdering 
«Hovudformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får eit tilbod som 

er i tråd med barnehagelova og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal byggje på 

refleksjonar som heile personalgruppa er involvert i. Felles refleksjonar over det 

pedagogiske arbeidet kan gi personalet eit utgangspunkt for vidare planlegging 

og gjennomføring.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

Barnehagen vurderer regelmessig det pedagogiske arbeidet.  

Slik gjer me: 

 Ped.leiarane evaluerer gjennomføringa av månads- og halvtårsplanane 

 Møtestruktur som sikrar at alle tilsette får ta del i planlegging og vurdering 

av det pedagogiske arbeidet 

NB: barnemedverknad 

 Tilbod om kollegarettleiing  

 

10.3 Dokumentasjon 
«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagen sitt arbeid 

med å planleggje, vurdere og utvikle den pedagogiske verksemda.»  

(Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

Slik gjer me: 

 praksisforteljing 

 Systematisk observasjon  

 Foto 

 Teikning 

10.4 Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbodet for barn som treng 

ekstra støtte 
«Barnehagen skal sørgje for at barn som treng ekstra støtte, tidleg får den 

sosiale, pedagogiske og/eller tilrettelegginga som er nødvendig for å gi barnet eit 

inkluderande og likeverdig tilbod». (Rammeplanen for barnehagen, kap.7) 

 

Slik gjer me: 

 Inndeling i mindre grupper 

 Varierte og tilpassa planar  

 Bruk av Handlingsrettleiaren Betre tverrfagleg innsats (BTI) 

 Dersom det er grunn til å tru at barnet ikkje kan få dekt behova sine 

innanfor det allmennpedagogiske tilbodet: opplysa føresette om retten til å 

krevje ei sakkunnig vurdering av om barnet har behov for 

spesialpedagogisk hjelp 
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 Syta for at barn som får spesialpedagogisk hjelp vert inkludert i 

barnegruppa og i det allmennpedagogiske tilbodet 

 

Barnehagen som lærande organisasjon 
Definisjon henta frå Kunnskapssenteret  

«Ein organisasjon som har ein kultur, system og leiarstil som motiverer 

medarbeidarane til å læra av handlingane sine, dela lærdommen med 

andre og bruke den til  å løysa framtidige problem og utfordringar på eit 

strategisk, taktisk og operativt nivå».  

Slik gjer me: 

MÅL KRITERIER TILTAK 

 
Barnehagen framstår 

som eit profesjonelt 
læringsfellesskap med 

- Felles verdiar og 

visjonar 
- Kollektiv 

ansvarlegheit 
- Profesjonelt 

reflekterande 

miljø 
- Samarbeid 

- Læring 
individuelt og 

kollektivt 
 
Barnehagen står fram 

som ein lærande 
organisasjon der 

jamleg planlegging, 
dokumentering og 
vurdering dannar 

grunnlag for dei 
faglege refleksjonar 

som vert gjort, og den 
pedagogikk som 
leggast til grunn. 

 
Alle tilsette er gjennom 

ulike ledd inkluderte i 
arbeidet med 
kontinuerleg utvikling 

av barnehagen sin 
kvalitet. 

 

 
Det leggast til rette for 

arena der personale 
saman kan reflektere, 
vurdere og justere 

 
Personale viser vilje til å 

stå i endring og utvikling 
over tid 
 

Systematisk planlegging, 
dokumentering og 

vurdering ligg til grunn for 
den daglege pedagogiske 

drift samt kan syne til fag 
og empiri 

 

Barnehagen sine mål og 
sine satsingsområde syner 

att i gruppene sine planar 
og vurderingar 

 

Personale syner evne til 
refleksjon over og 

utvikling av eiga 
profesjonsutføring 
 

 
 

 

 
Kvar gruppe har 

tydelege planar for sitt 
arbeid, samt spesifikke 
delar av innhaldet 

 
Pedagogisk 

dokumentasjon som 
grunnlag for vurdering 
av eigen praksis, 

kritisk refleksjon kring 
vår praksis kan synast 

til 
 

Barnehagen driv 
kontinuerleg med 
vurdering, utviklings- 

og endringsarbeid der 
alle tilsette inkluderast 

 
IGP nyttast som 
metode på ulike 

møtearena 
 

Møtestruktur som 
femner om alle tilsette 
 

Fagdagar, rettleiing og 
faglege møter som 

bidreg til ei felles 
forståing og med det 
og ei endring i praksis 

som kan bidra til auka 
kvalitet i 

barnehagekvardagen 
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Kollektiv endring (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s. 320). 

 

  
Nyttar tilgjengelege 

verkty som er laga av 
UDIR for å sikre vårt 
innhald og vår 

framdrift i høve 
lovverk og rammeplan  

Døme på nyttige lenkjer: 

Pedagogisk dokumentasjon: https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-

dokumentasjon/  

Språk i barnehagen: 

https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprak

veileder/udir_sprakveilederdigital.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAP 11  Arbeidsmåtane til barnehagen 
«Arbeidsmåtane skal vareta barna sitt behov for omsorg og leik, fremje læring 

og danning og gi barn høve til å medverke. Personalet skal ta i bruk varierte 

arbeidsmåtar, og arbeidsmåtane skal tilpassast til enkeltbarn, barnegruppa og 

lokalmiljøet.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 8) 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf
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Slik gjer me: 

 Tek utgangspunkt i barna sine erfaringar, interesser, synspunkt og initiativ 

i det daglege arbeidet i barnehagen og ved val og gjennomføring av tema 

og prosjekt 

 Veksla mellom spontane og planlagde aktivitetar 

 Tilpassa storleiken på barnegruppene ut frå aktivitet  

 Stimulera barna si undring og evne til å stilla spørsmål, søkja oppleving, ta 

initiativ og meistra nye ting 

 Aktiv bruk av barnehagen sitt nærmiljø  

 Jamleg vurdera om val og arbeidsmåtar bidreg til å realisera rammeplanen 

 Systematisk observasjon av enkeltbarn og barnegruppe 

 Nyttar TRAS som observasjonsverktøy for alle barn frå 2 år og oppover 

  

11.1 Progresjon 
«Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehageinnhaldet, og barnehagen 

skal leggje til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte høve til leik, 

aktivitetar og læring.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 8) 

Slik gjer me: 

 Barnehagen utarbeider progresjonsplan for: 

o Innhald og arbeidsmåtar 

o Tilgang på leiker, utstyr og materiale 

o Fysisk leike- og læringsmiljø   

Planen tek omsyn til barna sine erfaringar, interesser, kunnskapar og 

ferdigheiter.  

 

11.2 Digital praksis 
«Den digitale praksisen til barnehagen skal bidra til leik, kreativitet og læring. 

Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barna sine 

læreprosessar og bidra til å oppfylle rammeplanen sine føringar for eit rikt og 

allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 8) 

 

Slik gjer me: 

 Barna får bruka og utforska ulike digitale verktøy  

 Barna får kjennskap til ulike måtar å nytta digitale verktøy  

 Barna og personalet brukar saman digitale verktøy ved dokumentasjon  

 Samtala og reflektera i lag med dei eldste barna om kva det betyr å ta 

bilete av andre  

 Skulebarna lagar film til presentasjon på Sommarfest 
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11.3 Lokale satsingar  

11.3.1 «Eit inkluderande barnehage- og skulemiljø»  (kommunal satsing) 

 
Barnehagen skal ha ein helsefremjande og førebyggjande funksjon og bidra til å jamne 

ut sosiale forskjellar. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremjast i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til at barna trivst og opplever livsglede, meistring og ei kjensle av 
eigenverdi, og han skal førebyggje krenkingar og mobbing. Om eit barn opplever å bli 

krenkt eller mobba, må barnehagen handtere det, stoppe det og følgje det opp. 
(Rammeplan for barnehagen, s.11) 
 

Mål 
- Barnehage utan krenking og mobbing  
- Alle barn opplever å ha nokon å leike med 

- Autoritativt barnehageklima legg trygge og tydelege rammer for barn, føresette og 
tilsette 

- Føresette som er aktive i arbeidet med førebygging av krenking og mobbing 
 
Tiltak 

- Kompetanseheving av personale med fokus på «den nødvendige samtalen» 
- Kompetanseheving av personale i høve mobbeåtferd i barnehagen og tiltak kring 

dette 
- Barnesamtalar to gangar i året med barn i alder 3-5 år  
- Autoritative vaksne stoppar all form for krenking og åtferd relatert til mobbing 

- Systematisk observasjon av det sosiale miljøet blant barn på avdelinga 
- All uro kring barn delast med føresette, basert på konkret og objektiv observasjon 

- Førebygging, krenking og mobbing del av foreldremøte 
 
Kriterium for vurdering 

- alle i personale har kjennskap til og er budd på å ta «den nødvendige samtalen» 
- alle i personale har kjennskap til omgrepa krenking og mobbeåtferd 

- det er utført barnesamtalar 
- handlingsrettleiar / BTI nyttast konsekvent  

- «Plan mot mobbing i barnehagen» nyttast konsekvent for førebygging og ved 
eventuell avdekking av mobbesaker 

- alle vaksne grip inn i situasjonar med karakter av krenking og mobbeåtferd 

- føresette er kopla på der det opplevast uro / auka fokus i høve eit barn 
- tidleg innsats og førebygging er grunnleggande haldning og handling blant alle 

tilsette 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG7_aI8qTjAhVslYsKHdtoDFAQjRx6BAgBEAU&url=https://issuu.com/cdundervisning/docs/mobbeatferd_i_barnehagen_utdrag&psig=AOvVaw0syPMngrgKK17a-Kwg51KM&ust=1562660470415356


22 
 

11.3.2 «Språkkommune»  (kommunal satsing) 
Dugleikar innan språk er avgjerande for kommunikasjon og samspel mellom 

menneske. Arbeid med barn sine sosiale- og språklege dugleikar må derfor vera 

gjennomgåande i heile utvikling- og opplæringsløpet.  Stord kommune sitt arbeid 

med språk skal sjåast i samanheng med kommunen sitt arbeid i prosjektet «Ein 

inkluderande barnehage og skule. Ein inkluderande barnehage og skule som 

hindrar utanforskap og som bidreg til læring, utvikling og livsmeistring». 

 
Kommunikasjon, språk og tekst 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske 

og utvikle språkforståinga, språkkompetansen og eit mangfald av 
kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer 

og dialektar gjennom rim, regler, songar, litteratur og tekstar frå notid og fortid. 
Barnehagen skal bidra til at barn leiker med språk, symbol og tekst, og stimulere 
til språkleg nysgjerrigheit, bevisstheit og utvikling.  

(Rammeplan for barnehagen 2017, s.47-48) 
 

Mål 

- Barn som utviklar og nyttar språk til å skape relasjonar 

- Barn som utviklar og nyttar språk i leik  

- Barn som utviklar og nyttar språk til å løyse daglege utfordringar  

Tiltak 

- Vaksne som badar barna i verbalt språk, både beskrivande og vegleiande 

- Autoritative vaksne som set ord på barn sine opplevingar og uttrykk 

- Sikre dagleg lesing for barn 

- Alle vaksne leikar, spontant og planlagt, med språk i form av song, rim og 

regle saman med barna 

- Bruk av «vrimle-bøker» for å stimulere barna si undrings- og 

forteljaremne 

- Systematisk observasjon av barn si språklege utvikling ved hjelp av TRAS 

frå to-års alder 

- Ped.leiarar nyttar språkløyper saman med sine tilsette for styrking og 

sikring av kompetanse 

- Barna har tilgang til teikneaktivitet i kvardagen 

- Symbol for lesing og skriving er synleg og tilgjengeleg for barna  

Kriterium for vurdering 
- Barna nyttar språk i møte med barn og vaksne 

- Barna syner glede ved bruk og ønskje om bruk av bøker 
- Barna opplever språkleg engasjerte vaksne som rollemodellar for språkleg 

utvikling  
-  

 

Vurderingsgrunnlag: praksisforteljingar, TRAS, systematisk dokumentasjon av 
lesing for alle barn, barn sine teikningar / leikeskriving 
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11.3.3. Samarbeid med Stord sjukeheim og Knutsaåsen omsorgssenter 
Skogatufto barnehage er i eit fast samarbeid med dei to sjukeheimane i Stor 

kommune. Samarbeidet er forankra i Rammeplan for barnehagen,  (Meld.st 19 

2017-2018), Lev hele livet (Meld.st 15 2017-2018), Kommuneplanen og 

kommunen sine mål for folkehelsearbeidet. Samarbeidet skal vere ein fast del av 

barnehagen sitt aktivitetsinnhald og syne att i planar, dokumentering og 

vurdering. 

Overordna mål for samarbeidet 

Auka livsglede og kjensle av å bety noko for andre 

Mål for barnehagen    

- Å gjennom samarbeid med sjukeheimen og omsorgssenteret fremje 
respekt for menneskever ved å synleggjere, verdsetje og fremje mangfald 

og gjensidig respekt 
- Bidra til at barna får erfare at alle kan lære av kvarandre ved å fremje 

nysgjerrigheit og undring over likskapar og ulikskapar   

 
Tiltak  

- Faste grupper av barn besøkjer faste avdelingar på sjukeheimen og 
omsorgssenteret 

- Trygge vaksne støttar barna i møte med og samhandling med bebuarar på 

sjukeheimen og omsorgssenteret 
- Prosjektgruppe i barnehagen som sikrar deltaking og innhald i møta 

mellom barn og bebuarar 
- Deler av barnehagen sin sosiale årsplan leggast til samarbeidsarena på 

sjukeheimen og omsorgssenteret 

 
Kriterium for vurdering 

- Grupper av barn frå barnehagen besøker jamleg sjukeheimen og 
omsorgssenteret 

- Det finn stad kjennskap og oppleving av gjensynsglede mellom barn og 

bebuarar 
- Vaksne i barnehagen syner engasjement og tek aktivt del i framdrift av 

prosjekt saman med barna og dei andre tilsette 
- Prosjektgruppe er på plass i barnehagen 
- Samarbeidet er planfesta for dei grupper som skal ta del 

 
Vurderingsgrunnlag: gjennomførte planar, praksisfortellingar, utførte 

prosjektgruppemøter 
 
Samarbeidet sin oppstart finn stad hausten 2019. I forkant er det gjort eit 

grunnarbeid av prosjektgruppa som er satt saman på tvers av einingane, og 
saman med Folkehelsekoordinator. 

 
Barnehagen har to representantar i den overordna prosjektgruppa.  

Det skal hausten 2019 opprettast prosjektgruppe innad i barnehagen, beståande 
av to fagarbeidarar i tillegg til dei to pedagogiske leiarane som sit i overordna 
prosjektgruppe. Gruppa skal ha eit overordna planansvar for framdrift i 

barnehagen. 
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Pedagogiske leiarar har ansvar for å følgje opp prosjekt i tråd med plan frå 

prosjektgruppa. Planlegging, dokumentering og vurdering gjerast i tråd med mål, 
tiltak og kriterium. 

 
Framdriftsplan 2019-2020 
 

Når Kva Ansvar 

Planleggingsdag 
14.august 

Gjennomgang av 
framdriftsplan og form 
for organisering av 

grupper mm i 
barnehagen 

Styrar saman med 
representantar frå 
prosjektgruppa 

Planleggingsdag 
14.august 

Intern prosjektgruppe i 
barnehagen opprettast 

(to fagarbeidarar i tillegg 
ti dei to som sit i felles 
prosjektgruppe for 

samarbeidet) 

Styrar 

21.august Grupper av barn og 

tilsette på synfaring; 
open dag på nye Stord 

sjukeheim 

Pedagogiske leiarar 3-5 

åringane 

Innan 1.september Halvtårsplan for grupper 

som skal på besøk til 
Knutsaåsen 
omsorgssenter gjennom 

hausten 

Pedagogiske leiarar 3-5 

åringane, i samrå med 
prosjektgruppa i bhg 

Etter 1.september Oppstart av besøk på 

Knutsaåsen (3-5 
åringane) 

 

26.september, 
7.november, 

12.desember 
(Datoar for våren 2020 
ikkje klare) 

Deltaking på «Kulturell 
spaserstokk» 

Styrar / Pedagogiske 
leiarar for aktuelle 

grupper  

Innan 1.desember Evaluering haust-
semester i barnehagen 

Prosjektgruppe i 
barnehagen 

Innan 15.desember Halvtårsplan for grupper 
som skal på besøk til 

Knutsaåsen 
omsorgssenter og Stord 

sjukeheim gjennom 
våren. Me tek no med 
småbarn og 

Pedagogiske leiarar i 
samrå med 

prosjektgruppa i bhg 
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11.3.4 Berekraftig utvikling; Miljøfyrtårn  
«Barna skal lære å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen. Berekraftig 

utvikling omfattar natur, økonomi og sosiale forhold og er en føresetnad for å ta 
vare på livet på jorda slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor ei viktig oppgåve 

i å fremje verdier, haldninger og praksis for mer berekraftige samfunn» 
(Rammeplan for barnehage, s.10)  

Mål 2019-2020 (hovudfokus: gjenbruk i barnehagen) 

- Barna i Skogatufto barnehage utviklar grunnleggande kjennskap til 

symbolet for «Miljøfyrtårn» og kva dette betyr for barnehagen og miljøet 

- Barn som utviklar haldningar som fremmar gjenbruk av ulikt materiale 

som grunnlag for leik, aktivitet og kreativitet 

- Gjenbruksmateriale dannar storparten av grunnlaget for barna sin leik 

Tiltak 

- Miljøfyrtårnet synleggjerast på kvar avdeling 

- Fokus på berekraftig utvikling syner att i månads- og halvtårsplanar, med 

tilhøyrande vurdering 

- Vaksne som tydelege rollemodellar for sortering og gjenbruk 

- Systematisk innsamling av gjenbruksmateriale i samarbeid med foreldre 

og andre 

- Sortering av gjenbruksmateriale og tilgjengeleggjering for barna 

- Samle naturmateriale som kan nyttast i barna sin leik og aktivitet 

- Vaksne som tilbyr barna gjenbruksmateriale av ulik art både i leik og i 

formingsaktivitetar 

- Vaksne som ser og vurdere gjenbruk gjennomgåande  

 

Kriterium  

- Barna syner grunnleggande kjennskap til og forståing for viktigheita av å 

ta vare på miljø i form av sortering og gjenbruk  

- Vaksne som tek ansvar for sortering og påfylling av gjenbruksmateriale 

- Leikemiljø med god tilgang til gjenbruksmateriale 

- Mindre kjøp og bruk av førehandsbestemte leiker 

- Barnehagen leverer mindre mengder avfall til SIM då store delar nyttast i 

barna sin leik og kreative aktivitet 

 
Arbeidet med miljøfyrtårn dannar grunnlag for karneval, samt for utstilling og 

underhaldning på sommarfesten. 
 

 
 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUqsfQmJ7jAhXul4sKHQAQAUEQjRx6BAgBEAU&url=https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn&psig=AOvVaw3CPlqbLtbpO6uTx8A1cE8-&ust=1562430313771511
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Godkjenning av årsplanen 

Årsplanen vart godkjent av samarbeidsutvalet i møte den xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogatufto barnehage 

Storasletto 65, 5411 Stord 

 

       telefonnr: 53403380             

https://www.stord.kommune.no/skogatufto-barnehage.425594.nn.html  
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