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Forord til årsplanen 

 
Asker kommune har felles mal for årsplan i de kommunale barnehagene.  

Barnehagene utarbeider sine årsplaner ut fra en fastsatt ramme som ivaretar kravene i Lov om 

barnehager, Rammeplanen, Temaplan for Askerbarnehagene, lokale føringer og i lederavtale med 

oppvekstdirektør.  

 

Planen revideres årlig. Planen publiseres på vår nettside og er tilgjengelig for foreldre. Denne planen 

vil også inneholde praktisk informasjon som kan være nyttig for foreldrene.  

 

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Landøyasonen. Barnehagene i denne sonen er  

Landøya, Nesøya og Vendla barnehager. 

Årsplanen er styrende for vårt arbeid og for kvalitetsutviklingen i våre barnehager. På interne møter, 

planleggingsdager, i det daglige arbeidet og ved skriving av periodeplaner skal vi reflektere over 

innholdet i planen og vurdere og utvikle vår praksis i tråd med føringene den gir. 

 

Landøyasonens barnehager  

Camilla Graff 

Virksomhetsleder  
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1. Askerbarnehagene 
 
Askerbarnehagene består av 8 barnehagesoner, som strekker seg fra ytterst på Hurumlandet, via 

Røyken til Nesøya. Sonene ledes av virksomhetsledere, med stedlige ledere (avdelingsledere) i hvert 

hus. Sonene varierer noe i størrelse.  

 

Askerbarnehagene skal ha felles satsningsområder.  Det utarbeides Temaplaner som skal ligge til 

grunn for satsningsområdene i barnehagene. Temaplan for 21-22 er utsatt til 2022 på grunn av covid-

19. 

  

I Landøyasonen vil vi ha Lek som fokusområde. Vi legger opp til at alle ansatte i barnehagen skal 

inneha kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel og utvikling for barns psykiske 

helse. 

 
2. Barnehagesonen 

 
Kommunesammenslåingen førte til endring for flere av de kommunale barnehagene.  

Barnehagene har nå blitt samlet i ungdomskolekretser.  I  januar 2020 ble Landøya, Nesøya og 

Vendla barnehager slått sammen til Landøyasonen barnehager  

 

Hver barnehage er unik og skal beholde sine særegenhet, men vi skal også være en samlet og 

harmonisert barnehagesone med samme overordnede rammer, føringer, mål og planverk - til det 

beste for barna.  Vi har også  felles ledelse bestående av 1 virksomhetsleder og 3 avdelingsledere.   

 

Vi er i ferd med å skape en felles identitet, noe som er et viktig og tidkrevende arbeid. Som 

utgangspunkt for vår identitetsskaping har vi valgt å ta utgangspunkt i Asker kommunes verdier: 

 

Raus - Nær - Modig - Skapende 

 

Målet er at disse verdiene skal forankres i personalgruppen gjennom fokus på et godt 

medarbeiderskap.   

 

 

Barnehagene i sonen 

 

Barnehagene ligger flott til på Landøya og Nesøya. I vårt nærmiljø har vi flere lekeplasser, skog, sjø 

og idrettsanlegg, som vi benytter mye. Vi har flere flotte leirplasser i skogsområdene nær 

barnehagene og et lite hus på Hvamodden.  

 

Barnehagene utgjør en enhet med felles ledelse og totalt 16 avdelinger. Vi har et mangfold av 

kompetente medarbeidere. Vi har til sammen 67 ansatte og ca 260 barn. 

 

Landøya barnehage har 4 avdelinger og en naturgruppe. Barnehagen har 72 barn og 17 ansatte. Vi 

har en flott naturbasert utelekeplass og  ligger i tett tilknytning til Landøya ungdomsskole. Det er 

gåavstand til Holmen friluftsområde med strand, skog og Holmenbadet. 
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Nesøya barnehage er en 3 avdelings barnehage med 48 barn og 11 ansatte. Vi holder til rett ved 

Nesøya skole og har gåavstand til Nesøyaskogen, Hvamodden og Nesøya Idrettspark. Barnehagen 

bruker nærmiljøet og går ofte til ulike lekeplasser i området. 

 

Vendla barnehage er vår største barnehage med sine 9 avdelinger, 138 barn og 37 ansatte. Vi har en 

stor og fin utelekeplass som er delt opp i aldersinndelte soner. I tillegg har vi leirplasser i 

Nesøyaskogen. Det er gåavstand til Nesøya Idrettspark, Hvamodden og Nesøya skole. Brønnøya er i 

umiddelbar nærhet og brukes mye. Barnehagen er en aktiv bruker av nærmiljøet til turer og ulike 

aktiviteter.  

3. Rammeplan for barnehager 
 

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven og et viktig arbeidsredskap for 

planlegging av barnehagens pedagogiske virksomhet. 

 

«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. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering». Lov om barnehager §1. 

4. Barnehagens verdier, visjon og grunnsyn 

 

Landøya barnehager - til barnets beste! 

 

I Landøya barnehager står barndommens egenverdi høyt. Leken har en sentral plass i dette og er en 

viktig arena for utvikling og læring. Barnehagene har aktive og engasjerte voksne, som tilrettelegger 

for leke miljøer hvor barna opplever glede, spenning og engasjement. Personalet gir barna impulser 

og inspirasjon, slik at deres evne til utforskning, undring og lyst til å lære blir stimulert og videreutviklet. 

Miljøene er preget av sosial samhandling, vennskap, inkludering og medvirkning. Gjennom mestring, 

tro på seg selv og tilhørighet, gir vi barna et viktig grunnlag som forbereder de til å være en aktiv 

deltaker i samfunnet og som vil bidra til et godt liv.  

 

Gjennom ulike felles aktiviteter i barnehagen, har vi fokus på å gi barna positive holdninger til det å 

være sammen i fellesskap. Hvert enkelt barns plass og betydning i fellesskapet skal synliggjøres og 

hver og en skal oppleve at de er viktige. Deres tanker og meninger skal bli hørt og tatt på alvor.  

Det finnes mange måter å tenke, handle og leve på og barnehagene jobber aktivt med å fremme 

respekt og nysgjerrighet på ulikheter. Dette gjør vi gjennom en tydelig praksis av holdninger hos  
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personalet og ved å bruke mangfoldet som en ressurs og tema inn i det pedagogiske arbeidet med 

barna. 

 

Barnehagene er opptatt av likeverd og likestilling, og fremmer dette gjennom blant annet verdier som 

nestekjærlighet. Vi motvirker alle former for diskriminering ved å ha tydelige holdninger og handlinger, 

som gjenspeiler at alle er likestilt i samfunnet. 

 

Landøya barnehager ligger i tett tilknytning til flotte naturområder, som vi bruker aktivt  i hverdagen og 

vårt pedagogiske arbeide. Vi er opptatt av at barna skal lære å ta vare på omgivelsene og naturen, 

samt får en begynnende forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

 

Viktigheten av barns psykiske helse har stor plass i våre barnehager. Vi fremmer denne gjennom å 

skape trygge arenaer, der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna 

støttes og veiledes i å mestre motstand og vi hjelper de til å bli kjent med egne og andres følelser. 

 

Barnehagene har fokus på fysisk aktivitet og stimulerer til bevegelsesglede. Vi vil også fremme god 

helse gjennom å tilrettelegge for sunne og gode måltider, som skal gi barna et begynnende grunnlag 

for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 

 

5. FNs bærekraftsmål  

Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 

2030.  

 

 
 
FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Asker kommune. 

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt 

som også bidrar globalt. Dersom kommunen skal lykkes med å omsette de globale målene i lokal 

handling og praksis, må bærekraftsmålene integreres i alle ledelse, planlegging og styring. 
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Asker kommune har valgt følgende seks bærekraftsmål: 

 

 

Barnehagene er det første barna møter i sitt utdanningsløp. Her skapes gode rutiner og holdninger. 

Det er derfor viktig at at bærekraft er en del av vår hverdag. 

 

Askerbarnehagene har valgt å ha fokus på følgende mål i årsplanen for perioden 2021 

 

Bærekraftsmål Hovedmål 

 

Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for 
alle uansett alder. 

 
 
 
 

 

Barnehagens verdigrunnlag: Mangfold og respekt, 
livsmestring og helse, barns medvirkning. 
 
Barnehagens fagområder: Kropp, bevegelse, mat og helse 
 

 

 

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å 
oppnå bærekraftig utvikling.  
 
Trygt og godt leke og læringsmiljø og tidlig innsats er viktige 
satsningsområder i Asker kommune 
 

 
 

Landøyasonens barnehager 

 

 

I våre barnehager har vi fokus på livsmestring og helse ved å 
tilby et sunt og balansert kosthold, tilrettelegge for daglig 
fysisk aktivitet, og ved å bygge trygge relasjoner gjennom lek 
og vennskap. 
 

 
 
 



 

7 

 

 
 

Bærekraftsmål Hovedmål 

 

Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle” 
 
God utdanning er det mest vesentlige for oss i barnehagen.  
 

 
 
 

 

Hele Rammeplan for barnehagen ligger inn under dette 
bærekraftsmålet. Barnehager er første ledd i 
utdanningsløpet.  
 
Grunnlaget for læring og utvikling legges de første 
leveårene gjennom samspill med nære voksne og andre 
barn. 

 

 

Askersamfunnet har inkluderende og trygge oppvekstmiljøer 
med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial 
kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse. 
 
Alle barn har tilgang til barnehage av god kvalitet som bidrar 
til trygghet, utvikling og læring, og som forbereder barna til å 
begynne i grunnskolen. 

 

Landøyasonens barnehager 

 

 

I våre barnehager har vi fokus på gode relasjoner mellom 
barn og voksne for å skape trygghet og følelsen av mestring i 
et godt.læringsfellesskap 
 
I våre barnehager skal personalet bidra til å fremme barnas 
tilhørighet til samfunn, natur og kultur. Barna skal møte 
støttende og oppmuntrende voksne som gir meningsfylte og 
spennende opplevelser. 
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Bærekraftsmål Hovedmål 

 

Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid 
på tvers som sikrer en bærekraftig utvikling. 

 
 
 
 
 

 

Rammeplan for barnehage 
Barnehagens verdigrunnlag og formålsparagraf 
Samarbeid barnehage og hjem 
Barnehagens formål og innhold-barnehagen skal fremme 
kommunikasjon og språk 

 
 

 

Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, 
uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold. 
 
Askersamfunnet er et levende lokaldemokrati der innbyggere 
i alle aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende 
og representative beslutningsprosesser 

 

Landøyasonens barnehager 

 

 

I våre barnehager har vi foreldre som vår viktigste 
samarbeidspartner.  
 
Vi har også tett samarbeid med skole, helsestasjon, PPT, 
spesialpedagoger, logopeder og andre aktører  i vårt 
nærmiljø (f.eks, idrettslag). 
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6. Barnehagens innhold og praksis  
 

Arbeidet med psykisk helsefremmende lekemiljøer vil være vårt overordnede satsningsområde i 
2021/2022. Voksenrollen, lek og utforming av det fysiske miljøet vil være sentralt. 

Mål: Alle ansatte i barnehagene skal inneha kunnskap og bevissthet om lekens 

betydning for trygghet, trivsel og utvikling og for barns psykiske helse. 

Lek 

Leken er barnehagebarnets dominerende aktivitet. Det er leken som driver barnets utvikling fremover. 

Derfor vil leken alltid skal være i førersetet i alle våre planer og aktiviteter med barna. 

Lek kjennetegnes ved at den er en frivillig aktivitet som barna velger selv å delta i, leken er «på 

liksom», den ligger utenfor det vi oppfatter som den «virkelige» verden. 

Barnet utvikler og utvider sin kompetanse gjennom leken og dermed utvikler barnet seg; språklig, 

sosialt og personlig. 

Leken er fleksibel og uten faste løsninger, noe som gir barnet mulighet til å prøve selv. Dermed lærer 

barnet å kjenne seg selv, utvikler tillit til egne evner og opplever følelsen av å kunne mestre og være 

en kompetent person. Det fører til at barnet etablerer nye forståelser av seg selv og egne 

kompetanser og gjennom aktivitetene etablerer og styrker barnet sine relasjoner til andre barn og de 

voksne. 

Leken innebærer frihet og frivillighet, den er lystbetont, den er tilfredsstillende, den er orden og kaos, 

den er kulturbetinget og den er primært aktivitet for aktivitetens skyld. 

Dersom vi fratar barn muligheten for lek, fratar vi dem også muligheten for ytringsfrihet og dermed 
retten til medvirkning. 

 

Vennskap og fellesskap:  

Barnehagen skal bidra til å utvikle barnas sosiale kompetanse og fremme vennskap og fellesskap. 

Dette innebærer en rekke definerte holdninger, ferdigheter og kunnskaper som f.eks. evne til empati, 

samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, språkferdigheter, evne til humor og glede.  

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre.  I barnehagen skal alle 

barna oppleve at de er betydningsfulle, og de skal være i positivt samspill med både barn og voksne. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna skal utvikle vennskap og oppleve sosialt fellesskap. 

Personalet  skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve å 

få venner og selv være en venn. 

Personalet skal forebygge og sikre at ingen barn opplever krenkelser eller utestengning.  

Les mer om barnehagens ansvar i forbindelse med krenkelser og utestenging, nedfelt i 

Barnehageloven, her  og her.  
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Områder Barna skal De voksne skal 

Barnehagen 
skal ivareta 
barnas behov 
for omsorg: 

 

 

 

 

 

 

bli trygge i gruppen, på andre barn og 
voksne.  Slik at de tør å vise det hvis 
de trenger støtte. 

utvikle tillit til seg selv og andre. 

oppleve å bli sett, forstått, respektert 
og få den hjelp og støtte de har behov 
for. 

få omsorgsfulle relasjoner med 
personalet og andre barn som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring 

ikke bare være mottakere av omsorg 
men også verdsetter barnas egne 
omsorgshandlinger 

se enkeltbarnet og møte barnets behov 
for omsorg og trygghet. Gi støtte og 
oppmuntring 

bidra til at barna kan utvikle tillit til seg 
selv og andre 

møte alle barn med åpenhet, varme og 
interesse og vise omsorg for hvert enkelt 
barn 

legge til rette for at barna kan knytte seg 
til personalet og hverandre 

støtte og oppmuntre barna til å vise 
omsorg for andre og til selv å kunne ta 
imot omsorg 

 

 

Områder Barna skal De voksne skal 

Barnehagen 

skal ivareta 

barnas behov 

for lek 

 

 

 

utvikle sin lekekompetanse 
utvikle sin material kompetanse 

 
oppleve gode vilkår for lek og 
vennskap 
 
oppleve humor, glede og spenning 
gjennom lek. Alene og sammen med 
andre. 

 
forme sine egne lekerom med 
fleksible materialer som 
kommuniserer godt med hverandre 

 
oppleve et lekemiljø som er tilrettelagt 
etter alder, interesser og tema, og 
som innbyr til samarbeid.  
 

 

utvikle kunnskap om psykisk 
helsefremmende lekemiljø 
 
aktivt bidra til at alle kommer inn i leken 
 
legge til rette for et inkluderende miljø 
hvor alle barna deltar og erfarer glede i 
leken 

 
sette lek på dagsorden og tilrettelegge 
planer med plass for lek både inne og 
ute. 
 
være deltagende voksne som inspirerer, 
tilrettelegger, støtter og verner barns lek 

 
legge til rette for tydelige og definerte 
lekerom som innbyr til lek etter barnas 
alder og interesser. 
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Områder Barna skal De voksne skal 

Barnehagen 

skal fremme 

danning 

 

 

få støtte i sin sosiale utvikling, hjelp til 
å bli et “likanes menneske»  

 
forstå felles verdier og normer som er 
viktig for felleskapet. 
 
støttes i å uttrykke synspunkter og 
skape mening i den verden de er del 
av 

utvikle kritisk tenking og etisk 
vurderingsevne  

møte gode rollemodeller i barnehagen 

 

å delta i planleggingen av dagene. 
Medbestemmelse. 

se enkeltbarnet.  Gi tilhørighet til 
gruppen.  Støtte barnets positive 
selvfølelse og gi god identitets følelse.  

anerkjenne og følge opp barnets behov, 
meninger, perspektiver og handlinger i 
fellesskapet 

fremheve mangfoldet  som grunnlag for 
meningsfulle opplevelser, utforsking og 
læring 

utfordre barnas tenkning og invitere dem 
inn i utforskende samtaler 
 
fremstå som gode eksempler, speiling av 
oss voksne. Være gode rollemodeller.  

 
legge tilrette for at barna får delta i 
beslutningsprosesser og felles innhold. 

 

 

Områder Barna skal De voksne skal 

Barnehagen 

skal fremme 

læring 

 

 

oppleve et trygt og godt læringsmiljø 

som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske og mestre 

oppleve at deres initiativ, undring, 
nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst 
og tiltro til egne evner anerkjennes 

få bruke hele kroppen og sine sanser 

i læringsprosessen  

 

 

 

 

oppleve et inkluderende felleskap 

 

 

 

oppleve lydhøre voksne og læring 

gjennom lek. 

gi barna varierte opplevelser og 
erfaringer, utfordringer og 
mestringsfølelse 
 
støtte og berike barnas undring, 
kreativitet og læringslyst.  Gi dem tiltro til 
egne evner. 
 
motivere, være kreative, engasjerte og 
inspirerer barnet 
 
legge til rette for helhetlige 

læringsprosesser som fremme barnas 

trivsel og allsidige utvikling.  

 

sørge for et inkluderende fellesskap og 

legge til rette for at barn kan bidra i egen 

og andres læring. 

 

skal introdusere nye temaer og inspirere 

til lek. De voksen skal være lydhøre for 

barnas ønsker. 
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Områder Barna skal De voksne skal 

Barnehagen 

skal fremme 

vennskap og 

felleskap 

 

få hjelp til å utvikle seg til et sosialt 
individ som evner å få venner og å 
holde på et vennskap. 

oppleve et trygt og godt leke og 
læringsmiljø 

 

lære seg å bli empatiske og gode mot 
hverandre i ulike settinger.   

erfare å være betydningsfulle for 
fellesskapet og å være i positivt 
samspill med barn og voksne 

støtte barnets initiativ til samspill og bidra 
til at alle kan få leke med andre. Oppleve 
vennskap og lære å beholde venner. 

støtte barna i å ta andres perspektiv og 
forebygge og stoppe mobbing og 
utestenging                                                                                                                                                                                                                 
 
støtte opp og forebygger uheldige 
samspillsmønstre 
 
støtte barna i å ta andres perspektiver og 
setter sine egne grenser og aksepterer 
andres grenser 
 

 

 

 

Områder Barna skal De voksne skal 

Plan for trygt 

og godt leke 

og 

læringsmiljø i 

Asker 

 

 

ha gode og trygge rammer rundt lek 

både inne og ute. 

oppleve å bli verdsatt og inkludert 
samt å ta hverandres perspektiv. 

likeverdige muligheter for utvikling, 

læring og mestring 

oppleve voksne som er lydhøre til 

deres opplevelser 

oppleve en barnehage med 

nulltoleranse for krenkelser og 

mobbing. 

gi gode og trygge arenaer for lek både 

inne og ute. Stimulerer til variert lek. 

legge til rette for barna skal bli hørt. 
Være lydhør for barnas opplevelser.  

bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

bidra til barns trivsel, livsglede, mestring 

og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing 

håndtere, stoppe og følge opp mobbing 

og/eller krenkelse 
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Områder Barna skal De voksne skal 

Barnehagen 

skal fremme 

kommunikasjo

n og språk 

 

 

oppleve å bli hørt og sett og få 

opplevelsen av at deres stemme 

teller-  få positive tilbakemeldinger på 

kommunikasjon, både verbalt og 

nonverbalt. 

støttes i å kommunisere og forstå og 

skape mening  

få mulighet til god språkstimulering  

være trygge nok for å uttrykke seg 

verbalt gjennom 

barnehagehverdagen.  

tøyse, tulle og bruke humor i 

barnehagen.  

 

anerkjenne og respondere på barnas 

ulike verbale og nonverbale uttrykk og 

støtte barnas språkutvikling 

 

 

legge til rette for at barna får  varierte og 

positive erfaringer med språket. 

 

drive språkstimulering hele dagen i DUÅ 

ånd.  

ha ansvar for at alle barn deltar språklig 

hver dag på avdelingen. 

 

 

 

7. Fagområder og progresjon 
 

Askerbarnehagene har en felles progresjonsplan for fagområdene. Barnehagen tar utgangspunkt i det 

som engasjerer barna og legger til rette for at fagområdene oppleves meningsfulle og morsomme i 

hverdagen. Fagområdene skal gjenspeile områder av interesse og egenverdi for barn og bidra til å 

fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 

 

Fagområdene er en gjennomgående del av barnehagens innhold. Se også vedlagt progresjonsplan. 

 

● Kommunikasjon, språk og tekst 

● Kropp, bevegelse, mat og helse 

● Kunst, kultur og kreativitet 

● Natur, miljø og teknologi 

● Antall, rom og form 

● Etikk, religion og filosofi  

● Nærmiljø og samfunn 

 

Progresjon handler om fremskritt og er en prosess som ikke måles i resultat. Det et barn ikke får til i 

dag kan det få til om en måned. Barn utvikler seg ulikt og når milepæler i variert tempo. 
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8. Barns medvirkning  

 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning. Dette innebærer bl.a. at barnet opplever at det blir 

lyttet til og at forslag, tanker og ideer blir tatt på alvor. Dette er en holdning og en væremåte som må 

gjenspeiles i alle barnehagens aktiviteter. Vi legger tilrette for de gode samtalene med barnet for å 

sikre at alle får komme til med ideer og forslag. Dette skal bidra til at barnet blir møtt ut fra sine 

forutsetninger og interesser. 

 

Ny barnehagelov gjeldende fra 1.2.2021 inneholder en presisering av §3, Barns rett til medvirkning og 

hensynet til barnets beste. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 

daglige virksomhet  i saker som gjelder dem selv.  

I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være 

et grunnleggende hensyn.  

 

Et konkret og systematisk verktøy vi bruker for å sikre barns medvirkning er  “Trivselsundersøkelsen”. 

Dette er en undersøkelse for 4- og 5 åringene der hensikten er å bedre barnehagens kunnskap om 

barnets egen opplevelse av trivsel i barnehagen.  

Trivselsundersøkelsen skal supplere informasjonen fra den årlige foreldreundersøkelsen. Til sammen 

skal disse undersøkelsene gi barnehagen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt 

barnehagemiljø, som fremmer læring, trivsel og helse.  

 

Undersøkelsene er for internt bruk med mål om å ivareta et godt psykososialt barnehagemiljø der alle 

barn får oppleve god omsorg, vennskap og lek, og der de får mulighet til læring av grunnleggende 

kunnskaper og ferdigheter, holdninger og verdier.  

9. Overganger 
 

Oppstart og tilvenning 

 

Vi er opptatt av å opprette et godt samarbeid med foreldrene før oppstart i barnehagen. Kort tid etter 

at barnet har fått plass i barnehagen, sender vi ut  informasjon om barnehagen/avdelingen og videre 

prosess før oppstart. I god tid før sommeren har vi et møte for nye foreldre og vi inviterer også til 

besøksdag hvor foreldre og barn besøker sin nye avdeling og møter personalet. 

 

Barnehagene har egne tilvennings rutiner. I tett samarbeid og god dialog med foreldrene, tilpasser og 

tilrettelegger vi for hvert enkelt barn, slik at de skal få en god oppstart i barnehagen. Under tilvenning 

har barnet en primærkontakt som har et hovedansvar for barnet og følger det tett under hele 

tilvenningen.  

 

Overganger mellom avdelinger innad i barnehagen 

 

I våre barnehager gjelder denne overgangen fra småbarns- til storbarnsavdelinger, som skjer høsten i 

det året de fyller 3 år. Vi har en egen plan for dette, som de pedagogiske lederne på de ulike 

avdelingene samarbeider om. Basert på faglige vurderinger i forhold til enkeltbarn og barnegruppene, 

plasseres barna på de nye avdelingene. Videre lages det en plan for besøk og tilvenning, som 

gjennomføres på våren frem mot sommeren.  Småbarna er da inne på sine “nye” avdelinger sammen 

med trygge voksne, for å bli kjent med avdelingen og de voksne som jobber der. 
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Overgang fra barnehage til skole 

 

Nesten alle barna våre begynner på skoler i nærmiljøet. Overordnet denne overgangen har 

kommunen en felles plan for alle Asker barnehagene,  “Standard for overgang barnehage-skole/SFO i 

Asker”.  

 

I Landøya sonen har vi et tett og godt samarbeid med våre nærskoler, med gode rutiner for å skape 

en så trygg overgang som mulig. Sammen med skolene har vi utarbeidet et årshjul for siste år før 

skolestart. Dette ivaretar viktige møtearenaer og “bli kjent” aktiviteter, som gjennomføres gjennom hele 

året. 

 

10. Foreldresamarbeid 
 

«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.» Rammeplan for 

barnehage. 

Vårt samarbeid og vår dialog ønsker vi skal være preget av at:      

   

 

VI VISER HVERANDRE RESPEKT     

VI KOMMUNISERER POSITIVT OG AKTIVT 

VI ER LØSNINGSORIENTERTE OG FLEKSIBLE 

 

For å sikre samarbeid med barnas hjem, og gi foreldregruppen innflytelse på barnehagens daglige 

drift, har barnehagene et aktivt arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU). Viktige saker skal 

forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

Foreldrerådet består av alle foreldrene (FAU). Her sitter en representant fra hver avdeling. FAU 

velger representanter til et samarbeidsutvalg (SU) fra foreldrerådet . 

Samarbeidsutvalget: (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn 

hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. Det er SU som fastsetter Årsplanen. 

Foreldremøter: Sammen med foreldrene (FAU) skal barnehagen finne fram til innhold og møteformer 

som gjør at foreldrene opplever møtene som givende.  

Foreldresamtaler:  Dere får tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder årlig. 

Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte 

barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen..  

Den daglige hente- og bringesituasjonen er likevel vår viktigste arena for utveksling av informasjon og 

samarbeid. Barnehagen inviterer dere foreldre til medvirkning gjennom deltakelse. 

Oppstartssamtaler: Når barnet starter i barnehagen blir dere tilbudt en oppstartssamtale med din 

tilknytningsperson på avdeling hvor foreldre kan dele informasjon om barnets behov og interesser. 

Dette er viktig for at personalet skal kunne legge tilrette for en god og trygg tilvenning. 

Foreldreundersøkelser: Hver høst inviteres alle foreldre til å delta i en foreldreundersøkelse.  
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Barnehagen bruker Vigilo som kommunikasjonsplattform. Når barnet begynner i barnehagen får 

dere foreldre tilgang til egen avdeling. Foreldre laster ned en foreldre-app og ha lett tilgang til all 

informasjon som blir lagt ut. 

11. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 

Vi planlegger den daglige driften med utgangspunkt i årsplanen. 

Avdelingene lager planer (interne arbeidsdokumenter) med nærmere beskrivelser av mål, 

arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og evaluering etter gjennomføring. På denne måten sikrer vi at vårt 

arbeid blir evaluert.  

 

Månedsplaner blir lagt ut på kommunikasjonsplattformen Vigilo. Her vil det også være en 

oppsummering fra forrige måneds arbeid.  Vi oppfordrer dere til å komme med innspill og 

kommentarer.  Du vet også hva ditt barn er opptatt av for tiden. Gjennomføringen av våre planer må 

være så fleksible at det er rom for spontanitet og barnas innspill. 

 

Vi vil selvfølgelig være opptatt av barnas opplevelser.  For å finne ut av dette må vi observere, og 

også spørre barna selv. Vi tar også en del bilder, både som dokumentasjon på det vi gjør, men også 

som utgangspunkt for samtaler og evaluering (pedagogisk dokumentasjon). 

 

I Askerbarnehagene observerer vi alle barns språkutvikling ved hjelp av et observasjonsskjema, TRAS 

(Tidlig Registrering Av Språk).  Det er i Asker kommune besluttet at dette observasjonsskjemaet skal 

følge barnet over i skolen. Her innhenter vi foreldrenes samtykke i forkant. 

 

Vi tilrettelegger det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. For at barn og 

foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud, samarbeider barnehagen med andre tjenester i 

kommunen. Vi legger vekt på et tett samarbeid med foreldre, og ved behov kan vi sammen finne 

eventuelle tiltak som skal settes i verk rundt barnet.  

 

Tverrfaglig Innsatsteam (TFI) - Lavterskeltilbud 

Består av et fagpanel med representanter fra helsestasjon, barnevern, pp-tjenesten, barnehage, andre 

ved behov. Fagpanelet møtes en gang i måneden i Vendla barnehage.  

 

Vi ønsker at foreldre som har en bekymring for barnet sitt deltar på møtene. Vi drøfter utfordringer eller 

bekymring knyttet til et barns utvikling, og der vi får belyst utfordringene og bekymringene fra flere 

fagområder. Personalet og foreldre kan få råd og veiledning rundt ulike temaer/situasjoner. 

 

Gjennom samarbeidet med TFI-fagpanel  har vi allerede et godt samarbeid med  førstelinjetjenestene i 

kommunen. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldre før vi utveksler informasjon. For barnehagen er 

det naturlig å samarbeide med barnets helsestasjon, PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) og 

Spesialpedagoger som kan hjelpe oss med å tilrettelegge barnehagetilbudet, Systemveileder som kan 

bistå med veiledning av personalet og Barnevern som kan bidra med støtte til familiene. 
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12. Lenker og vedlegg 
 

 

Rammeplan for barnehager 

 

Barnehageloven 

 

Progresjonsplaner for Fagområdene i Rammeplanen 

 

Overgang barnehage til skole 

 

Plan for et trygt og godt leke og læringsmiljø 

 

 

 

 

 

 

 


