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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, forventningsbrev for Asker-barnehagene, lokale føringer og i 

lederavtale med oppvekstdirektør..  

Planen revideres årlig. Planen er publisert på vår nettside og er dermed tilgjengelig også for 

foreldre. Denne planen vil også inneholde praktisk informasjon som kan være nyttig for 

foreldrene 

 

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet ved Borgen barnehager. 

Borgensonen består av 4 barnehager: Borgen barnehage, Søndre Borgen barnehage, 

Brendsrud barnehage og Østhellinga barnehage. 

I løpet av planperioden 2020-2021, skal årsplanen være styrende for vårt arbeid og for 

kvalitetsutviklinga på enheten. På interne møter, planleggingsdager, i det daglige arbeidet og 

ved skriving av periodeplaner skal vi reflektere over innholdet i planen, vurdere og utvikle vår 

praksis i tråd med føringene i planen.  

 

 

 

 

 

Borgen barnehagene  
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Virksomhetsleder  
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Asker-barnehagene 

a. Asker-barnehagene består av 8 barnehagesoner, som strekker seg fra ytterst 

på Hurumlandet, via Røyken til Nesøya Asker. Sonene ledes av 

virksomhetsledere, med stedlig ledere i hvert hus. Sonene varierer noe i 

størrelse.  

 

b. Felles satsning for Asker-barnehagene. Her tas det utgangspunkt i 

forventningsbrevet fra oppvekstdirektør til barnehagene. Felles satsninger 

iverksatt fra kommunalsjef eller fremtidig temaplan kommer inn her.  

2. Barnehagesonen   
a. Borgensonen barnehager har barn og foreldre fra mange forskjellige kulturer. 

Vi arbeider for at alle barn og voksne skal oppleve trivsel og tilhørighet og 

barnehagene ønsker å nyttiggjøre seg av mangfoldets ressurser. I våre 

barnehager møtes mennesker fra hele verden hvor barnehagene blir en felles 

referanseramme for lek, glede, læring og utvikling.  

 

b. Informasjon om barnehagene 

 

Borgen barnehage er en barnehage med fire avdelinger, som ligger i 

spennende lokaler samlokalisert med Vardåsen kirke. Nærområdene rundt 

barnehagen gir store muligheter for fysisk utfoldelse. Vi har skogen og 

idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. 

 

Brendsrud barnehage ligger i rolige og flotte omgivelser på Brendsrudtoppen, 

med skogen i umiddelbar nærhet. Den har fire avdelinger og har egen grillhytte 

ved Dikemark. Barnehagen disponerer minibuss, som transporterer barna til 

forskjellige utflukter og aktiviteter i nærområdet.  

 

Søndre Borgen er en barnehage med fire avdelinger som ligger i gangavstand 

fra Asker sentrum. Barnehagen er en aktiv bruker av nærmiljøet og har også 

kort vei til skogen og idrettsanlegg.  

 

Østhellinga barnehage har tre avdelinger og er lokalisert i nærheten av 

Vardåsen skisenter. Her finnes store muligheter for uteliv og turer i skog og 

mark. Barnehagen har egen lavvo og disponerer også gapahuk.    

 

Åpen barnehage er et tilbud for alle hjemmeværende med barn. Tilbudet er 

lokalisert i Borgenveien 100, lokaler vi deler med Den Norske Turistforeningen, 

DNT. 
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3. Rammeplan for barnehager 
a. Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven og et viktig 

arbeidsredskap for planlegging av barnehagens pedagogiske virksomhet. 

 

b. «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 
 

Barnehagens verdigrunnlag er basert på verdier som likeverd, åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, solidaritet, respekt for menneskeverdet og naturen. Disse 

verdiene knyttes til humanistiske og kristne tradisjoner og finnes i ulike religioner og 

livssyn. I vår sone med stort mangfold er likhetsprinsippet grunnleggende og vi 

ønsker å være en arena for å utligne sosiale forskjeller. For oss betyr dette at vi må 

møte barn og foreldre der de er og se deres ressurser. Med likhet mener vi at vi skal 

tilpasse og tilrettelegge etter barnas ulike individuelle behov slik at barna får like 

muligheter til lek, læring og utvikling.  

 

Personalet i barnehagen skal være gode rollemodeller og sørge for å fremme 

demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling og en bærekraftig utvikling. 

Personalet skal gi omsorg, trygghet, skape tilhørighet, anerkjenne og sikre at barna er 

en del av fellesskapet.  (Rammeplan for barnehager 2017) 
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5. FNs bærekrafts-mål  

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

klimaendringene innen 2030.  

 

 
 

FNs bærekrafts-mål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av 

Asker kommune. Bærekrafts-målene 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 bærekrafts-målene integreres i alle ledelse, planlegging og 

styring. 

 

Asker kommune har valgt følgende seks bærekrafts-mål: 

 

 

 

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

og holdninger. Det er derfor viktig at bærekraft er en del av vår hverdag. 
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Asker-barnehagene har valgt å ha fokus på følgende mål i årsplanen for perioden: 2020-

2021 

 

Bærekrafts-mål Hovedmål 

 

Asker-samfunnet 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 
 

 

 

Grunnlaget for barnas gode helse videre i livet, starter med 
hjemmet og barnehagen 
 
Barnehagen har fokus på et sundt og variert kosthold. Det 
serveres brødmat, frukt og varmmat.  
Barnehagen har gjennom lek fokus på fysisk aktivitet som 
fremmer fysisk helse, samt å bygge relasjoner og vennskap 
som fremmer god psykisk helse.  
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Bærekrafts-mål Hovedmål 

 

Asker-samfunnet 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 
bærekrafts-målet. Barnehager er første ledd i 
utdanningsløpet.  
 
Grunnlaget for læring og utvikling legges de første 
leveårene gjennom samspill med nære voksne og 
andre barn. 
 
 

 

Asker-samfunnet 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. 
 

 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø 
hvor de ansatte støtter opp om barnas lyst til å leke, 
lære, utforske og mestre.  
 
I vår barnehage har vi fokus på voksen- barn 
relasjonen for å skape trygge barn og godt 
læringsmiljø, hvor de føler seg betydningsfulle for 
fellesskapet.  
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Bærekrafts-mål Hovedmål 

 

Asker-samfunnet 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 
 
 

 

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

 

For oss er dere som foreldre vår viktigste 
samarbeidspartner.  
 
Barnehagene har tett samarbeid med skolene og 
førstelinjetjenesten som helstasjon, PPT, 
barnevernstjenesten, spesialpedagoger og andre 
aktører i vårt nærmiljø.  
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6. Barnehagens innhold og praksis  
 

a. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg: 

 

b. Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 

 

c. Barnehagen skal fremme danning 

 

d. Barnehagen skal fremme læring 

 

e. Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap 

 

f. Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 

 

g. Samiske barnehager 

 

h. Andre barnehager med samiske barn 

 

i. Plan for trygt og gode leke og læringsmiljø i Asker.  

 

 

Barnehagen gir barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal 

alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov 

for.  

 

I våre barnehager har leken en sentral plass hvor lekens egenverdi anerkjennes. De 

ansatte i barnehagen legger til rette for vennskap og for barnas utvikling og læring. 

Personalet får opplæring i De utrolige årene(DUÅ) som er et kompetanseverktøy som 

setter fokus på barns sosiale- og emosjonelle ferdigheter.  

 

Barnehagen støtter barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 

fellesskap. Barna støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en 

del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking bidrar barnehagen til at barna utvikler 

kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, 

slik at de kan bidra til endringer. Gjennom DUÅ blir de ansatte kurset i 

problemløsningsferdigheter som de kan videreføre til barna.  

 

De ansatte i barnehagen er bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes 

av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill støttes barna i å 

kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. 
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7. Fagområder og progresjon 
 

a. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal 

være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barnehagen skal ta 

utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med 

fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas 

hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen 

skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og 

meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle 

fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. 

 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved 

bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. 

Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som 

arbeidsmåte. Alle barnehagene i sonen har smart-telefon og Ipad. 

 

Rammeplanens fagområder: 

  

i. Kommunikasjon, språk og tekst 

ii. Kropp, bevegelse, mat og helse 

iii. Kunst, kultur og kreativitet 

iv. Natur, miljø og teknologi 

v. Antall, rom og form 

vi. Etikk, religion og filosofi  

vii. Nærmiljø og samfunn 

 

b. 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. 

 

 

8. Barns medvirkning  

 

Barnehagen ivaretar 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 barnekonvensjon art. 12 nr. 1.  
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9. Overganger 
 

a. Ny i barnehagen. 

Alle nye barn som begynner i barnehagen blir tatt imot av en ansatt som 

følger barnet og foreldrene den første dagen og ellers følger ekstra tett opp 

den første tiden. Det er i hovedsak satt av tre dager til selve tilvenningen. 

Noen barn trenger lengre tid, mens andre barn trenger kortere tid, derfor vil 

personalet være i dialog med dere foreldre. Ved oppstarten av nytt 

barnehageår er det mange nye barn, og avdelingen bruker i hovedsak august 

og hele september på å få trygge barn, slik at vennskapsrelasjoner kan 

knyttes og et fellesskap kan etableres.  

 

 

b.  Overgang fra liten til stor avdeling: 

Gjennom året deltar alle barna i noen felles aktiviteter. Noen har grupper på 

tvers og vi ferdes ofte på uteområdene samtidig. På våren har de på 

storbarns-avdelingene planlagte besøk fra barna fra småbarnsavdelingene 

som skal skifte avdeling, slik at de gradvis kan gjøre seg kjent med ny 

avdeling. 

 

c. Overgang barnehage-skole/sfo. Asker kommune har utarbeidet en standard 

for overgang barnehage-skole/sfo som vi følger, se vedlagt link. 

 

Vi har et tett samarbeid med skolene i vårt nærmiljø gjennom året. Vi går på 

besøk til skolene, låner gymsalen og uteområde og lederne i sonen 

samarbeider tett i sonemøter.   

I alle barnehagene etableres det førskolegrupper på tvers av avdelinger det 

siste året før skolestart. I disse gruppene har vi et økt fokus på 

selvhjelpsferdigheter, samtaler og fellesskapsfølelse i gruppen. I gruppen får 

barna anledning til lek og læring med andre barn på samme alder. 

 

Det er ansatt en pedagog i en overgangsstilling som jobber to dager i Borgen / 

Søndre Borgen barnehage og 2 dager på Hagaløkka skole. Hun jobber mye 

rettet inn mot språk og er et nyttig bindeledd mellom disse barnehagene og 

skolen.  
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10.  Foreldresamarbeid 
 

a. «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. 

 

b. Videre beskriver barnehagen egne rutiner for samarbeid. Både på individnivå 

og gruppenivå. 

i. Foreldremøter- I Borgen barnehagene gjennomføres det foreldremøte 

på høsten.  

ii. Foreldresamtaler- Foreldresamtaler gjennomføres mellom pedagog og 

foreldre for en tett og god oppfølging av barna. Foreldrene får tilbud 

om 1-2 samtaler i året, men det er muligheter til å få flere samtaler ved 

behov. 

iii. Oppstarts samtaler- Oppstartsamtale med foreldre kort tid etter 

barnehagestart. 

iv. Samarbeidsutvalg-  Foreldrerepresentanter og ansatte i barnehagene 

møtes for å ivareta samarbeidet mellom barnehage og hjemmene. 

Samarbeid rundt ulike arrangementer som dugnad og sommerfest, 

samt innhold og medvirkning i barnehagen er tema på disse møtene. 

Det er en kombinasjon av husvise og sonevise møter.  

v. Vigilo- Er et digitalt kommunikasjonsverktøy som er med på å sikre 

samarbeidet og kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet. 
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11.  Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 

a. Planlegging – Det er de pedagogiske lederne som i samarbeid med øvrige 

ansatte har ansvaret for å utarbeide planer på avdelingen. Dette kan være 

planer som periodeplan, månedsplaner, ukeplaner eller aktivitetsplaner.  

 

b. Vurdering – Det blir gjort jevnlige vurderinger, og evalueringer. De formelle 

vurderingene som kommer frem av ståstedsanalyser, foreldreundersøkelsen 

og foreldresamtaler blir sammen med den jevnlige vurderingene lagt til grunn 

for videre planlegging og forbedringer.  

 

c. Dokumentasjon – Barnehagen dokumentere sitt arbeid gjennom tilbakeblikk, 

bilder, dagen vår eller månedsbrev. Vi bruker også TRAS, evalueringer og 

referater for å dokumentere det pedagogiske arbeidet. 

 

d. Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra 

støtte. Vi har fokus på å tilrettelegge for gode rutiner og relasjonsbygging 

mellom barn-barn og barn-voksen da dette er grunnleggende for å tilby et godt 

allmennpedagogisk tilbud. Vi deler også barna i mindre grupper da vi vet at 

dette fremmer barnas lekekompetanse og lek er som kjent barnas viktigste 

arena for utvikling og læring. I tillegg har vi flere gode samarbeidspartnere som 

kan bistå i dette arbeidet.   

i. SYSTEMVEILEDER 

ii. Tverrfaglig innsatsteam - Barnehagene har månedlige TFI- møter 

(tverrfaglig innsatsteam). Dette er et lavterskel tilbud der foreldre kan 

diskutere bekymringer eller problemstillinger om eget barn med 

fagpersoner med ulik kompetanse. (Barnehage, helsestasjonen, PPT, 

barnevern) 

iii. HELSESTASJON 

iv. PPT 

v. SPES PED 

vi. BARNEVERN 

 

 

12. Lenker og vedlegg 

Rammeplan 

Barnehageloven 

Forventningsbrev 

Temaplan 

Progresjonsplaner 

Handlingsplan 

Standard overgang barnehage-skole/Sfo. 

https://sites.google.com/askerskolen.no/kompetanseplan-for-askerbhg/n%C3%B8dvendige-dokumenter/standard-for-overgang-barnehage-skolesfo?authuser=0

