Årsplan 2022/23

Eikeliveien barnehage

Velkommen til et nytt barnehageår!
Barnehagens årsplan presenterer satsings- og skoleringsområder for barnehageåret 2022- 2023.
Rammeplanen for barnehage er en sentral del av planverket til barnehagen, og den kan leses her.
I Eikeliveien barnehage ligger alt til rette for å lage en god barnehagehverdag. Personalet er opptatt
av at barnehagen skal være et godt sted for liten og stor. Et godt samarbeid mellom barnehagen og
foresatte bidrar til god utvikling til barns beste. Personalet oppfordrer foreldre/foresatte til å bruke
foreldremøter, foreldresamtaler, SU og det daglige samspillet med personalet i barnehagen til å gi
tilbakemelding. I år vil vi jobbe ekstra med dere foreldre som ressurser for egne og andres barn.
Dette vil dere først og fremst se gjennom endrede foreldremøter. Vi ønsker å få dere mer på banen
slik at vi er sammen om en trygg og god oppvekst. Vi vil ta tilbake «landsbyen» (det tar en hel
landsby å oppdra et barn) og vil invitere dere til å bli kjent og reflektere sammen med oss om
barndom og oppvekst.
Vi ser et behov etter Corona for å øke samarbeidet mellom alle avdelingene og vil ha mye samarbeid
i aldersgruppene gjennom året. Våren 2022 kunne vi ha en vanlig tilvenning igjen. Barna som gikk på
småbarn, var mye på besøk og ellers sammen med ansatte og barn på ny avdeling. De helt nye barna
ble invitert inn på tidlig tilvenning, foreldremøte og ellers besøk. Dette gjenspeiler seg i en fin
oppstart for de fleste barn og familier. Barna har funnet seg raskt til rette i sin nye hverdag.
Eikeliveien barnehage er så heldige å ha vannrom som alle barna får tilbud om å være jevnlig på.
Skolestarterne skal i år som i fjor, få tilbud om svømming på Finstadtunet med vår egen
svømmeinstruktør- oppstart nærmere oktober.
Avdelingene jobber i mindre grupper gjennom hele dagen- Personalet ser hvor betydningsfullt det er
med små lekegrupper og vil fortsette med dette så langt det er mulig ut fra rammene barnehagen
har. Hverdagen i barnehagen skal preges av lek i mindre grupper der barn og voksne er tett på
hverandre og opplever trygghet og nærhet. Barna skal oppleve engasjerte voksne som har et sterkt
ønske om å delta, være nysgjerrige og oppdage sammen med barna. Leken vil være sentral i alt vi
gjør og all læring skal skje gjennom lek og lystbetonte aktiviteter, lek er læring og læring er lek.
I barnehagen er det et stort mangfold, derfor vil språk være en viktig del av arbeidet. Barnehageåret
2022-23 vil vi jobbe med NTM- Norsk med tegnstøtte på alle avdelinger. Personalet skal visualisere
språket i barnehagen og bruke språket aktivt i alle situasjoner i hverdagen. Vi kurses via Statped og vi
vil ta med barna og kanskje dere foreldre også i dette utviklingsarbeidet. Ved å bruke NMT i
hverdagen styrker vi både forståelsen og utviklingen av språket til alle barn. Språkkista og
snakkepakken er andre verktøy barnehagen bruker i språkarbeidet sammen med ekstra språkstøtte
til barn som har behov for det.
I Eikeliveien barnehage er det mange aktiviteter og fagområder vi er innom i løpet av et år og det vil
bli dokumentert gjennom rapporter fra avdelingene. Sist år forsøkte vi oss på å sende dere et
refleksjonsnotat hver måned- dette går vi bort fra for å få en mer jevnlig og mer avdelingsrettet
informasjon og dokumentasjon. For å få frem barns interesser, tanker og ideer vil personalet ta
barna med på planleggingen og evalueringsarbeidet gjennom å lytte til barna, lese kroppsspråk og
observere barnas interesser. Barnehagen vil jobbe i en prosjekterende retning og finne veien
sammen med barn.
Eikeliveien barnehage er miljøfyrtårn og trafikksikker barnehage. Dette innebærer at vi
gjennomfører miljøarbeid og trafikksikkerhet i våre øvrige planer.
Med ønske om et godt barnehageår!
På vegne av personalet, Marit Kristin Horne, Virksomhetsleder Eikeliveien barnehage
Årsplanen er godkjent av SU 02.09.222
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1 Bakgrunn for valg av satsningsområder
I Eikeliveien barnehage har vi erfart at ved å bruke god tid på å fordype seg i et tema- så lærer og
utvikler vi oss bedre. Voksne og barn har behov for dybdelæring over tid. Hvert år velger barnehagen
områder personalet skal jobbe mer med for å utvikle oss og bli gode på. Hvert år sees planen i
sammenheng med foregående planer og det blir gjort små justeringer over samme tema basert på
evalueringer. I tillegg kan det komme nye satsningsområder med bakgrunn i sentrale eller lokale
føringer som i år er prosjektet «foreldre som ressurs». Barnehagen jobber med alle områdene i
rammeplanen, men velger ut noe som skal være i fokus. Det er innenfor disse områdene personalet
får skolering. Gjennom å jobbe spesifikt med enkelte områder vil områdene etter hvert bli etablert
praksis.
Fra 2021 har barnehagene i Nordre Follo et felles prosjekt med utgangspunkt i fagplanen «Plan for å
fremme et trygt og godt barnehagemiljø». Denne er utarbeidet med utgangspunkt i endringen i
barnehageloven fra 01.01.21 med krav om å forebygge, avdekke og handlingsplikten i forhold til
mobbing. Dette temaet er helt sentralt for oss også i 2022/23 og bygger videre på vårt tidligere
arbeid med Se meg- hele meg. Målet er å være en barnehage hvor barna kan få oppleve den gode
barndommen med vennskap, lek, glede og humor, samtidig som det skal være en arena hvor barna
skal få øve seg på å være menneske på godt og vondt. Sosial kompetanse er sentralt i arbeidet med å
utvikle barna til å beherske samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati og ansvarlighet. Det
handler om å finne en balanse mellom omtanken for andre og ivaretakelse av seg selv. Her har både
ansatte og foreldre en viktig rolle som forbilder og veiledere for barna. Her kommer arbeidet med
foreldre som ressurs inn og språk med NMT.
Med bakgrunn i foreldreundersøkelsen og personalets ønsker vil vi i år jobbe mer med det fysiske
miljøet. Det fysiske miljøet må sees i sammenheng med inkluderende felleskap - miljøet skal bidra til
gode møteplasser og rom som kan inkludere alle barna i barnehagen
Satsningsområdene for barnehageåret 2022-2023 er:
•

Tidlig innsats- fremme et trygt og godt barnehagemiljø

•

Prosjekterende arbeid – å finne veien sammen med barn og ansatte

•

Fysiske miljøet ute og inne- å skape inkluderende samspill og lek

1.1 Rammeplan for barnehagen
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens
pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til
barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.» (Rammeplan for barnehagen 1.
august 2017, s 7)
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Rammeplanen som var gjeldene fra 1. august 2017 har en sentral plass i barnehagens arbeid. I
Rammeplanen har lek fått stor plass. All læring skal skje gjennom lystbetont lek. Barnehagen vil at
barndommen i barnehagen skal være preget av lek, vennskap og trygghet. Trygge barn som opplever
vennskap og lek, vil føle tilhørighet og da ha evne til å lære i takt med sin egen utvikling.
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. (Barnehageloven § 1
Formål, 1. ledd)

1.2 Bakgrunn for valg av satsningsområdet «Tidlig innsats- fremme et trygt og godt
barnehagemiljø»
Satsningsområdet bygger på at det 1.1.21 kom et nytt kapittel i barnehageloven som omhandler det
psykososiale miljøet til barna i barnehagen. Det er et krav om at barnehagen skal forebygge, handle
og stoppe mobbing og krenkelser i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn
opplever seg inkludert og gi dem mulighet til å medvirke i sin egen hverdag. Vi ønsker at barnehagen
skal være et godt og utviklende sted å være innenfor trygge rammer med omsorgsfulle voksne og
med mye lek, glede og humor. Sammen med foreldre og samarbeidspartnere blir dette barnehagens
ledestjerne i årene fremover. I 2022/23 vil vi jobbe mer med å få dere foreldre ennå mer involvert.
Som et ledd i å inkludere alle barn skal vi nå lære oss Norsk med tegnstøtte (NMT) Det er å bruke
naturlige tegn og tegn lånt fra norsk tegnspråk. NMT brukes talespråk med visuell støtte metodisk
for å stimulere talespråkutviklingen til barn som har nedsatt hørsel
Dette skal gjøre språket rikere i hverdagen og er en støtte for alle barns språkutvikling og forståelse.
Eikeliveien barnehage har jobbet med temaer som kropp, seksualitet og grenser, forebygge mobbing
og fremme robuste barn over flere år. Det å fremme et trygt og godt barnehagemiljø sees i
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sammenheng med og er en naturlig videreføring av det tidligere arbeidet vårt. Personalet vil
fortsette å ha samtaler med barn om kropp, følelser, seksualitet og grenser.
Barn skal ha en indre styrke og karakter som gjør dem trygge i møte med andre. De må stole på seg
selv, tørre å si ifra, vise respekt og ta hensyn til andre. De må lære hvor egne og andres grenser går,
vise empati og forståelse. Leken og ansattes kunnskap er viktige ingredienser for å skape dette gode
inkluderende fellesskapet.
“I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen
mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.”(Rammeplan,2017s.22)

1.3 Bakgrunn for å jobbe med prosjekterende arbeid- å finne veien sammen med
barn og ansatte
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna
kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3,
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få
innflytelse på det som skjer i barnehagen (Rammeplan for barnehagen 1. august 2017, s.27)
I Eikeliveien barnehage har vi erfart at det er utfordrende å få med barna i planlegging,
gjennomføring og evalueringer. Barnehagen vil sikre jevnlig medvirkning i hverdagen. Det er viktig
for barnehagen at barns interesser, tanker og ideer får plass i det daglige arbeidet med barna.
Gjennom bruk av ord, kroppsspråk og at voksne observerer barns interesser håper vi at alle planer
og det barnehagen jobber med preges av barns stemme. Personalet vil jobbe i en prosjekterende
retning og finne veien sammen med barn. Arbeidet vil dokumenteres gjennom avdelingenes
rapporter ut til foreldre
Barnehagen er Reggio Emilia inspirert:
Den italienske Reggio Emilia filosofiens holdning til barn og læring gir inspirasjon til personalet i
forhold til valg av metoder og syn på barn. Måten å tenke om barn på i Reggio Emilia, er forankret i
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en holdning om respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født rike og intelligente,
med en sterk drivkraft til å utforske verden. Dette synet legger opp til at barna skal få være
undrende og nysgjerrige, heller enn lydige, noe Eikeliveien barnehage støtter som et viktig barnesyn
og dermed legger til grunn for arbeidet med barna.
Barnehagen arbeider "prosjekterende". Det vil si at barn og voksne undersøker og utforsker
sammen. Når vi arbeider med et prosjekt, vet man ikke på forhånd hva barna og de voksne vil lære.
Selv om personalet på forhånd ikke kan beskrive helt konkrete læring/erfaringsmål vil personalet
likevel ha en "retning" for arbeidet, hva et prosjekt skal dreie seg om, når starter det og begrunnelse
for valg av prosjektet.
«Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i
samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle
muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, la
barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene.
Det er viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende, samtidig som man studerer
måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Et verktøy i denne sammenheng er
pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den
pedagogiske praksisen. «Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt
– om og om igjen – og vi gjør oss synlige for oss selv» – Hillevi Lenz Taguchi
«I barnehagene i Reggio Emilia jobber barna med ulike prosjekter. Dette er en arbeidsmåte der den
overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise
vei for læring. Fremdriften i prosjektet blir til i en vekselvirkning mellom barnets spor og den
voksnes blikk for barnet. «Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør
forstår man» – Loris Malaguzzi
https://no.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilias_barnehagefilosofi
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1.4 Bakgrunn for å jobbe med det fysiske miljøet
Til tross for at vi er en ny barnehage ser vi at vi har et større potensiale med det fysiske miljøet.
Dette kom tydelig frem i foreldreundersøkelsen høsten 2021 og personalet har et stort ønske om å
jobbe med dette. Våren 2022 dannet vi en «ute gruppe» som så gjennomførte et delt foreldre og
personalmøte. Vi ønsket å få kunnskap om hva barn trenger i et miljø. «Det fine lekeapparatet
rundes i løpet av to uker» Det er ikke nødvendigvis det vi voksne ser som innbydende som er best
for barna. Vi hadde idè- myldring og gjennomførte en flott dugnad og fikk noe nytt på plass. Takk for
kjempefin innsats fra foreldre her. Vi var tydelige på at andre ting må vi bruke tid på å få til- dette
arbeidet vil vi fortsette med.
I og med at inkluderende fellesskap er et viktig, stort og langsiktig prosjekt vil vi sette det inn i denne
sammenhengen også. Lekemiljøet skal være inviterende for alle barn. Det fysiske miljøet kan bidra
som den 3. pedagog for barn og personalet, og det kan utformes slik at det støtter barn og
personalet i hverdagen. Vi ønsker å skape rom som bidrar til kreativitet, læring og variert lek. Det
fysiske miljøet er tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne. Det fysiske miljøet skal være
under stadig endring i tråd med barnas interesser og krever derfor fleksible løsninger.
I Eikeliveien bhg ønsker vi å jobbe på en prosjekterende og utforskende måte hvor vi er til stede med
barna og tar del i deres prosesser i lek. Dette sikrer barnas rett til delaktighet og til å medvirke i
hverdagen.
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2 Satsningsområder – hvordan vi skal jobbe
2.1 Prosjekt «Tidlig innsats – fremme et trygt og godt barnehagemiljø»
Barn har et grunnleggende behov for å være del av et sosialt fellesskap, delta i lek og oppleve
vennskap. Leken er en arena for barnas utvikling, læring, sosial kompetanse og språk. Gode sosiale
ferdigheter og språk er nøkkelen til gode samhandlinger. Barnehagen skal bidra til at alle barn får
oppleve glede, spenning og samhold gjennom lek. Leken gir barna erfaringer med demokratiske
prosesser i samhandling med andre. Det kan være å lytte, ta initiativ, samarbeide, hjelpe til og vente
på tur. En god balanse mellom barneinitiert og voksenstimulert aktiviteter, skaper rom for
jevnaldringsrelasjoner og vennskap. «For noen barn kan tidlig innsats innebære at personalet
arbeider særlig målrettet og systematisk – over kortere eller lengre perioder – med å inkludere
barnet i meningsfulle fellesskap» (Rammeplanen s.40).
Leken skal ha en sentral plass i livet i barnehagen.
Et godt og trygt miljø for barn favner også fritiden og familiene. Foreldre er viktige som ressurser i
både egne og andres barns liv. Det å kjenne naboene, ha trygge foreldre, påvirker barns trygghet og
trivsel. Vi ønsker å legge til rette for at vårt samfunn i barnehagen også kan ha betydning for barna
hjemme i gaten.
Hovedmål:
Barna i Eikeliveien skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill
med barn og voksne
Kjennetegn for barn:
•
•
•
•
•
•

Barna har noen å være sammen med
Barn inviterer andre barn inn i sin lek
Barna viser glede for å se hverandre
Barn involverer andre barn inn i sin lek
Barna tar kontakt med personalet
Barn bruker tegn (NMT)

Kjennetegn for personalet:
•
•
•
•
•
•

Personalet har nære relasjoner med barna
Personalet reflekterer sammen med barna om hvordan vi har det sammen
Barna kommer til personalet med gleder og bekymringer
Personalet har kunnskap om hva et inkluderende fellesskap er og betyr
Personalet bruker tegn (NMT)
Personalet inviterer foreldre inn som ressurs
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2.2 Prosjekterende arbeid- Å finne veien sammen- barn og voksne
«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta
del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal
fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og
helse.» (Rammeplan, 2017, s7)
For å føle seg betydningsfulle for fellesskapet er det å kunne utrykke seg, være med å si noe om
veien videre og delta i demokratiske prosesser viktig. Gjennom prosjekter og refleksjonsnotater vil
barnehagen jobbe for å synliggjøre hvordan barn kan delta i demokratiske prosjekter.
Hovedmål:
Barn og ansatte finner veien sammen
Kjennetegn for barn:
•
•
•

Barn forteller gjennom kropp og/eller språk hva de ønsker
Barna erfarer at deres mening er betydningsfull og påvirker det som skjer i barnehagen, selv
om de ikke bestemmer
Barna ønsker å fortelle om egne meninger og behov

Kjennetegn for personalet:
•
•
•

Personalet lytter til alle barns uttrykksmåter
Personalet observerer og snakker med barna om hva som er viktig/spennende for barna
Personalet tar med barnas stemmer inn i avdelingens planer
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2.3 Fysiske miljø inne og ute- skape inkluderende samspill og lek
Ifølge Rammeplan for barnehagens oppgaver (KD, 2017) skal barnehagens fysiske miljø være trygt og
utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet
slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell
er tilgjengelig for barna (KD, 2017 s.19)
Vi ser det også som en viktig samspillsarena hvor vi jobber for et inkluderende miljø. Leken utvikler
barnas språklige og sosiale ferdigheter og fremmer et godt psykososialt miljø.
Hovedmål:
Personalet skal organisere rom, tid, og lekmateriell for å inspirere til ulike typer lek
Kjennetegn for personalet:
•
•
•
•

Personalet skal inspirere til ulike typer lek ute og inne
Personalet skal fremme et inkluderende lekemiljø
Personalet skal ta utgangspunkt i barnas rett til medvirkning når vi tilrettelegger det fysiske
miljøet.
I dette arbeidet skal vi fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftige
samfunn.

Kjennetegn for barn:
•
•
•

Barna blir inspirert til ulike typer lek, alene og sammen med andre.
Barna opplever at de har lekevenner i barnehagen og at de kan påvirke leken.
Barna forstår at våre handlinger har konsekvenser for framtiden.

3 Innhold og arbeidsmetoder
«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barna
mulighet for medvirkning» Rammeplanen s. 43.
Barnehagens arbeidsmetoder skal variere og ta utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger.
Personalet må justere seg etter barna, både enkeltbarn og hele barnegruppen. Ved å bruke ulike
arbeidsmetoder gir det muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert.
Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias filosofi om at barn lærer gjennom å konstruere sin egen
kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene og nysgjerrige, tilstedeværende voksne.
Prosjektarbeidet skal ta utgangspunkt i barnas ressurser, interesser og kompetanse og barnehagen
skal arbeide ut ifra barnas undringer og søken etter ny kunnskap. Prosjektarbeid er en god
arbeidsmåte når barnehagen skal ivareta rammeplanens krav i forhold til barnas rett til medvirkning
og deltagelse i planlegging og vurdering. Barnas medvirkning skal stå i sentrum når barnehagen
planlegger aktiviteter og prosjekter.
Observasjoner og samtaler med barna brukes for å bli kjent med barnas tanker og deres interesser.
Dette er utgangspunktet for å planlegge prosjektene. Hensikten med et prosjektarbeid er å gi barna
mulighet til å fordype seg i et emne ut ifra egne interesser og forutsetninger. Hvilke tema og lengde
på prosjektene vil variere ut fra hvor lenge barnet opprettholder interessen for tema.
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Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i
barnehagen. Det hjelper ikke med store og fine ord om de ansatte ikke er gode voksne for barna.
Læringen som foregår i barnehagen, avhenger av kvaliteten på relasjonen mellom barn og ansatte.
Personalet skal derfor jobbe med egen yrkesutøvelse som ledd i kompetanseheving i
personalgruppa. Personlig utvikling hos den enkelte ansatte er det som fører til kontinuerlig
forbedring av barnehagetilbudet. Barnehagen skal arbeide med systematisk refleksjon over egne
verdier som skal føre til forbedret, endret og mer bevisst praksis.

Barnehagen har et eget opplegg for de barna som har siste året i barnehagen, skolestartere. Det vil
være ulike aktiviteter som skal sikre at overgang til skolen blir trygg for alle. I Eikeliveien vil alle
skolestartere få tilbud om vanntilvenning/svømming. Arbeidet med skolestarterne skjer i et
samarbeid mellom avdelingene som har skolestartere slik at de eldste barna blir godt kjent med
hverandre4

Dokumentasjon og vurdering

Dokumentasjon og informasjon samt daglige beskjeder vil i hovedsak foregå gjennom den nye ISTappen.
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Dokumentasjon av det pedagogiske
arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske
virksomheten» Rammeplanen s. 38-39.
Barnehagens avdelinger har valgt å sende ut rapporter ca hver uke på hvordan uken har vært, hva
avdelingen har jobbet med og hva barna har erfart. Avdelingen vil bruke praksisfortellinger, bilder og
annen dokumentasjon som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. Personalet vil jobbe for at
barna skal få delta aktivt i denne prosessen.
Praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon er arbeidsverktøy barnehagen skal bruke
systematisk i vurderingsarbeidet. Ved å reflektere over egen praksis vil personalet ha mulighet til å
avdekke god praksis og endre den ved behov – På den måten er barnehagens personal i kontinuerlig
utvikling.
Barnehagen har utarbeidet et felles skjema som utgangspunkt for utviklingssamtaler, dette for å
sikre en lik praksis i hva personalet skal observere. Dette er ikke et kartleggingsverktøy, men et
arbeidsverktøy. Etter gjennomført samtale vil pedagogen be foreldre om å underskrive på referatet
fra samtalen, slik at barnehagen og foreldrene har en felles forståelse for innholdet i samtalen.
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5 Viktige datoer
Barnehage og skolerute ligger ute på hjemmesiden til Nordre Follo kommune og på Eikeliveien
barnehages hjemmeside
Aktivitetskalender
August

15. og 16. august planleggingsdag, barnehagen er stengt

September

14. September foreldremøte for Løvet,Rota og Kongla
15. September foreldremøte for Frøet og Kvisten
uke 39 Brannvernuke uke

Oktober

uke 40 (3-7.10) Høstferie
uke 43 Internasjonal uke

November

5. november Barnehagen 4 år16.11 Plandag - bhg stengt
13.12 Lucia
21.12 Nissefest
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften samt 25 og
26.12
2. januar Planleggingsdag, barnehagen stengt

Desember

Januar
Februar

Mars

April

Mai

Juni
Juli

6.2 Samefolkets dag
Uke 7 (13.-17.2) Karnevalsuke
Uke 8 (20.-245.2) Vinterferie
15.mars Barnehagedagen
15.mars Foreldremøte- tema etter alder
5.-10.4 Påske- barnehagen er stengt
Tema foreldremøte- dato og tema kommer
Uke 17- Trafikk uke
1. mai- stengt
uke 18 Dugnad
16. mai- vi øver oss til 17. mai.
17. mai stengt
18. mai Kr. Himmelfartsdag stengt
19. mai plandag – stengt
29.5 2. pinsedag stengt
Tilvenning nye barn starter
7.6 Foreldremøte nye barn
15. juni sommerfest
uke 28 og 29 Barnehagen stengt (10. juli-23.juli)

Barnehagen er åpen fra 24. juli 2023
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6 Barnegruppas sammensetning
Barnehagen har i år 93 plasser i alderen 0-6 år. Barnehagen har i år valgt å dele avdelingene inn slik:
Kvisten:

13 barn:

1 åringer

Frøet:

14 barn:

2 åringer

Rota:

18 barn:

3-6 åringer

Kongla:

24 barn:

3-6 åringer

Løvet:

24 barn:

3-6 åringer

7 Personalet:
Marit K Horne:

Virksomhetsleder

Mette F Kjølstad:

Kjøkken

Frøet, 1-2år:
Lena Baldejera:

Pedagogisk leder

Malin Andresen:

Barnehagelærer/barnevernspedagog

Thine Olseth:

Assistent

Liss Marit Johansen:

Assistent

Hanne Bjørnstadhaugen:

Barnepleier

Katrine Custodio Nilsen:

Lærling

Lisbeth Gibson:

Støttepedagog

Kvisten 2 år:
Wieslawa Swiatek:

Pedagogisk leder

Isabella Stajer:

Barnehagelærer

Chra Sherwani:

Assistent

Fane Gashi:

Assistent

Anne- Line Berntsen:

Lærling
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Løvet, 3-6 år:
Ann Kristin Breiseth:

Pedagogisk leder

Kathrine K. Nilsen:

Barnehagelærer

Tonje Storhaug:

Barne- og ungdomsarbeider og svømmeinstruktør

Mads Waltersdorph Hjemmen: Assistent
Nurto Hassan:

Arbeidstrening

Celina Ruud Ulfsryggen:

Lærling

Tove Hansen:

Assistent 20 %

Kongla, 3-6 år:
Jannicke Hassel:

Pedagogisk leder

Basoz Ahmad:

Barnehagelærer

Lasse Bjørneseth:

Barne- og ungdomsarbeider

Josefine Holm:

Assistent – student barnehagelærer (60 %)

Tove Hansen

Assistent 20- 30 %

Dania Salim:

Assistent 20 %

Pernille Grødal:

Lærling

Rota, 3-6 åringer:
Dorthe Lise Eng Lindmo:

Pedagogisk leder

Grethe Døvik:

Assistent (40%)

Ida Nesbø:

Assistent – student barnehagelærer (60 %)

Kristine Lindberg:

Helsefagarbeider

Christine Haugland Strøm:

Støttepedagog

Martine Sandstå:

Støttepedagog
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