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Innledning 
 

Denne årsplanen presenterer barnehagens satsings- og skoleringsområder for 
barnehageåret 2022-2023. Barnehagen har i tillegg en pedagogisk plan hvor barnehagen 
utdyper hvordan hverdagslige aktiviteter i barnehagen gjennomføres, og må sees i 
sammenheng med årsplanen. Rammeplanen for barnehagen er en sentral del av planverket 
til barnehagen, og den kan leses her.  

Årsplanen er et arbeidsverktøy personalet bruker for å arbeide systematisk med 
barnehagens satsingsområder. Gjennom barnehageåret vil barnehagen jobbe med flere ulike 
temaer parallelt, men innholdet i denne planen vil barnehagen ha fokus på gjennom hele 
året. 

Kråkstad og Skotbu barnehage sitt satsningsområde er “Se meg – Hele meg”. Det omhandler 
forebyggende arbeid av vold og seksuelle overgrep mot barn. Dette er et tema som vi nå ser 
stor trygghet i personalgruppen på, da det har vært høyt fokus rundt arbeidet med dette de 
siste 3 barnehageårene. Det snakkes om på lav terskel nivå i hverdagssituasjoner, men også i 
planlagte samlinger med hele eller deler av barnegruppen.  

Tilbakemeldinger fra brukere er viktig for kvaliteten på arbeidet som gjøres i barnehagen. 
Gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, dialog med SU og sosialkomiteen, og det daglige 
samspillet med foresatte i barnehagen ønsker personalet å få tilbakemeldinger på behov og 
ønsker fra brukerne. Konstruktive tilbakemeldinger fra foresatte er en viktig del av 
kvalitetsutvikling av barnehagen, og er noe personalet er avhengig av for å skape en best 
mulig oppvekst- og utviklingsarena for barna i Kråkstad og Skotbu barnehage. Vi tar vare på 
det viktigste dere har, så et tett samarbeid er viktig for oss.  

Vi ser frem til en ny høst, og et nytt barnehageår! 

 

Med ønske om et godt barnehageår! 

Lene-Marie Kjos 
Virksomhetsleder, Kråkstad og Skotbu barnehage 

 

 

 

https://www.udir.no/rammeplan
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KAPITTEL 1 

Tilbakeblikk på forrige barnehageår 
 

Kråkstad og Skotbu barnehage skal være en lærende organisasjon. For å få det til er 
refleksjon over egen praksis essensielt. Derfor gjennomgår personalet hvert år en evaluering 
av årsplanen og dens mål og kvalitetskjennetegn for voksne. For å kunne jobbe godt med 
endring og utvikling velger barnehagen å ha få satsningsområder, gjennom evalueringen ser 
personaler at det har vært riktig for å lykkes med varige endringer av personalets praksis.  

Med bakgrunn i evalueringer som er gjort underveis besluttet personalet å videreføre 
satsningsområdet fra forrige barnehageår. Vi har jobbet med temaene i fag-, pedagog-, 
avdelings- og personalmøter. Fokuset har vært å trygge personalet på den kompetansen de 
allerede sitter med og gjøre den synlig for det hverandre, barna og også foreldrene. Vi har 
brukt tid i fagmøtene med assistenter og fagarbeidere på å knytte planlagte aktiviteter til 
teori. Personalet har tatt i bruk didaktiske planer, for og systematisk se sammenhengen 
mellom praksis og planverkene barnehagen har. Vi opplever økt forståelse for hvordan egen 
praksis henger sammen med planene barnehagen styres etter, og det bidrar til økt 
yrkesstolthet. 

De ulike møtearenaene har vært brukt til systematisk refleksjon som en del av barnehagens 
pedagogiske dokumentasjon. Personalet har gjennom bruk av praksisfortellinger, dialogspill 
og andre metoder reflektert rundt temaer som har opptatt barnehagehverdagen. Refleksjon 
rundt egen praksis har vært en god metode å kunne samle personalet rundt prosjektet “Se 
meg – Hele meg”. Her har det vært viktig at personalet enes om arbeidsmetoder og 
grensene rundt hva og hvordan man skal ta tak i ulike temaer.  Vi opplever økt trygghet 
rundt å snakke om temaet barn og seksualitet.  

Å sette grenser for egen kropp, lære begreper på kroppsdeler, og å bli kjent med følelsene 
sine med vekt på det å være glad og lei seg, er noe avdelingene har erfart har vært 
hensiktsmessig å arbeide med i hverdagssituasjoner. Personalet vurderer at en har lykkes 
med å jobbe med disse temaene i stor grad. Avdelingene har blant annet hatt egne «Se meg 
– Hele meg» samlinger gjennom året hvor tema har bygget videre på det å sette ord på egne 
følelser, samt sette grenser for egen kropp. Avdelingene har i tillegg utvidet søkelyset på 
blant annet hvordan kroppen fungerer, og det å respektere andres grenser. 4- og 5- åringene 
har fått kjennskap til hvordan barn blir til. Dette er noe barna har møtt med stort 
engasjement og undring. Her har personalet jobbet med å være til stede, og tatt seg god tid 
til å lytte og samtale med barna når de har hatt behov for det. 
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Vi fortsetter i 2022/2023 å følge handlingsplanen og årshjulet som henger sammen med 
dette prosjektet, slik at alle temaene blir ivaretatt i løpet av året. Personalet har i 
barnehageåret 2021/2022 tilegnet seg ny kunnskap om tema kropp, seksualitet og grenser 
og har forankret prosjektet som en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Personalet 
har ulik kompetanse og erfaringer som vi har brukt for å gi trygget til hverandre med tanke 
på arbeidet med temaet.  

 
 

KAPITTEL 2 
Satsningsområde 

 

«Se meg – Hele meg» 
 

De fleste barn får en trygg start på livet, men dessverre ikke alle. FNs barnekonvensjon sier at alle 
barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem. Ulike undersøkelser utført av barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet viser at 20% av barn og unge blir utsatt for en eller annen form for vold eller 
uønsket seksuell atferd før de fyller 18 år. Det blir også utført seksuelle krenkelser mellom barn, 
derfor er det viktig at barn lærer tidlig om seksualitet og vet hvor egne og andres grenser går. For å 
lære hvor egne grenser går er det viktig at barn får utforske hva som føles bra og hva som ikke føles 
bra på en trygg måte hvor man ikke bør være redd for å bli oppdaget og få tilsnakk. Voksne skal la 
barn få friheten til å lære om seg selv og utforske egen kropp. Dermed vil den voksne også oppleves 
trygg å komme til med spørsmål og bekymringer. Rammeplanen sier at «barnehagen skal bidra til at 
barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser» (Rammeplanen). 
Det er politisk vedtatt at barnehagene i Nordre Follo skal jobbe med kropp, seksualitet og grenser for 
å forebygge vold og seksuelle overgrep. Kunnskap hos barn om hva som er lov og ikke, er 
overgriperens verste fiende. Det handler om at vi må tro det skjer, eller så ser vi det ikke. For barnets 
beste må vi tørre å tro det verste.  

Kråkstad og Skotbu barnehage har gjennom skolering og utprøving de siste årene 
opparbeidet seg kompetanse på området, noe barnehagen skal bygge videre på.  

Vi skal i løpet av barnehageåret følge en progresjonsplan som gir barna kunnskap og 
kompetanse innenfor tema seksualitet. Planen er bygget på ulike nivåer, som brukes utifra 
barns alder og utviklingsnivå, men baserer seg på de samme temaer. Dette temaet skal 
implementeres i barnehagens daglige arbeid og vil bli en del av personalets impulsive møter 
med barna, samtidig som vi jobber med det i temabaserte og voksenstyrte aktiviteter.  
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• Hovedmål 
 

o Personalet skal bidra til at barn får kunnskap og erfaringer om egen kropp, samt 
setter egne grenser og respekterer andres grenser. 
 

• Delmål 
 

o Trene på bevisstgjøringen til barna på egen kropp, og dens funksjoner. 
o Etablere språk og begreper om kroppen. 
o Barna får positivt forhold til egen kropp. 
o Barna får erfaringer med å sette grenser for egen kropp, samt respektere andres 

grenser. 
o Barna utvikler begreper og anerkjennelse for ulike følelser slik at de blir trygge på å 

håndtere dem. 
o De eldste barna får kunnskap om hvordan barn blir til. 
o Barna får kunnskap om forskjellen på gode og vonde hemmeligheter. 

 
• Kjennetegn 

 
o Personalet ser barn som klarer å sette grenser for egen kropp. 
o Personalet ser barn som forstår og respekterer andres grenser. 
o Personalet hører barn som setter ord på de ulike kroppsdelene. 
o Personalet opplever barn som er trygg på seg selv og de rundt seg slik at de klarer å 

vise følelser i ulike situasjoner. 
o Personalet ser/hører at de eldste barna har kunnskap om hva som er god/ikke god 

berøring fra voksne.  
o Personalet ser barn som har kunnskap om kroppens funksjoner 
o Personalet ser/hører barn som har kunnskap om hvordan barn blir til 

 

Barnehagen har trygge og robuste barn som tar vare på seg selv og andre 
• Kjennetegn på trygge og robuste barn 

 
o Utrykke følelser, tanker og erfaringer 
o Tar hensyn til seg selv og andre 
o Håndtere motgang/ulikheter og tåler å få et nei 
o Tør å prøve nye ting 
o Søker trøst når de trenger det 
o Bidrar til at andre har det bra 
o Gode på å samhandle med andre 
o Har egne meninger, tør å si stopp og tar egne valg 
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• Kjennetegn på personal som ser, lytter og setter ord på og møter barnas følelser og 
tanker 

 

o Barn som blir sett med det gode blikk og oppmerksomt lyttet til for å forstå 
bakenforliggende behov 

o Barn bli møtt med omsorg, varma, nærhet, trygge grenser og tydelige forventninger 
o Barn opplever beskyttelse og omsorg for å bli trygge til å undersøke verden 
o Personalet legger til rette for gode samtaler 
o Barnehagen har ett trygt leke- og læringsmiljø hvor alle barn gis mulighet til å 

håndtere tanker, følelser og utvikle empati og sans for felleskap 
o Personalet benevner barnas følelsesuttrykk 

 
 
KAPITTEL 3 

Viktige føringer 
 

Barnehageloven 
Barnehageloven sier at barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen 
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være ett utforskende og trygt sted for 
felleskap og vennskap.  

 
Sikre inkludering 

En ny barnehagelov ble innført fra 01.01.21, hvor blant annet regjeringen vil gi barnehagene 
tydeligere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn ett godt og trygt 
psykososialt miljø. 

«§41.nulltoleranse og forebyggende arbeid 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i 
barnehagen utsettes for slike krenkelser.  

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å 
arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna». 

 
Rammeplan for barnehagen  

Rammeplanen er tydelig på at personalet skal bidra til at alle barn som går i barnehage, får 
en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Den sier videre at leken skal ha en sentral 
plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Hovedområdene i det pedagogiske 



                      

  
 

8 

innholdet er omsorg, lek, danning, læring, vennskap, fellesskap og språk. Rammeplanen har 
7 fagområder som skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold, hvor lek og 
barns medvirkning skal ivaretas. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas initiativ og bidrag 
slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av 
barnas hverdag. En forutsetning for at det skal bil god lek og et godt samspill mellom barna, 
er at barn får rike, felles opplevelser og kunnskaper på mange områder. Nordre Follo har 
utarbeidet en Kvalitetsmelding for oppvekst. Den skal være et kunnskapsgrunnlag, hvor 
utvalgte områder blir drøftet og belyst, slik at kommunen har en felles forståelse av hvor vi 
er i Nordre Follo og hvor vi skal videre. 

 

Prosjektarbeid 
Personalet har gode erfaringer med å jobbe med prosjekter i små grupper. Dette er en 
arbeidsmetode barnehagen ønsker å jobbe videre med for å utvikle den forskende side i 
arbeid med barna. Personalet lar seg inspirere av barna og at de 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. Personalet skal arbeide prosjektrettet ut ifra barnas undring og søken etter 
ny kunnskap. Prosjektarbeid i mindre grupper er en god arbeidsmåte for at personalet skal 
kunne se hvilken interesse barna har. I Rammeplanen er det et krav om at barna skal få delta 
og medvirke i planlegging og vurderingsarbeidet, derfor er det viktig at personalet jobber 
med dette når prosjekter skal planlegges og vurderes.   
 
«Det finnes ikke en sannhet om barn, om hva de er opptatt av, eller hvilke veier et prosjekt 
kan ta. Derfor trenger barnehagen mange blikk og stemmer for å undersøke og belyse 
potensialet i dokumentasjonene som springbrett for videre arbeid» (Utdanningsdirektoratet, 
s. 3, 2017).  

Å arbeide i prosjekt vil si at ansatte må være lydhøre ovenfor hvert enkelt barn hva de er 
interessert i for å finne temaer avdelingen/barnegruppa kan jobbe med over lengre tid. Ved 
å la barn få mulighet til å påvirke tema for prosjekt sikrer barnehagen at barn får medvirke å 
egen hverdag i henhold til Rammeplanen for barnehagen. Sluttdato for prosjektet varierer ut 
ifra hvor lenge barna viser interesse. Pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid går ofte 
hånd i hånd, og er nært knyttet sammen.  

“Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i 
barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter” 
(Kunnskapsdepartementet, s. 43) 
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Pedagogisk dokumentasjon 

Pedagogisk dokumentasjon ble lansert som satsingsområde for barnehagen da dette er et 
arbeidsverktøy som egner seg for å oppnå utvikling av kvalitet i barnehagetilbudet. 

«Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid 
synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens 
praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og 
diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og 
pedagogiske og filosofiske teorier.» (Utdanningsdirektoratet, s. 2, 2017). 

Pedagogisk dokumentasjon er mer enn bare å henge opp bilder på avdelingen. Det er en 
arbeidsmåte som handler om å gjøre det pedagogiske arbeidet synlig og åpent for tolkning, 
dialog, diskusjon og refleksjon blant voksne og barn. Å sørge for at dokumentasjonen av 
barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon, skjer når personalet eller barn og 
personalet reflekterer sammen. Gjennom å la barna delta i refleksjonen sikres barns 
medvirkning. Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon bidrar til at barnehagen er en 
lærende organisasjon, noe som er essensielt for at personalet skal opprettholde og 
videreutvikle kvaliteten på tilbudet barnehagen skal gi barna.  

Å bli gode på pedagogisk dokumentasjon som ansatte og foresatte opplever som 
hensiktsmessig tar flere år og vil være noe barnehagen jobber med fremover. 

 

Digital praksis 
I Rammeplanen står det: «Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette 
støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt 
og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Kunnskapsdepartementet, s. 44, 2019)  

Barnehagen har ulike digitale hjelpemidler, f.eks. Digitale kamera, iPad, Apple TV, digitalt 
mikroskop, robot Bie og bærbare PC. Alle i personalgruppen er kurset i bruk av digitale 
verktøy. Skotbu barnehage har fokus på at de digitale verktøy skal brukes til kreativ skapning 
og/eller til å innhente kunnskap innenfor de temaene og/eller prosjektene barnehagen har 
som satsning. Barna er, sammen med personalet, aktive deltakere i å skape kreative uttrykk.   

Digitale verktøy skal brukes med omhu og er ikke en erstatning for leken og samspillet, men 
skal være et supplement som kilde til inspirasjon. Personalet har utarbeidet en didaktisk plan 
for bruk av digitale hjelpemidler. Dette som et ledd i arbeidet med å sikre at digitale verktøy 
benyttes som pedagogisk arbeidsmetode. 

Barnehagen skal jobbe med å utøve digital dømmekraft, samt være med på at barna utvikler 
en begynnende etisk forståelse knyttet til bruk av digitale verktøy og sosiale medier.       
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Kvalitetskjennetegn 
Barnehagene i Nordre Follo har utarbeidet kvalitetskjennetegn på sentrale pedagogiske 
områder som f.eks demokrati og medvirkning, godt lekemiljø, godt språkarbeid, god ledelse 
av barnegrupper, foreldresamarbeid, samt forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep. 
Disse refleksjonsverktøyene brukes etter behov og skal være en støtte i personalets 
pedagogiske arbeid og sikring av kvaliteten på barnehagenes praksis. Det skal være 
progresjon i henhold til alder i barnehagens innhold for at hvert enkelt barn skal utvikle seg, 
oppleve mestring og fremgang. Barnehagene skal legge til rette for progresjon gjennom valg 
av innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av det fysiske miljø. Det har blitt 
utarbeidet en progresjonsplan for barnehagenes arbeid med kropp, seksualitet og grenser i 
Nordre Follo. Og det jobbes med en progresjonsplan for innholdet i Rammeplanen. 

 

Trafikksikkerhet 
Kråkstad og Skotbu barnehage er trafikksikre barnehager. 

Det å være trafikksikker barnehage er ingen garanti mot ulykker, men et kvalitetsstempel på 
helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.  

I barnehagen er trafikkopplæring en del av det pedagogiske arbeidet gjennom hele året, og 
kan knyttes opp mot rammeplanens fagområder. Trafikkopplæring er viktig for å gi det 
enkelte barnet ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, passasjer, syklist og 
senere i livet som sjåfør. Gode holdninger til trafikksikkerhet må etableres tidlig. Ansatte i 
barnehagen og foresatte er barnas viktigste rollemodeller.  

• Hovedmål 
o Personalet skal gi barna grunnleggende trafikkunnskap gjennom egne erfaringer, lek, 

læring og kommunikasjon rundt tema  
  

Den beste trafikkopplæringen skjer gjennom lystbetonte aktiviteter og i nærmiljøet sammen 
med gode rollemodeller. Barnas evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan 
de opptrer i trafikken. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut ifra barnegruppens alder og 
kunnskapsnivå.  

Vi har flere trafikkdager med fokus på bruk av refleks, sykkelhjelm, riktig sikring i bil, atferd i 
trafikken og bruk av sansene.  

Samarbeid mellom barnehage og hjem er en viktig del av barnas trafikkopplæring, og vil 
være et av temaene på høstens foreldremøte. 
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Overgang barnehage-Skole 

Overgang fra barnehage til skole kan oppleves som en stor overgang for barn, og å forberede 
de eldste barna i barnehagen på denne overgangen er noe personalet arbeider systematisk 
med gjennom det siste året barnet går i barnehagen. Kommunen har utarbeidet en plan med 
retningslinjer for hvordan denne overgangen skal skje. Disse retningslinjene kan du lese her. I 
tillegg kan en lese om overgangen barnehage-skole i barnehagens pedagogiske plan. 

Skotbu barnehage ligger i samme bygg som skole og SFO, og vi har en unik mulighet til et tett 
samarbeid for å trygge overgangen på en best mulig måte. Barna blir godt kjent med skolens 
områder inne, ute og i skogen i løpet av året.  

Dersom barn fra andre barnehager begynner i samme klasse, inviterer vi til 
vennskapsgrupper fire dager i løpet av det siste halvåret før sommerferien. Disse dagene 
legger vi til rette for at barna skal bi kjent med hverandre, gjennom ulike aktiviteter. Barna i 
Kråkstad barnehage blir også med en av skoleklassene på tur og er en formiddag på SFO.  

 
Tilvenning 

Den første store overgangen og miljøforandringen i et barns liv, er ofte overgangen fra 
hjemmet til barnehagen. Det viktigste for barnehagen er barns og foresattes trygghet. 

Før overgangen fra småbarnsavdeling til storebarnsavdeling er det viktig med en god 
tilvenning, for å trygge de barna som skal bytte avdeling. På våren legges det til rette for at 
barna skal være på storebarnsavdeling over flere dager sammen med personalet fra egen 
avdeling.  Her får de mulighet til å bli bedre kjent med de ansatte, andre barn og rutiner på 
ny avdeling.  

I løpet av barnehageåret legger vi til rette for ulike aktiviteter felles for hele barnehagen, 
som bidrar til at barn og personalet blir kjent på tvers av avdelingene. Vi går også på 
uplanlagte besøk til hverandres avdelinger når det er mulighet for det. 

Retningslinjer for tilvenningen kan leser her,  samt i barnehagens pedagogiske plan. 

 

 
Kompetanseheving i personalet 

Kompetanseheving i Kråkstad og Skotbu barnehage jobbes med i form av faglig innhold på 
møter, på planleggingsdager, samt personal-, leder-, fag- og avdelingsmøter. I tillegg er det 
nettverksmøter på tvers av enhetene med fokus på «Se meg – Hele meg» og digital praksis. 
Møtevirksomhet er en viktig arena med faglig innhold, refleksjon og didaktikk. 

https://www.ski.kommune.no/skoler-og-barnehager/overganger/#heading-h3-3
https://www.ski.kommune.no/globalassets/admin/2018-nye-bhgsider/informasjon/plan-for-pedagogisk-innhold-for-skotbu-bhg-2018.pdf
https://www.ski.kommune.no/skoler-og-barnehager/overganger/#heading-h3-2
https://www.ski.kommune.no/globalassets/admin/2018-nye-bhgsider/informasjon/plan-for-pedagogisk-innhold-for-skotbu-bhg-2018.pdf
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Hele personalet tar ut planleggingstid i barnehagen. I plantid skjer en del av 
kompetansehevingen. Hvor mye planleggingstid hver enkelt har, avhenger av hvilken rolle 
personen har i barnehagen.  

Barnehagen har opparbeidet et eget bibliotek med faglitteratur som er tilgjengelig for 
personalet. Faglitteraturen benyttes som et ledd i kompetansehevingen og brukes i 
møtevirksomhet, plantid eller ansatte kan ta med seg hjem og lese. Barnehagen utvider 
biblioteket i tråd med barnehagens satsningsområder.  

 

Livsglede for eldre 
Kråkstad barnehage har i samarbeid med Kråkstadtunet avtalt at vi skal jobbe med livsglede 
for eldre. Tanken er at barna skal gjøre hyggelig aktiviteter sammen med de eldre, for 
eksempel synge, tegne, spise, lage noe, danse, høre på musikk osv.  

 

KAPITTEL 4 
Dokumentasjon og vurdering 

I tillegg til årsplanen utarbeider den enkelte avdeling mer detaljerte ukeplaner. Innholdet i 
ukeplanene vil variere mellom avdelingene ut fra hvilke tema den enkelte jobber med. 

Etter den forrige foreldreundersøkelsen viste resultatet at foresatte i barnehagen gjerne 
skulle ønske seg mer informasjon og større innblikk i hverdagen til barna. Barnehagen har 
jobbet med dokumentasjon som skal være lett tilgjengelig for foresatte ved 
levering/henting, og gjenspeile innholdet i barnas hverdag. Personalet vil videreføre 
jobbingen med dokumentasjon da vi ser behovet for å implementere dette på en 
hensiktsmessig måte og sikre at oppsatte mål er nådd. 

“Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen.” (Kunnskapsdepartementet, s. 39) 

Avdelingene sender ut dokumentasjon om hverdagen til alle foreldre hovedsakelig via IST 
daglig dialog, men også via oppslag på avdelingene. Dokumentasjonen består av bilder med 
forklarende tekst. Barnehagen jobber kontinuerlig med å utvikle dokumentasjonen for at 
den skal være et grunnlag for pedagogisk dokumentasjon, gi nyttig informasjon til 
foreldrene, og kan brukes til samtale og refleksjon sammen med barna. 

I barnehagens møtevirksomhet er det satt opp ulike temaer på agendaen. Disse temaene er 
knyttet opp imot satsningsområdene barnehagen har dette året og strategiplanen til Nordre 
Follo kommune. Personalet i barnehagen bruker pedagogisk dokumentasjon som 
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utgangspunkt for kritisk refleksjon rundt egen praksis som igjen er med på å utvikle 
kvaliteten på barnehagetilbudet.  

 
Evaluering  

Barnehagen evaluerer målene jevnlig på møter. Barnehagene i Nordre Follo kommune har 
foreldresamtaler og brukerundersøkelser som gir oss tilbakemelding på hvor fornøyde 
brukerne er med barnehagetilbudet. Tilbakemeldingene og refleksjonen blir brukt som 
utgangspunkt for videre arbeid med det pedagogiske innholdet.  

 

Refleksjon 
 Kritisk refleksjon er et verktøy for å bevisstgjøre egen praksis og holdninger. Ved å reflektere 
over egne handlinger og tørre å stille spørsmål rundt egen praksis, gis det muligheter til 
utvikling og kompetanseheving, som igjen gir bedre kvalitet på tilbudet i barnehagen. 

 
Dokumentasjon 

Barnehagen dokumenterer barnas lek, læringsprosesser og aktiviteter gjennom bilder, 
praksisfortellinger og tekst. Dokumentasjonen blir hengt opp på avdelingen, lagt ut på IST-
Daglig dialog eller vist på infoskjermen. 

 
IST – Daglig dialog 

 

IST Home er en app du laster ned på mobilen din.  

• Den gjør det enkelt for deg som foresatt å:  

o gi og få beskjeder og informasjon 
o legge inn personer som får hente 
o melde fravær eller gi beskjed om fri  
o følge med på barnets oppholds plan eller timeplan  
o besvare samtykkeskjema og andre skjema 
o booke samtaler  
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KAPITTEL 5 
Forventninger til foreldre 
 

Klær og utstyr 
Sørg for at barnet har hensiktsmessig klær og nødvendig utstyr. Ved gjentatte påminnelser 
og forglemmelser, tar pedagogisk leder og styrer en bekymringssamtale med foresatte.  

Informasjon og samarbeid 
Vi ønsker at all informasjon skal gå via IST Daglig Dialog, men det er bare å ringe ved behov 
for en samtale. Vi har foreldresamtaler 2 ganger i året, men andre samtaler som 
oppstartssamtaler, oppfølgingssamtaler og andre samtaler, tas fortløpende etter behov. Vi 
ønsker et nært og godt samarbeid med alle foreldre! Foreldrene velger to representanter til 
barnehagens samarbeidsutvalg/arbeidsgruppe. 

Ved levering 
Lever barnet ditt til en i personalet. Gi nødvendig info. Gi beskjed hvis andre skal hente. 

Ved henting 
Se etter om det trengs mer skiftetøy, om skittent/vått tøy bør tas med hjem. Hjelp barnet til 
å rydde etter seg. Se etter om det er noen beskjeder på infotavla. Lukk porten og ta på 
kjetting, slik at andre barn ikke «smetter» ut. Det vil bli gitt gebyr ved for sent hentet barn 
ved lukket dør kl. 17.00 i Kråkstad barnehage og kl. 16.45 i Skotbu barnehage. Personalet 
skal slippe å vurdere årsak og grunner ved hvert tilfelle, så de forholder seg til låst dør.  

Bursdager 
Barnehagen feirer bursdagsbarn med samling, krone, sang og hyggelig oppmerksomhet. 
Barnet trenger ikke å ha med noe til denne dagen. Vil barnet invitere til bursdag hjemme, 
oppfordrer barnehagen til at alle i samme alder/kjønn på avdelingen inviteres. Ingen skal 
ekskluderes. 

Sykdom 
Barn som er syke holdes hjemme for å unngå smitte. Barnehagen følger de råd som blir gitt 
fra Norsk folkehelseinstitutt. Det mest smittsomme i barnehagen er oppkast og diaré, derfor 
skal barnet holdes hjemme minst 48 timer etter siste oppkast/diaré. Det anbefales også at et 
barn får en «frisk» dag hjemme etter feber. Husk å gi beskjed dersom barnet ditt ikke 
kommer i barnehagen.  

Deltagelse på arrangement 
Barnehagen ønsker at foreldre skal delta på Lucia, dugnad og sommerfest, samt 
foreldrekaffe og foreldremøter på høsten og på våren. Andre arrangement som nissefest, 
karneval og teater er uten foreldre, og de barna som ikke har dag kan komme i den tiden 
arrangementet pågår. 
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Vedtekter 
Åpningstid i Kråkstad barnehage er 07.15-17.00, og Skotbu barnehage er det 07.00-16:45. 
Barn skal ha minimum 20 dager ferie i løpet av barnehageåret, hvor 3 uker skal være 
sammenhengende. Det kan søkes om inntektsredusert betaling og gratis kjernetid via 
hjemmesiden til Nordre Follo. Det tildeles 50% og 100 % plasser. Les om åpningstid, betaling 
og andre føringer i vedtektene. 

KAPITTEL 6 
 

Viktige lenker og arbeidsdokument 
 

Pedagogisk innhold for Skotbu barnehage 

Rammeplanen for barnehagen 

Strategiplan for Oppvekst 2016-2025 – Sammen om SKIkkelig god oppvekst 

Prosjektplan «Se meg – Hele meg» 

Hjemmesiden til Skotbu barnehage 

Overgang barnehage-skole 

Prosjekt – leke og lære sammen 

Kompetanseplan for private og kommunale barnehager i Nordre Follo 

Plan for å forebygge mobbing og sikre inkludering i barnehagene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ski.kommune.no/globalassets/admin/2018-nye-bhgsider/informasjon/plan-for-pedagogisk-innhold-for-skotbu-bhg-2018.pdf
https://www.udir.no/rammeplan
https://www.ski.kommune.no/globalassets/skoler-og-barnehager/skole--og-barnehageavdeling/strategiplan-oppvekst/strategiplan-oppvekst-2016-2025.pdf
https://www.ski.kommune.no/Barnehager/skotbu-barnehage/
https://www.ski.kommune.no/skoler-og-barnehager/overganger/#heading-h3-3
https://www.ski.kommune.no/globalassets/skoler-og-barnehager/barnehagene/bolerasen-barnehage/dokumenter/forebygging_av_mobbing_versjon_13_12_17-3.pdf
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KAPITTEL 7 
Aktivitetskalender barnehageåret 22/23 

 
HVA: NÅR: 
  
2022:  
  
Planleggingsdager (bhg er da stengt!) 15. og 16. august 
Foreldremøte 6. september 

Foreldrekafè 21.september 
Fotografering 27.september KRÅKSTAD 
Fotografering  28.september SKOTBU 
FN - dagen 24.oktober 
Planleggingsdag (bhg er da stengt!) 16. november  
Lucia 13. desember 
Julebord 7. desember 
Nissefest 14.desember 
  
2023:  
  
Planleggingsdag (bhg er da stengt!) 2.januar 
Vinteraktivitetsdag Januar/februar 
Markere samenes nasjonaldag 6. februar 
Fargefest 17. februar 
Barnehagedagen (foreldrearrangement m/ barn) Mars, mer informasjon 

kommer. 
Foreldremøte 9.mars 
Felles påskelunsj for barna 30.mars 
Id markering 21.april 
Dugnad 9.mai 
Feire nasjonaldagen i barnehagen  16.mai 
Planleggingsdag (bhg er da stengt!) 19. mai 
Pride markering Juni, mer informasjon kommer. 
Sommerfest for personal, barn og foresatte Juni, mer informasjon kommer.   
Sommertur m/ barna Juni, mer informasjon kommer.  
Sommerstengt Uke 28 og 29 

Romjul og påske:  

27., 28., 29. og 30 desember (romjul), 3. og 4. april (påske). Muligheter for at barnehagene slås 
sammen disse dagene. Avhenger av antall barn i barnehagen, mer informasjon kommer nærmere.  
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KAPITTEL 8 
Barne- og personalgruppens sammensetning 

 

Skotbu 

Rumpetroll 
Tlf: 413 71 975 

9 barn og 3 heltidsstillinger 

- Monika Kesina – pedagogisk leder 
- Alina Kandil – fagarbeider  
- Rita Fredriksen – assistent 

Froskene 
Tlf: 413 73 481 

24 barn og 4 heltidsstillinger  

- Ann-Lisbeth Dahl – pedagogisk leder 
- Peter Aleksander Olaussen - barnehagelærer 
- Andrè Østby- fagarbeider  
- Britt Teglborg – assistent 

 

Kråkstad 
 

Safiren 
Tlf: 916 62 948 
 
15 barn og 5 heltidsstillinger 
 

- Cathrine Hansen – pedagogisk leder 
- Synne Sørensen – barnehagelærer 
- Inger Lise Andresen – barnepleier 
- Karoline Brennhaugen – assistent 
- Merethe Lilleseth – assistent 

 

Rubinen 
Tlf: 916 98 673 

15 barn og 5 heltidsstillinger 
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- Elisabeth Hjemmen Svensson – pedagogisk leder 
- Jakob Berge – barnehagelærer 
- Mai Britt Ramstad – fagarbeider 
- Sidsel Flateby – assistent 
- Marit Lesteberg – assistent 

 

Ametysten 
Tlf: 917 25 405 

24 barn og 4 heltidsstillinger 

- Silje Andersson – pedagogisk leder 
- Michaela Olsen – barnehagelærer 
- Bitte Kristiansen – barnepleier 
- Anne Berit Fossli – fagarbeider 

 

Smaragden  
Tlf: 916 21 845 

24 barn og 4 heltidsstillinger 

- Ida Eline Reitan – pedagogisk leder 
- Kristin Rakli Andersen – barnehagelærer 
- Heidi Hellerud – assistent 
- Irene Nesse – assistent 

 

Citrinen  
Tlf: 917 41 458 

18 barn og 3 heltidsstillinger 

- Susie Akogyeram – pedagogisk leder 
- Helene Jansen – fagarbeider 
- Ester Eva Erlingsdottir - assistent 
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