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1 Innledning 
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan som har flere funksjoner.  

Årsplanen skal; 

• være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en 
bevisst og uttalt retning 
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• være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i 
barnehagen 

• være et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 
• gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 

barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte 

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
I Fagerbakken har vi også utarbeidet en progresjonsplan ut fra Rammeplanens 7 fagområder 
som er en del av årsplanen. Planen skal revideres i løpet av året. 

2 Barnehagen vår 

2.1 Barnehagens innhold og verdigrunnlag 
Vi har tatt utgangspunkt i bokstavene i FAGERBAKKEN, og kommet fram til områder vi 
synes er viktig i det pedagogiske arbeidet med barna. Dette vil samtidig være vårt 
verdigrunnlag; 

Frilek – gi tid og rom for barnas lek.  

Anerkjennelse – se barnet og ta deres følelser på alvor, og sette seg inn i barnas perspektiv. 

Glede – glede og humor skal prege vår hverdag. 

Empati – Bidra til at barna kan gjenkjenne og respektere egne og andres følelser og 
reaksjoner, og evne til å vise medfølelse. 

Relasjoner – skape positivt samspill mellom barna, og barn-voksne. Det er alltid den voksne 
som er ansvarlig for å skape en god relasjon til barnet.  

Barndom – legge til rette for at barndommen i barnehagen oppleves som meningsfull for 
barna, med den sjølstyrte leiken i sentrum. 

Aktiviteter – gi barna varierte og gode opplevelser og aktiviteter som gir utfordringer og 
mestring ut fra barnas forutsetninger. 

Kreativ – voksne som tilretteleggere og bidragsytere til aktiviteter som tar vare på og utvikler 
barnas egen skaperevne. 

Kommunikasjon – lytte til barna og vise interesse for deres kroppsspråk/signaler og innspill, 
prøve å tolke og benevne det vi opplever sammen. 

Engasjert – vise interesse for det som barna er opptatt av, og være deltakende i barns 
samspill og aktiviteter ut fra barnas behov og forutsetninger. 

Nærhet – vise omsorg og kjærlighet for det enkelte barnet. 

 

2.2 Barnehagens beliggenhet 
Barnehagen vår ligger idéelt til i landlige omgivelser i Råkvåg, og har naturen rett utenfor 
døra og med lite trafikkerte veien inn mot Råkvåg (via Råk). Her i Fagerbakken er vi mye ute, 
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og vi tar med selv de minste barneføtter ut på tur. Den svært mye brukte gapahuken vår 
ligger rett i nærheten, og det er kort vei både til Grønnskardklumpen, fotballbane/idrettsbane, 
til sjø/fjære og strand, krabbefiske v/Marthabrygga, til Bryggeutstillinga for kulturelle innslag, 
og turer til aldershjemmet i Råkvåg – alt dette uten å være nødt til å krysse trafikkerte veier. 

Lokalene til Fagerbakken barnehage slik det er i dag er optimale i forhold til utfoldelse og 
utforsking, og rom for kreativitet og variasjon for både og store og små barn, som forskning 
uttrykker er svært viktig og avgjørende for barns utvikling. 

Barnehagen i seg selv er organisert i to avdelinger, med tett samarbeid mellom avdelingene. 
Bekkestua er tilrettelagt for de minste barna, og Lønnestua for de største. 

2.3 Åpningstider  
Mandag – fredag 07.00-16.30 

Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.  

Onsdag før påske 07.00-12.00 om det er behov. 

Sommerferie: Stengt 4 uker (ukene blir bestemt sammen med Samarbeidsutvalget) 

I forbindelse med skolens høst- og vinterferie, samt jul og påske, vil det komme en 
forespørsel om noen tar fri.  

Vi har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret, da er barnehagen stengt. I 
barnehageåret 2021/22 er disse dagene: 16.08, 01.12.21, 03.01.22, 27.05, 01.07. 
Datoer vil bli kommunisert ut til foreldrene ved barnehageårets start og repetert gjennom 
Visma-appen og oppslag i barnehagen. 
 

2.4 Barna 
Barnetallet varierer mye. Det er mellom 1 til 7 barn på hvert årskull. Vi har derfor to 
avdelinger som er aldersblandet. I tillegg har vi mye felles aktiviteter og deling av grupper på 
tvers av avdelingene. 

 

2.5 Dagsrytme 
Dagsrytme/organisering av dagen 

En fast dagsrytme er med å skape trygghet og gi struktur for både barn og voksne i 
hverdagen. 

Tidspunkt kan imidlertid variere og forandringer kan oppstå. 

Kjernetid: 10.00-14.30 

KL. HVA SKJER? 

07.00 Barnehagen åpner. Vi vil helst møte alle barna i garderoben for å ønske velkommen til 
en ny dag og utveksle informasjon. Det er ikke alltid det lar seg gjøre, da vi kan være i 
gang med frokost på glassrommet. 
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07.00-
08.30 

Felles frokost i glassrommet. Etter kl. 08.30 vil det være vanskelig for personalet å 
sitte der sammen med barna. Vi går til avdelingene. 

08.30-
10.30 

Frilek / tilrettelagt aktivitet etter hvert som barna kommer. 

10.30 Samlingsstund. Kan inneholde både sang, dans, musikk og rytme, høytlesning, 
samtaler, tema m.m. Samlingsstund kan foregå både ute og inne. 

11.00-
11.45 

Måltid. Vi tilstreber oss et sunt kosthold, og vi serverer stort sett barnehagens 
hjemmebakte grovbrød. Vi ønsker å skape en trivelig og rolig ramme rundt måltidet.  

12.00 Påkledning og utelek. Soving for de minste varierer ut fra barnas behov. 

14.30 Lett måltid inne. Barna har medbrakt matpakke, og vi serverer frukt til dette måltidet. 

15.30 Leik ute/inne (væravhengig). Vi ønsker å legge til rette for en rolig avslutning på dagen 
når vi er innendørs. 

16.30 Barnehagen stenger. Barna skal være hentet innen stengetid. 

«Hvis foreldrene ikke har hentet sitt/sine barn innen stengetid, må foreldrene betale et 

beløp per påbegynt time. Det er kommunestyret som bestemmer timesatsen» jfr vedtekter. 

 

 

2.6 Tradisjoner og merkedager 
Bursdager: Vi gjør stas på barnet som har bursdag ved å lage krone sammen med barnet. 
Vi har egen bursdagskappe – og stol, vi synger bursdagssangen og sender opp «raketter». 
Barna får velge sang, og hvilken lek vi skal leke sammen. Vi lager bursdagsbilder som barna 
får med seg hjem. All aktivitet utenom dette må foresatte organisere utenom barnehagetiden. 
Eks. Utdeling av is/kaker eller annet godteri og utdeling av invitasjoner. 

Andre tradisjoner; Foreldrekaffe/Høstfest - Brannvernuke - Julefrokost - Juleverksted - 
Julebord - Karneval - Samisk uke - Barnehagedagen - Mini 17.mai - Sjørøverfest - Fest 
for førskolebarna med foreldre. Det vil det bli sendt ut egen informasjon i forkant om 
arrangementene. 
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3 Ansvar og roller 

3.1 Eier 
Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk, jf. Barnehageloven § 7 første ledd. Barnehageeieren har 
dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. 

3.2 Styrer 
Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 
administrativt. 

3.3 Pedagogisk leder 
Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd 
med godt faglig skjønn. 

3.4 Øvrige medarbeidere 
Alle som arbeider i barnehagen skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen 
med utgangspunkt i sine erfaringer og kompetanse. 

 

4 Barnehagens formål og innhold  

Barnehageloven §1 (Samfunnsmandat) 
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. 

Endringer i barnehageloven (fra 01.01.2021) krever at barnehagene jobber systematisk for å 
forebygge mobbing og annen krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna 
trives.  
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“Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering” heter det i ny §41. 

Ny §9 i barnehageloven stiller krav om at barnehagene skal ha internkontroll for blant annet 
å sikre et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

 

4.1 Omsorg 
Det er alltid de voksnes ansvar å legge til rette for og skape gode og varme relasjoner til alle 
barna. Vi skal vise omsorg og kjærlighet til det enkelte barnet og vise at vi bryr oss om 
barnet. Vi skal støtte barna så de kan utvikle tillit til seg selv og andre, og vi må se, forstå og 
respektere det enkelte barnet. Vi har plikt til å hjelpe dem som har behov. Vi vil legge til rette 
for at enkeltbarnet opplever trygghet, trivsel og tilhørighet. Barna skal lære å vise og bli i 
stand til å ta imot omsorg selv. 

 

4.2 Lek 
I Rammeplan for barnehagen står det at leiken skal ha en sentral plass i barnehagen, og at 
leikens egenverdi skal anerkjennes. Vi ønsker å ivareta barns egenkompetanse på leik, og 
leiken skal ha en stor plass i barnas hverdag. Leiken er barnets viktigste uttrykksform og kan 
føre til forståelse og vennskap på tvers av alder. 
Det er viktig at vi voksne er til stede, støtter, tilrettelegger for, og bidrar til å videreutvikle 
barnas leik. Barn får selv velge hvem / hva de vil leke med, men voksne kan oppfordre til at 
de skal leke med alle. Gjennom leken får barna bruke sin fantasi, opparbeide seg sosiale 
ferdigheter, utvikle empati, og utholdenhet.  
Vi skal sikre at barna får gode erfaringer og opplevelser av å mestre samspill med andre 
barn i leik. Vi må sørge for nødvendig hjelp og oppfølging av barn som ikke leiker, holdes 
utenfor eller ødelegger andres leik. Ingen barn skal være alene om de ikke selv ønsker det. 
Vi skal støtte barna med å løse konflikter og til å mestre avvisning. Vi skal etterstrebe like 
utfordringer for gutter og jenter. Vi vil fungere som modeller, gi impulser, og vektlegge lek i 
fellesskap. Å få delta i leik og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i 
barnehagen. 
Å bruke rommet som den tredje pedagog vil si at vi organiserer og omorganiserer rommene 
ut fra barnas interesser og initiativ, og hvilke tema vi jobber med. 

 

4.3 Danning 
Vi vil bidra til at barna kan lære seg å forstå felles verdier og normer som er viktige for 
fellesskapet. 

Vi ønsker å ta barna med på en dannelsesreise, hvor vi kan støtte opp om deres 
identitetsutvikling og selvfølelse på en positiv måte for å gi dem en god ballast. Å bidra til at 
barna får en god barndom preget av omsorg, trygghet, læring og mestring mener vi er med 
på å få en «solid grunnmur i huset som skal bygges» etter hvert som barna vokser til og skal 
bli en del av et samfunn med ulike krav og forventninger. Det er svært viktig at barna lærer 
seg å være sammen med hverandre på en positiv måte, og at de evner å samhandle med 
både andre barn og voksne. 
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4.4 Læring 
I barnehagen skjer barns læring gjennom leiken og i 
samspill med andre. Vårt fokus er «learning by doing», vi 
lærer gjennom det vi gjør og opplever. Læring skal også 
skje gjennom anerkjennelse og mestring i et trygt og 
inkluderende miljø i barnehagen. Barnehagens områder 
for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre et variert og 
allsidig innhold. Vi jobber ut fra et helhetssyn på læring, 

der bl.a. tema, sanger og aktiviteter hører sammen og går inn i hverandre. 

 

4.5 Vennskap og fellesskap  
Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentligste barnet lærer i barndommen. Sosial 
kompetanse handler om å forholde seg til og kunne samhandle positivt med andre i ulike 
situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal kunne lykkes og trives, 
og for at det skal bli verdsatt som en venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre 
barna. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som inngår i en helhet i barnas 
samspill, som for eksempel selvfølelse, empati, prosasial atferd, selvhevdelse og 
selvkontroll, ansvarlighet og samarbeidsevner. Gjennom hverdagsaktiviteter læres mye 
sosial kompetanse; barna må f. eks kunne lytte til andre, forhandle, gjøre avtaler, kontrollere 
impulser, vente på tur, hjelpe hverandre, dele med hverandre, samtidig gi uttrykk for egne 
ønsker, ideer og forslag. 

Mål knyttet til den sosiale oppdragelsen er et ønske om at barna skal bli selvstendige, 
samtidig som de skal klare å ta hensyn til andre. Som støtte i dette arbeidet kan vi bruke 
pedagogisk verktøy som «Steg for Steg», Salaby, små filmsnutter og egnet barnelitteratur. 
“Steg for steg” består av tre grunnleggende temaer og er i hovedsak for barn mellom 3-6 år. 
For de yngste, fra 1-3 år, kan vi benytte plansjer knyttet til del 1, Empati.  
1. Empatitrening: Gjenkjenne egne og andres følelser, kunne se ting fra en annen 
synsvinkel, vise medfølelse, ta hensyn til andres følelser og behov  
2. Mestring av sinne: Teknikker for å kunne håndtere impulsive, aggressive reaksjoner, 
kunne forholde seg rolig i en provoserende situasjon. Det er lov å bli sint, det viktige er hva 
man gjør med sinnet 
3. Problemløsning: Stoppe opp, tenke seg om, hva er problemet, vurdere løsninger, velge 
den beste løsningen. Løsning skal ivareta trygghet og respekt for andres følelser og behov.  
Disse ferdighetene må, hvis de skal ha en virkning, brukes i hverdagen og er viktige å følge 
opp. Voksnes holdning og væremåte sammen med barna og andre voksne i hverdagen, gir 
en modelleringseffekt overfor barna. 

Det er viktig at nære voksne (foreldre og barnehageansatte) sammen støtter opp om barnas 
sosiale utvikling, slik den får en positiv grobunn og fin videreutvikling. Her er det mange tiltak 
foresatte og barnehagen kan samarbeide og reflektere om for å kunne støtte den sosiale 
utviklingen til barna. Eksempelvis bli enige om hvordan man sørger for inkludering I 
forbindelse med bursdagsselskap, sørge for at alle barn blir inkludert på fritiden, og bli enige 
om hva definisjonene på mobbing og erting er. Dette kan vi gjøre I foreldresamtaler og 



10 
 

foreldremøter. 
 

4.6 Kommunikasjon og språk  
Vi vil være med på å gi barna et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Barnehagen må 
sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 
Vi har plikt til å hjelpe barn som strever i språkutviklingen, og setter inn tiltak etter behov. 
Barn kan ha et annet morsmål enn norsk, og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. 
Morsmålet er viktig for egen identitet og mestring, og er en grunnleggende forutsetning for 
den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. 

Personalet er viktige språklige forbilder, og gjennom samtaler, sanger, rim/regler, og 
høytlesning er vi med på å fremme språklig kompetanse hos barna. 

TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) er et observasjonsverktøy som kan brukes av 
alle barnehager i Indre Fosen. Observasjonsverktøyet gir oss kunnskap om barns 
språkutvikling i alderen 2-5 år. Om vi ser at et barn strever, skal vi bruke TRAS for å 
kartlegge/undersøke mer i forhold til om barnet trenger mer oppfølging og støtte i utviklingen.  
Også andre observasjonsmetoder kan være aktuelle. 

5 Barnehageloven §3, barnas beste  
Fra 01.01.2021 lovfestes det i barnehageloven i §3 hva som er til det beste for barna, skal 
være et grunnleggende hensyn i barnehagenes arbeid. Barn i barnehagen har rett til å gi 
uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og i saker som gjelder dem selv. 
Barnet skal jevnlig få muligheter til aktiv deltakelse i planlegging og vurderingen av 
barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal vektlegges vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet.  I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva 
som til det beste for barnet alltid være et grunnleggende hensyn. Dette vil Fagerbakken bhg 
jobbe med i det daglige med å ha søkelys på hver enkelt barn sitt syn, identitet, karaktertrekk 
og egenskaper. Vi vil også se det enkelte barn i lys av alder, familiemiljø, nære relasjoner, 
sårbarhetssituasjon, fysiske og psykiske helse. 
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6 Samarbeid 

6.1 Foreldresamarbeid 
Foreldre /foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Her er tillit og trygghet stikkord og 
det ønsker vi å oppnå gjennom; 

• Kommunikasjon ved daglig henting og bringing 
• Foreldremøter – og samtaler 
• Andre møter og sosialt samvær 
• Dugnader 

6.2 Samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Virksomhetsleder har ansvaret for innkalling til møter, å delta på 
møtene, men har ikke stemmerett. 
   
Barnehagens samarbeidsutvalg består av en representant fra kommunen, to 
foreldrerepresentanter som velges fra foreldrerådet, to representanter fra personalet - en fra 
Fagforbundet og en fra Utdanningsforbundet. (Barnehageloven §4). 

6.3 Samarbeidspartnere 
Barnehagen samarbeider i hovedsak med helsestasjonen, PPT (Pedagogisk Psykologisk 
Tjeneste), skolen, ergoterapi, fysioterapi, barnevernstjenesten og BUP (Barne – og 
ungdomspsykiatrien). Barnehagen har også et samarbeid med de andre barnehagene i 
kommunen. 

7 Overganger 

7.1 Når barnet begynner i barnehagen 
Tilvenning i barnehagen. Barna skal oppleve en tilvenningsperiode der tilknytning og 
trygghet vektlegges, der voksne er en trygg base for utforskning av verden, og barna skal 
oppleve voksne som er glade for å se dem. I tilvenningsperioden samarbeider vi med 
foreldre ved å; 

• Gi informasjon før oppstart. 
• Tilby besøk før oppstart. 
• Oppstartsamtale der nødvendig informasjon blir utvekslet. 
• Oppmuntre foreldre til å bruke god tid på tilvenning. 

Barnet bør ha en fast tilknytningsperson den første tiden som har hovedansvar for barnet i 
leik, stell, legging og måltid. Barnet vil gradvis bli tryggere på andre voksne i barnehagen ut 
fra sitt eget tempo. Hos oss får dere et eget skriv om gode råd i tilvenningsperioden. 
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7.2 Overganger innad i barnehagen 
Overganger skjer også innad i barnehagen. Det kan være i løpet av året eller til høsten at 
noen går over til en annen avdeling. Foreldre vil da bli orientert på forhånd og barna vil få en 
myk overgang. Hos oss er vi alle godt kjent med hverandre. 

7.3 Overgangen mellom barnehage og skole 
HOVEDMÅL: Sammen med hjemmet skal barnehagen og skolen bidra til å gjøre det 
enkelte barn så trygt at det blir en god opplevelse å begynne på skolen. 

Når det gjelder overgangen fra barnehage til skole er det utarbeidet retningslinjer i 
kommunen om hvordan vi skal jobbe i forhold til dette. «Plan for overgangen mellom 
barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune». Vi har også en folder; «No kjæm vi», og 
denne får førskolebarnas foreldre utlevert på høsten siste året i barnehagen. Brosjyren er 
barnehagens årsplan for førskolebarna. Vi gir også foreldrene informasjon om 
skoleforberedende aktiviteter som vi vektlegger i førskolegruppa i løpet av høsten.  

Vi har et godt og tett samarbeid med Mælan skole, og i løpet av våren vil vi ha et møte med 
skolen og SFO om overgangen.  Vi vil få besøk av en lærer fra skolen som kommer til 
barnehagen. Førskolebarna skal også på minst to besøk på skolen. Disse datoene vil 
foreldrene få tilsendt i et brev fra skolen. I tillegg så legges det opp til ei felles temauke før 
vinterferien. Temaet for uke er «Ha det bra sammen» og selv om det meste av aktivitetene 
foregår på barnehagen vil vi ha noen like aktiviteter, felles foreldremøte med foredrag og et 
samarbeid med småtrinnet og høstens førsteklassinger. 

Alle førskoleforeldrene skal i løpet av april ha en samtale med avdelingsleder på Lønnestua, 
der vi sammen skal fylle ut et informasjonsskjema som skal sendes til skolen. Dette skjemaet 
får dere før samtalen, slik at dere kan forberede dere og komme med den informasjonen 
dere synes er viktig å få med. Skjemaet skal leveres skolen før 1. mai, og skal brukes som 
grunnlag for samtale mellom barnehage og skole før sommerferien.  

 

 

8 Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

Barnehageloven § 2 (formålsparagrafen)  
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og 
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 
virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 
Jfr. Rammeplan kap.7 
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8.1 Planlegging 
• Vi planlegger barnehagens virksomhet ut fra barnas forutsetninger og behov, 

barnegruppas sammensetning og styringsdokumenter. Personalet bruker 
personalmøter og avdelingsmøter til planleggings – og evalueringsarbeid. Egen 
månedsplan/ periodeplan vil bli sendt på e-post til foreldre.  

8.2 Årsplan 
• Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens 

valg og begrunnelser. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

8.3 Vurdering 
• Vi vurderer den pedagogiske virksomheten gjennom månedlig-, eller periodiske – og 

halvårsvurderinger. Da tar vi utgangspunkt i mål, barnegruppas forutsetninger, 
satsningsområder, egne tema, fagområdene i rammeplanen og samarbeidet mellom 
personalet. De voksne og barnas synspunkter inngår i vurderingsgrunnlaget. Skriftlig 
vurdering vil bli sendt ut til foreldre/foresatte. 

 

8.4 Dokumentasjon 
• Barnehagens dokumentasjon kan være med å gi foresatte, lokalmiljøet og kommunen 

som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og 
åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Vi bruker bl.a. bilder og barnas produkter, 
tekstskaping for å synliggjøre prosesser i aktiviteter. Barnesamtaler og skriftlig 
evaluering av tema vil også være en del av vår dokumentasjon.  

8.5 Tilrettelegging 
• Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte: 

Barnehagen skal tilpasse det allmenpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte. Vi skal sørge for å gi 
barn ett inkluderende og likeverdig tilbud. Hvis ikke barnets behov kan dekkes 
innenfor det allmenpedagogiske tilbudet har foresatte rett til å kreve en sakkyndig 
vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

9 Barnehagens arbeidsmåter                                                                                                  

9.1 Progresjon 
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vår 
progresjonsplan danner utgangspunktet for hvordan vi jobber med fagområdene hos oss. Vi 
jobber ut fra et helhetssyn på læring, der bl.a. tema, sanger og aktiviteter hører sammen og 
går inn i hverandre.  
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9.2 Barnehagens digitale praksis 
Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 
læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for ett rikt og allsidig 
læringsmiljø for alle barn. Barnehagen skal utøve dømmekraft og bidra til at barna utvikler e 
begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Jfr rammeplan kap.8. Dette verktøyet 
bruker vi i forbindelse med temaarbeid, informasjonssøk sammen barna, pedagogiske spill. 
Barnehagen bruker Salaby aktivt i læringsprosesser og i historiefortellinger. Vi har en 
smarttavle og en skjerm som brukes til å introdusere barna for blant annet danser, sanger 
med bevegelser og historiefortellinger. Av og til kan vi se en film og leke at vi er på kino. 

10 Barnehagens sju fagområder 
Barnehagens områder for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre et variert og allsidig 
innhold. Fagområdene går over i hverandre og vi skal tilpasse arbeidet med disse etter 
barnas alder, interesser, forutsetninger, barnegruppens sammensetning og behov. Noen 
ganger vektlegges enkelte fagområder mer fremfor andre i de ulike temaene vi arbeider med. 
Fagområdene er også integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår vil vi arbeide 
med alle fagområdene. 
Fagområdene står i Rammeplan for barnehagen, og er; Kommunikasjon, språk og tekst – 
Kropp, bevegelse, mat og helse – Kunst, kultur og kreativitet – Natur, miljø og teknologi – 
Etikk, religion og filosofi – Nærmiljø og samfunn – Antall, rom og form.  
 

11 Satsningsområder 
Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning er området vi har bestemt at vi skal 
jobbe med i dette året. Satsingsområdet inngår i et kommunalt kompetansehevingsprosjekt 
som styres av Fosen regionråd. I dette barnehageåret kommer foresatte og barna til å merke 
satsingen gjennom at vi hver siste fredag i måneden gjennomfører mangfoldsfredag. Det vil 
innebære at vi en gang i måneden presenterer hva mangfold kan være gjennom tema. Eks. 
klesstiler/farger, hva vi leker med, måter å leve på, med mer. Foresatte vil bli informert om 
månedens mangfoldfredag i månedsplanen og ved oppslag i barnehagen. 
 
Læringsmiljøprosjektet er et prosjekt som Indre Fosen kommune har for alle skolene og 
barnehagene sine. Prosjektet har som mål og heve kompetansen til barnehage- og 
skoleeier, styrere/rektorer og ansatte i arbeidet med trygge og gode barnehager og skoler. 
 
 
Målet vårt er at alle skal være inkludert i fellesskapet. Det å høre til er et grunnleggende 
behov for trivsel og psykisk helse. 

Vi vil også jobbe for at alle barn, foresatte og personalet skal oppleve trygghet og at vi har et 
godt samarbeid. Vi vil være kreative og endringsvillige i å gi et godt barnehagetilbud. 

 

 

På vegne av personalet: Styrer Beate Dahle 

“ Det kreves en hel landsby for å 

oppdra et barn.” 
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