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DNV barnehage 2022-2023
Stiftelsen Det Norske Veritas barnehagen har som formål å forestå ideell drift
av barnehagen for barn av ansatte i DNV.
Styring av barnehagen ivaretas av:
• Styret i Stiftelsen Det Norske Veritas Barnehage, som har hovedansvar
for styring av barnehagen
• Daglig leder ivaretar den daglige driften av barnehagen
• Samarbeidsutvalg (SU) sikrer samarbeid mellom hjem og barnehagen
• Foreldrerådet (alle foreldre) bidrar til at barnehagen drives i henhold til
barnas og foreldrenes forventninger.
Innholdet i barnehagen er bestemt av Rammeplanen for barnehagen. Her er
det beskrevet hva barnehagens innhold skal være, hva barnehagen skal bidra
med og oppgaver personalet skal utføre.
Årsplanen er barnehagens arbeidsverktøy for hvordan vi jobber mot å oppnå
målene i rammeplanen. Her skal vi konkretisere hvordan vi jobber i vår
barnehage. Arbeidsverktøyet er forpliktene for personalet. Årsplanen gir også
informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere om hvordan vi jobber.

Organisering
Det Norske Veritas barnehagen består av 4 avdelinger: på andre etasje er det
Tyttebærtua (3-5 åringer), på første etasje Blåbærenga ( 2-3 åringer) og i
påbygget på første etasje Multemyra og Jordbærenga (1-2 åringer).
Administrasjonen har kontor i kjelleretasjen.
Alle barn har en fast avdeling og faste voksne. Barnehagen har plass til ca 55
barn og det er opp til 16 ansatte.

3

STYRET
Barnehagen er en stiftelse som
har Styret som øverste organ.
Styret består av 1 ansatt
representant, 2 representater
fra foreldrene og 2 representater
fra DNV.

DAGLIG LEDER

DAGLIG LEDER

Ansatt i 100 prosent
stilling. Daglig Leder har
møte- og talerett i styret
og i SU.

Har et særlig ansvar for
prosjekter, språk, kultur og
barn med nedsatt
funksonsevne.

TYTTEBÆRTUA

BLÅBÆRENGA

JORDBÆRENGA

MULTEMYRA

Opptil 24 barn.

Opptil 17 barn.

Opptil 9 barn.

Opptil 9 barn.

4 og 5 åringer.

2 og 3 åringer.

1 og 2 åringer.

1 og 2 åringer.

4 ansatte.

3-4 ansatte.

3 ansatte.

3 ansatte.

Kontaktinformasjon
Det Norske Veritas barnehage
Veritasveien 11
1363 Høvik
Avdeling
Tyttebærtua
Blåbærenga
Jordbærenga
Multemyra
Kontor

Tlf nr
+47 95 42 93 31
+47 95 42 76 57
+47 95 42 81 87
+47 95 42 67 98
+47 95 46 45 62

4

Barnehageloven
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og andre
styringsdokumenter
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av Barnehageloven og
en nasjonal Rammeplan: Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver.
Disse to dokumenter står sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplan er en
offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplan
er en forskrift til loven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal
inneholde og hvilket ansvar personalet har.

FN Barnekonvensjon
Loven bygger på FN barnekonvensjon som er en internasjonal avtale som
beskytter barns rettigheter. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs
generalforsamling 20.november 1989 og trådte i kraft 2. september 1990.
Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har bredest tilslutning og
utgjør derfor en helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for barn i
verden.
Øvrige styringsdokumenter
I tillegg til Barnehageloven, Rammeplanen og Barnekonvensjonen, finnes det
en del andre styringsdokumenter som barnehagen forholder seg til og jobber
aktivt med i hverdagene.
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Bærum barnehagens kvalitetsplan og prosjektet «Tett på»
I Bærum er det utarbeidet en barnehagemelding for Bærums barnehager:
Barnehagemelding 2015-2025.
Arbeidet med Barnehagemeldingen skal bidra til at det blir et likeverdig og
enhetlig barnehagetilbud i alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre.
Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal
vektlegges i Bærumsbarnehagen. Barnehagen skal ses på som første trinn i
utdanningsløpet og lek, språk og god helse er spesielle faglige
satsningsområder.
Som en oppfølging til Barnehagemeldingen er det vedtatt en kvalitetsplan for
Bærums barnehager (Bærum kommune, 2019), der det fremgår at de
prioriterte satsingsområdene er kommunikasjon og språk, livsmestring og
digital barnehage. I den forbindelse har Bærum kommune siden 2019 jobbet
med prosjektet TETT PÅ. TETT PÅ er i tråd med kvalitetsplanen og er en av
arbeidsmåtene for å oppnå målet om god utvikling for hvert enkelt barn.
Allerede mange barnehager i Bærum har jobbet med dette prosjektet, vi skal
starte opp i januar 2023. Mer info om TETT PÅ prosjektet i denne årsplanen.
Interne planleggingsdokumenter
For å planlegge det pedagogiske arbeid i barnehagen skrives det månedsplaner
som inneholder både en vurdering av tidligere måned og plan for måned som
kommer. I tillegg skrives det halv- og helårsvurderinger, vurdert utfra
årsplanen.
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Visjon og menneskesyn
Vi har det grønneste gresset
Når er gresset grønnest? Når vi forstår, er bevisst og følger opp
rammeplannen. Vi bruker visjonen som et overordnet arbeidsverktøy.
Hvert tema vi belyser vil preges av denne visjonen. Årsplanen skal si noe om
fokusene vi velger og hvilke tiltak vi gjør for å gjøre brunt gress til grønt,
beholde det grønne gresset, gjøre gresset enda grønnere.
Hva gjør vi når gresset er aller grønnest? Hvordan ser ønsket situasjon ut.
Hvordan gjødsler og vanner vi gresset for at det skal bli grønnest mulig? Hvilke
tiltak gjør vi for å komme til ønsket situasjon: hva slags praksis beholder vi, hva
må vi gjøre mer og mindre av, hva må vi endre, hva må vi forkaste. Hva gjør vi
med brunt gress og ugress? Hvordan jobber vi med situasjoner der vi må ta tak
i uønskete elementer.
I vår barnehage skal vi jobbe etter menneskesynet: Alle gjør så godt de kan.
Dette betyr at vi:
•
•
•
•
•
•
•

•

Se barnas behov og møter disse til det beste for barnet.
Se ting fra barnas perspektiv og hjelpe barn til å utrykke sine behov og
følelser.
Se og anerkjenne barnas følelser og imøtekomme dem.
Bruke et personlig språk og sette personlige grenser.
Gi personlige tilbakemeldinger istedet for vurderinger.
Vi fokuserer og snakker om hva barna skal gjøre, fremfor det de ikke skal
gjøre
Vi respekterer barnas grenser for fysisk kontakt.
Vi kartlegger og reflekterer over personalets relasjoner til barna.
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Barnehagens formål og innhold
Omsorg
I vårt yrke er omsorg overordnet. Barnet trenger god omsorg for å kunne
utvikle seg optimalt
Omsorg er for oss knyttet til nærhet, trygghet og tilknytning, derfor skal vi i vår
barnehage jobbe med trygg tilknytning.
God omsorg krever voksne med god relasjonskompetanse. Fordi vi er i et
samspill der den ene part – de ansatte – er profesjonelle, må vi jobbe bevisst
med vår relasjonskompetanse. Profesjonell relasjonskompetanse dreier seg om
å forstå og samhandle med de menneskene vi møter i en yrkes-sammenheng
på en god og hensiktsmessig måte.
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Dette innebærer at vi gir barna:
•
•
•
•
•
•

Stabilitet og tid
Gode forutsigbare rutiner
Gjentatte erfaringer der barnet føler seg forstått
Den voksne inntoner seg til barnets følelser og tilstand
Den voksne deler barnets positive følelser
Barnet får støtte til regulering av negative følelser, for eksempel
gjennom trøst
• Barnets selvstendighet, utforsking og lek støttes
• Barnet ser at den voksne har positivt samspill med andre barn

Lek
I vår barnehage jobber vi mot «Barn lærer for å leke
I leken læres demokratiske ferdigheter, innsikt i reglers betydning, selvkontroll,
selvdistanse, behovsutsettelse og evnen til å diskutere og forhandle.
Lek er det viktigste for barn. Barn velger leken fremfor noen annen aktivitet.
Men leken er også viktig for hjernens utvikling og legger et viktig grunnlag for
evnen til dyp læring senere i livet. Barn minsker stressnivået i lek.
Lek må derfor ha høy prioritet i barnehage, og det skal være spesielt fokus på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barna må være i miljøer som legger til rette for lek
Våre rom må kunne invitere til lek.
Barna må følges opp på sine lekeferdigheter
Hva trenger barnet å lære for å være med i leken?
De ansatte må kunne være med å leke og være rollemodeller og støte for
de barna som trenger
være barnets stemme inn i leken.
De ansatte må invitere til felles opplevelser som kan inspirere til lek.
Lek må skjermes og beskyttes (noen ganger også fra voksne)
LEK MÅ GIS TID.
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Lekens dimensjoner
Lekens vesen
Lek er en ikke-instrumentell aktivitet og tilhører livsområdet som ikke er
underlagt nødvendighens tvang. Den er vedifull i seg selv og tjener ikke noe
annet formål enn leken selv. Selv om leken er frivillig må deltakerne
underordne seg lekens ritualer og regler. Reglene er ens for alle. Leken er
derfor i sitt vesen demokratisk

Lekens læringspotensiale og dannede betydning
Selv om lekens læring ikke kan oppdeles i nyttige kompetanser så inneholder
leken verdifull læring. I leken lærer barnet selvkontroll, selvdistanse og
behovsutsettelse. Leken utvikler evnen til fordypelse. Det glemme seg selv og
til å la seg oppsluke av nuet. Leken utvikler også innsikt i reglenes betydning og
at leken ikke fungerer uten regler. Sist men ikke minst gir leken en forståelse av
at lekens lover og regler ikke er naturgitte, men kan diskuteres og forhandles
og omgjøres
Lekens vilkår
Lekens plass finnes i den del av det pedagogiske arbeidet som ikke er
voksenstyrt, eller underlagt en didaktisk rasjonalitet. Selv om lek ikke kan
foregå på kommando fordi den er født til frihet og foregår i frivillighet, så skal
forholdene likevel legges til rette for at leken kan utfolde seg optimalt
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I lek kan det oppstå konflikter. All krenkelse i lek skal tas tak i av de ansatte
hver gang. Hvis barna ikke selv klarer å løse konflikter skal de få hjelp på
følgende måte:
Den voksne går inn konflikten som veileder. Den voksne skal IKKE løse
konflikten for barna men HJELPE dem til å finne løsninger selv (komme med
forslag i starten).
Modellen må også tilpasses til de yngste barna.
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Læring, mestring og progresjon
Hva kan jeg når jeg går ut av porten i denne barnehagen?
Når har jeg lært noe tro-når jeg har erfart det? Eller når kan jeg det? Og hva er
det å kunne? Er det å mestre? Hva skal jeg ha lært og hva kan jeg når jeg går ut
av porten i denne barnehagen?
I løpet av et barnehageår skal barna få opplevelser, inntrykk og utfordringer fra
alle fagområdene i Rammeplanen. Dette gir et viktig grunnlag for hva barna
lærer.
Derfor handler læring i barnehagen mye om hva barna får erfaring med – hvilke
byggestener som legges for det de skal være i prossesser som fører til læring
Vi deler barna i aldershomogene grupper. Det gir oss en mulighet til å
reflektere og drøfte hvilken progressjon vi legger inn i driften i forhold til
aktiviteter. For oss handler progresjon om å se hvert enkelt barn – hva trenger
du for å ha det så bra at du lærer av det du møter på din vei, hvordan kan jeg gi
deg utfordringer som er passe slik at du tør å ta skrittet videre....
Det vi vet er at for å lære må du mestre og for å mestre må du være trygg og
for å være trygg må du være i trygge relasjoner. Så den viktigste forutsetningen
for at læring kan skje er å sikre god omsorgs og gode relasjoner.
«Har du lært noe ferdig er du ikke utlært men ferdig». Vi lærer hele livet, og
her er det vi skal gi barna erfaring med å mestre på ulike nivåer for å «utsette»
de for læringsprosesser.
Natur og miljø – Vi er omgitt av natur – vi ferdes i naturen – vi lærer om det
som vokser og lever der – barna blir glade i naturen – og vil ta vare på den –
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hvordan kan vi ta vare på den ? Vi kildesorterer
og plukker søppel i skog og på strand. Naturen
gir kilde til å lære om naturfenomener og om
livssykluser.
Teknologi – Hvordan funker ting ? Kan vi lage
noe selv? Hvilke redskaper kan vi bruke?
Kunst, kultur og kreativitet – vi skaper
sammen, vi lar oss inspirere sammen. Vi har et
eget kunstrom som vi kan jobbe med både
skulptur, arkitekttur og billedkunst.
Kropp og bevegelse – vi har egen gymsal, vi
jobber systematisk med gymaktiviteter med en
progresjonsplan fra 3 – 5 år, vi ser at gym bidrar
til bevegelsesglede, mestring og gir barn som
tør å utfordre seg motorisk.
Det er din kropp – og du bestemmer over den –
det er lov å si nei til en klem – de voksne skal be
om tillatelse til å gi inn i min innerste sone.
Mat og helse – Vi skal tilby sunn mat, barna skal
lære om maten de spiser, vi skal kose oss med
mat, vi må huske på å lære om hygiene, vi kan
snakke om hva som er viktig for å holde seg
frisk.
Antall, rom og form – som liten kan jeg oppleve
rom og form med hele kroppen, verden er full
av matematikk hvis de ansatte hjelper meg å se
strukturer og sammenhenger, mønstre og
farger, telle og sortere, at runding er en sirkel
og at jeg ikke bare kan tegne en sirkel med løpe
i en sirkel. Det er annerledes enn å løpe i en
trekant, eller klippe ut en trekant. Eller trangel
kan man også si. Jeg kan finne ut hvor høy jeg er
og om hvor lang armen min er. Og når vi er 16
barn og både Per og Kari er borte, hvor mange
er vi da. Er det mer eller mindre?
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Språk, tekst og kommunikasjon – Vi skal lese bøker, bøker som gir gode
opplevelser, som kan inspirere til lek og få oss til å undre over ting. Undre oss
sammen. Snakke sammen. Og hva betyr det rare ordet der? Har vi noen andre
ord som betyr det samme? Eller kanskje noen som rimer? Vi skal fortelle
eventyr og vi skal synge. Det skaper felles opplevelser, samhørighet, glede og
spenning. Og de voksne skal snakke, hjelpe til å sette ord på ting, gjøremål og
følelser. Hele tiden, men også la meg få prate til deg, stille spørsmål og fortelle.
Si hva jeg mener. I språkgruppene er det systematisert innlæring av begreper
og vi er glade for at vi har så mange språk å høre på i vår barnehage.
Etikk, religion, filosofi– vi har et stort mangfold i kulturer. Dette åpner opp for
nysgjerrighet og kunnskap om andre kulturer. Det er i hverdagen vi skal trekke
fram filosofiske samtaler og prate om etikk. Hva er riktig og hva er galt? Hva
med andre, tenker de det samme? Hva er å tro? Det er ok å tro forskjellig men
spennende å snakke om, og dele tanker. Hvordan feires jul i Norge, og hva er
den viktigste høytiden i landet du kommer fra? Vi skiller mellom markering og
feiring. Feiring gjøres med familien, i barnehagen markerer vi.
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Nærmiljø og samfunn - Å være en del av en gruppe gir erfaringer om å være en
del av et nærmiljø og samfunn. Hva kan jeg være med å bestemme? Når må jeg
si hva jeg mener? Hvordan kjennes det når andre får bestemme og de ikke
bestemmer det jeg vil ha bestemt? Hvordan blir vi et fellesskap? Hvordan tar vi
vare på flokken vår? Hva slags familie bor du i?
Vi går på tur og blir kjent med den lokale historien, vi kommer fra mange
kommuner men i barnehagetiden blir vi en liten del av Høvik.
Personalet skal ha et bevisst forhold til læring. Barn lærer forskjellig og
fokuserer på ulike ting. Gjennom refleksjoner i personalet kan vi forske på hva
vi tenker barna kan lære hvis vi eksempelvis tilbyr den type leker, hvis vi voksne
opptrer på den måten, hvis vi deler inn gruppene slik osv. Gjennom
observasjoner vil vi få informasjon om det ble slik vi tenkte eller om det også er
andre vinklinger fra barna som kommer frem.
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Læring skal ha fokus på mestring og prosess. Herunder skal vi også ha fokus på
at barna skal få hjelp til å mestre og håndere motgang
For å tilrettelegge for læring og utvikling skal de voksne:
• Bruke mesteparten av tiden aktivt og involvert med barna hvor vi gir
muligheter for utforsking og læring
• Legge til rette for og veilede i utforskning
• Være konsekvent i å koble aktiviteter og leking til barnas liv, erfaringer
og tidligere læring
• Være konsekvent i å tilrettelegge for barnas tenkeferdigheter gjennom
spørsmål og problemløsning.
• Ved hjel av ulik materiell, fysisk og verbal involvering sørge for at barna
er innvolvert i rutiner og aktiviteter.

Et godt språkmiljø
Vi skal bruke språket aktivt til alle barn gjennom benevning av konkreter,
følelser, handlinger og hendelser.
Generelt for alle barna i barnehagen skal det være fokus på språk. Vi skal legge
til rette for at barna skal kunne bruke mest mulig språk.
For å gi best mulig språkmodelering skal de voksne:
• Bruke språket aktivt i samtaler som
oppmuntrer til utvekslinger frem og tilbake
• Initiere samtaler og stille åpne spørsmål
• Bruke gjentagelser for å forsterke barnas
forsøk på kommunikasjon og språkbruk
• Kommentere og beskrive egne handlinger
og/ eller barnas handlinger ved å bruke
egen- og parallell språkbruk.
• Hjelpe barna å sette ord på sine følelser
• Bruke dagtavler på avdelingene
• Vurdere rutinene våre i forhold til hvordan
disse gir barna bedre mulighet til å selv
bruke språket aktivt
• Han et blikk inn til leken for å kunne bidra til
å styrke språkferdigheter hos barn som
trenger dette.
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Vi har en fagpedagog som er språkansvarlig i barnehagen. Pedagogen har et
særlig ansvar for å utvikle og etablere fellers rutiner, redskaper og materiell for
huset. Pedagogen vil også lage en plan for kompetanseheving og kunne støtte
og veilede øvrige ansatte i arbeidet ed enkelt barn når det gjelder språk.
Pedagogene på avdelingene ser på generell språkutvikling: Lyd og uttale, bruk
av begreper og forståelse. Hvis pedagogen undrer seg over utvikling følger vi
våre bekymringsrutiner.
Barn med minoritetsspråk er i faste grupper som jobber med språk en gang
per uke med fast voksen. Barnehagen har ved behov språkgrupper i alle
barnegruppene. I språkgruppene benyttes bl.a. metoden «Grep om begreper»,
et opplegg som styrker begrepsbruk og forståelse. Barn som har andre
språkutviklende behov blir enten med i eksisterende grupper eller får tilbud om
egen gruppe. Den som leder språkgruppen må dokumentere utviklingen i
gruppene.
Vi informerer foreldre om viktigheten av å bruke eget morsmål sammen med
barna. I barnehagen vil det være størst fokus på at barna skal lære norsk men
barnehagen skal også støtte barnas morsmål. Dette gjør vi bl.a. ved å
synliggjøre alle språkene som er representert og vise interesse og bli kjent med
ord og sanger. Vi har også ansatte som snakker flere språk.
Barnehagen har laget en samling med språkmateriell og et eget bibliotek. Vi
ønsker også å bruke litteratur som kilde til språkstimulering for alle barn. Vi
samarbeider med Kompetanseteam Barnehage i kommunen.
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Vi har et internasjonalt miljø i
barnehagen og opplever hvert år at
foreldre også trenger informasjon på
engelsk. Vi har ansatt en intern
oversetter som oversetter viktig
informasjon. Mailer som sendes ut,
sendes i forkortet utgaver på engelsk. Vi
vurderer hvert år om det er behov for
foreldremøter på engelsk.Pedagogiske
arbeid

Et godt psykososialt miljø
Barnehagen skal bidra til barnets trivsel,
livsglede, mestring og følelse av
egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing. Barnehage skal være et trygt
og utfordrende sted der barna kan prøve
ulike sider ved samspill, fellesskap og
vennskap» (Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver, 2017)
Barnehageloven har i januar 2021 fått et
nytt kapitel om psykososialt
barnehagemiljø. Innholdet i kapittelet
skal sørge for at alle barn får en trygg og
god barnehagehverdag.
Det Norske Veritas har en egen plan for
et godt psykososialt barnehagemiljø som
beskriver hvordan vi jobber for et skape
og fremme et godt og inkluderende
psykososialt barnehagemiljø.
Planen beskriver 4 viktige
hovedelementer:
1. det forebyggende arbeidet:
hvordan jobber vi i Det Norske Veritas
barnehage med barna for å forebygge
krenkelser, mobbing og erting
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2. arbeid med de personalet: personalet er viktige rollemodeller i
barnehagen. Det er nødvendig at personalet jobber bevisst med
barnehagens psykososiale miljø
3. arbeid med foreldre: åpen dialog og tett samarbeid med foreldre og
informasjon om hvordan barnehagen jobber med det psykososiale
barnehagemiljøet
4. aktivitetsplikt: planen beskriver aktivitetsplikten de ansatte har. Dette
gjelder både når barn krenker barn men også om ansatte skulle
krenke barn
Planen er basert på Handlingsplan for et godt psykososialt miljø fra Bærum
kommune. Vi følger rutiner som beskrevet i denne handlingsplanen.

Mangfold
Vi har et stort internasjonalt mangfold i barnehagen. Dette ser vi på som en
ressurs for å jobbe med likestilling og likeverd.
Vi har som overordnet mål at alle skal føle seg anerkjent for den de er enten
man er gutt eller jente, er født i Norge eller annet land, har foreldre fra Norge
eller andre land. Ved å snakke om ulikheter og det som er felles ønsker vi å gi
barna grunnlag for forståelse og innsikt.
Gjennom å ha et stort mangfold i barnegruppa og i personalet har vi et grunnlag for å få kunnskap om at det finnes mange måter å leve, tenke og
handle på. Vi har gode muligheter til å synliggjøre variasjoner i verdier, religion
og livsyn og fremme nysgjerrighet og undring i forhold til dette.
Holdninger er viktige. De ansatte må:
• Være positiv til ulikhetene
• Være bevisst vår rolle som modeller for barna
• Møte barna slik at barna får støtte i egen identitet og skape interesse,
forståelse og toleranse for de ulike kulturene
• Anerkjenne og vise interesse for barnas mat, klær, ting foreldre tar med
for å vise
• Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt
• Skape rom for opplevelser, ettertanke og gode samtaler
• Vi har også erfart at kunnskap er viktig, som igjen skaper en utvidet
forståelse, interesse og lærdom

19

For at barn skal finne gjenkjennelse som
bekrefter deres identiteter så ønsker vi at barnas
forskjellige erfaringer og kunnskaper skal
gjenspeiles i barnehagehverdagen. Vi har
jobbet med hvordan vi kan synnliggjøre
mangfoldet i barnehagen:
•
•
•
•
•
•
•

Velkommenskilt på alle språk som
er representert i barnegruppen
Synlige flagg
Verdenskart eller globus
Landplakater fra de ulike landende
representert i barnegruppa.
Ha sanger og fortellinger fra ulike
land
Mangfold i leker materialene vi
tilbyr barna til lek og aktivitet.
Ta barna som har tilknytning til
landet med på forberedelser til
samlinger

For å gi barna kjennskap til kristne høytider
og tradisjoner og tradisjoner som er knyttet til
andre religioner og livssyn så markerer vi ulike tradisjoner og
høytider som er representert i barnegruppen fra 3 år og oppover. Vi har
erfart at dette handler mye om progresjon. Vi vil markere høytider og
tradisjoner som barna feirer hjemme med sine familier. Vi markerer de ulike
tradisjonene og høytidene ved å ha en samling og en aktivitet som er knyttet til
den enkelte tradisjonen eller høytiden. Etter tidligere erfaringer så har vi også
sett at det har vært fint for 2-åringer å få være med i et fellesskap rundt
tradisjoner og høytider de feirer hjemme. Derfor vil også 2-åringene som feirer
den samme tradisjonen eller høytiden hjemme få være med på samlingen
sammen med alle 2-åringene på sin avdeling.

Det er en forskjell på å markere og å feire.
Når vi markerer gir vi kunnskap om og får innsikt i hvordan andre kulturer feirer
sine høytider. Vi er bevisste på at vi ikke skal la barn eller personalet delta i
religiøse handlinger. Dette fordi utøvelse av religion er en privat handling som
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hver familie må bestemme hva deres barn skal delta i. Dette gjelder også
norske høytider. Vi kan derfor gjerne besøke kirker, moskeer og andre religiøse
bygg, men barna skal ikke delta i gudstjenester o.l.
Foreldersamarbeid
Det er viktig for oss å ha et godt foreldresamarbeid rundt dette arbeidet. Vi ser
fra tidligere at foreldrene, sammen med barna, er den største og viktigste
kilden til kunnskap. Samarbeidet skal være bygget på respekt, toleranse og
nysgjerrighet.
Norsk barnekultur
Fordi vi er en internasjonal barnehage blir det ekstra viktig å se på hvilken
kulturarena vi er for å formidle norsk barnekultur. I arbeidet med andre
kulturer er vi nettopp blitt veldig bevisst på dette. Hva skal være i sekken til
barna som går ut fra vår barnehage? Tilbakemelding fra foreldre har også vært
at de anser barnehagen som en veldig viktig arena for å bli kjent med norsk
kultur. Vi har gått gjennom alle de tradisjonelle norske høytidene og grundig
vudert hva de skal være i vår barnehage. Vi jobber mot at barna skal inn i norsk
skole der de skal ha med seg kjente norske sanger og eventyr samt en erfaring
med norske høytider og hva de innebærer. Vi skal også gi barna erfaring med
samisk kultur. I den forbindelse er det også naturlig for oss å snakke om
urbefolkning i andre land.
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Digital praksis
Det barnehagen har av digital praksis skal støtte opp under og bidra til lek,
kreativitet og læring
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktivt sammen med barna.
Digitale verktøy er tekniske gjenstander som man bruker i fysisk forstand,
enten som et hjelpemiddel eller en enhet som kan samle eller spre
informasjon.
Vi skal utøve digital dømmekraft. Vi forstår digital dømmekraft som at vi skal
bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, samt ha et
bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett.
I møte med digitale verktøy skal vi skape rom for utforskning, lek, læring og
skapende aktivitet. Barna skal selv kunne få skape noe og ikke være passive
mottakere eller tilskuere.
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Barns medvirkning
Når barns innspill og væremåte påvirker voksenrollen, planlegging og vurdering
Medvirkning skal skape grunnlag for erfaring med og fremming av demokrati og
inkluderende fellesskap. Alle barn skal få erfaring med dette uavhengig av
kommunikasjon og språkferdigheter.
I arbeid med barn vil vi:
• Inspirere til et tema gjennom spørsmål,
undring og felles undersøkelser smamen med
barna
• Bruke barns innspill videre i planlegging og
utvikling av prosjektet. Være bevisst at innspill
ikke bare er hva de sier, men hvordan de på
andre måter uttrykke hva de synes om
situasjonen (kroppsspråk, adferd o.l.)
• Dokumentere og bruke dokumentasjon
sammen med barna for å få innspill og
inspirasjon til videre planlegging
• Fokus på barns medvirkning i planleggings- og
vurderingsarbeid krever at ansatte er lydhøre
og bevisste i forhold til hvordan barn
kommuniserer
• Hvis barn uttrykker utålmodighet eller manglende trivsel i aktiviteter
skal den ansatte vurdere sine opplegg for å finne måter å gjøre ting på
som gjør barna interessert
• Vi jobber etter at de ansatte skal endre strategi, ikke kreve at barna
skal tilpasse seg vår strategi
For å ta barns medvirkning på alvor må de voksne ta hensyn til barnas
perpektiv. Dette gjør de voksne gjennom:
•
•
•
•

Å kunne følge barnas ledelse og la aktiviteten være rettet etter barna
Være fleksibel i forhold til sine planer og aktiviteter
Gjøre en innsats for å maksimere barnas selvstendighet
Hjelpe barna med å se andres perspektiv og tilby støtte til å løse
konflikter selv
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Kompetanseutvikling
Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og
utvikling
Vi har generelt mye erfaring og kompetanse i barnehagen
Vi har fokus på at det skal legges tilrette for individuell utvikling være av
interesse.
Hos oss har vi 6 utdannende barnehagelærere med mangs års erfaring i
barnehage. Vi har pedagoger som har etter- og videre utdanning i:
•
•
•
•
•

Små barn i risiko
Flerkulturell pedagogikk
Relasjonskompetanse
Språkutvikling og språklæring i barnehagen
Veiledning

Daglig leder har Nasjonal lederutdanning for styrere og Ledelse av utviklings- og
endringsarbeid fra BI i Oslo.
Det største fokuset ligger på å være en lærenede organisasjon, og hvordan vi
kan få alle i organisasjonen inkludert i de prossessene vi skaper for læring og
utviklingen innad i organisasjonen.
Vi velger ut fokusområder vi jobber med. Vi bruker både avdelingsmøter,
ledermøter, personalmøter og planleggingsdager til å sikre at alle i personalet
blir deltakende i lærings- og utviklingsprossesser.
Dette barnehageåret skal vi jobbe med satsningen TETT PÅ i regi av Bærum
kommune.

Satsning TETT PÅ
En rekke studier viser at kvaliteten i en barnehage har stor betydning for
barnas utvikling og trivsel (Pianta mfl. 2012, Hamre mfl. 2013). Gjennom TETT
PÅ etableres det et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som
bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal
bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i
hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet
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for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger
på.
Rammeplan for barnehager (Utdanningsdirektoratet, 2017) stiller krav om at de
ansatte skal lære i fellesskap, og at barnehagen som en lærende organisasjon
skal inkludere hele personalet i læringsprosessene. I TETT PÅ skal alle ansatte i
barnehagen få økt kompetanse og delta i refleksjoner rundt egen praksis.
Det fokuseres på kvaliteten i interaksjonene mellom voksne og barn. For å både
måle og forbedre kvaliteten skal den evidensbaserte observasjonsmetoden
Classroom Assessment Scoring System; CLASS (Pianta, La Paro, & Hamre, 2008)
brukes. I Det Norske Veritas barnehage skal 4 ansatte får opplæring i bruk av
CLASS observasjonsmetode: de skal gjennomføre kurs og må sertifisere seg
etter det for å kunne bli kalt CLASS observatør. Sertifiseringen må fornyes hvert
år.
CLASS fokuserer på tre (to på
småbarnsavdeling) sentrale områder i en
barnehage; emosjonell støtte, organisering
av avdeling og støtte til læring og utvikling.
Dette er også sentrale områder innenfor
barnehagens mandat (jf. Rammeplan for
barnehagen).
Opplæring i disse områdene er et
utgangspunkt for refleksjon rundt egen
praksis, der man fokuserer på kvaliteten og
innholdet i de små øyeblikkene gjennom en
barnehagedag. Summen av alle øyeblikkene
utgjør kvaliteten på det barna opplever, og
som gir grunnlaget for trivsel og utvikling.
Vår barnehage er sammen med 8 andre barnehager med i pulje 5 av TETT PÅ
prosjektet. I januar starter prosjektet med en felles planleggingsdag for alle
ansatte. Hver barnehage får tildelt egen veileder fra Barnehagekontoret som
støtter barnehagen i denne prosessen. Det skal gjennomføres veiledninger på
ledermøter, på avdelingsmøter, felles fagdager for hele personalet,,
personalmøter og samarbeid i nettverket. Det gjennomføres observasjoner på
tvers av nettverket. Avdelingene får en tilbakmakemelding etter gjennomførte
observasjonen som brukes i det pedagogiske arbeidet fremover.
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Kvalitet
Planlegging
I Det Norske Veritas barnehage planlegger, vurderer og dokumenter vi på
følgende måter.
Ansatte:
• Månedsplan – inneholder en vurdering av planer og innhold fra siste
måned. Skrives av pedagogisk leder. Gis til foreldre
• Halv- og helårsvurdering – vurderer ut i fra årsplanen. Pedagogisk
leder skriver. Daglig leder samenfatter vurdering for barnehagen og
tar med til neste årsplan.
• Avdelingsmøter – jevnlig vurdering av planer, innhold og
gjennomføring. Møtereferater.
• Personalmøter – Jevnlig vurdering av fokusområder med hele
personalet
• Fargeskjema- vurdering og refleksjon av relasjoner mellom voksne og
barn
• Medarbeidersamtaler/trivselsamtaler
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Foreldre:
• Vurdering av tilvenning
• Foreldremøte
• Foreldresamtale
• Samarbeidsutvalg
Barn:
• De ansatte er lydhøre for barns innspill og etterpør vurderinger fra
barna for aktuelle temaer.

Et etisk perspektiv i dokumentasjonsarbeidet
Når vi dokumenterer synliggjør vi barna gjennom bilder, fortellinger, produkter
eller presentasjoner. Her er det nødvendig å være bevisst et etisk perspektiv.
Respekten for barnets integritet må ivaretas. Vi må samarbeide med barn og
foreldre om dette. Barn skal ha medvirkning i hva som henges opp og stilles ut.
Personalet skal ha dialoger med barna om dette. Foreldrene skal oppmuntres
til å komme med tilbakemeldinger på dokumentasjon. Personalet skal
reflektere over hvordan vi kan ha et etisk blikk på dokumentasjon.
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Samarbeid og overganger
Et godt samarbeid med barnas hjem
Vi ønsker å utvikle et nært samarbeid med barnets hjem og en mest mulig åpen
dialog mellom personalet og foreldrene.
De aller fleste ansatte i barnehagen har jobbet i barnehage i svært mange år. Vi
har opparbeidet oss en solid kunnskap om barn. Vi ønsker å være aktive og
tilby vår hjelp når vi ser at foreldre strever.
Vi ønsker at foreldre skal bruke vår kompetanse for hjelp og veiledning ved
utfordringer som også gjelder barnet hjemme. Vi vil kunne hjelpe med de fleste
utfordringer enten ved hjelp av egen kompetanse eller ved kunnskapen om
hvor foreldre kan henvende seg videre. Vi ønsker å jobbe etter: «Hvis vi tror vi
kan hjelpe, skal vi si ifra»
Barnets reaksjoner i hverdagen er i veldig stor grad et resultat av samspillet
barnet har med nære voksenpersoner. Relasjoner med foreldrene former
barnet i større grad enn noen andre relasjoner.
Vårt ståsted for utgangspunkt i samarbeidet:
• Foreldre og barnehagen har gode intensjoner. Vi vil barnets beste.
• Foreldre og barnehagepersonalet kjenner barna godt men på litt forskjellig
måte.
• Det er de voksne som er ansvarlige for situasjonene
• Manglende respekt for grenser kommer ikke fra barnet selv men hvordan det
opplever selv å bli satt grenser for.
• Hva som er riktig for en familie er ulikt fra familie til familie
Foreldrenes oppgave:
• Gi beskjed dersom det skjer spesielle ting i familien (vi trenger ikke detaljer)
• Gi beskjed hvis det er ting i barnehagen dere reagerer på.
• Si i fra om utfordringer hjemme.
• Be om en samtale hvis dere ønsker bedre tid til å snakke
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Personalets oppgave:
• Si ifra hvis vi observerer situasjoner der vi tenker vi kan bidra med
tanker og tips
• Se hver enkelt familie med deres ønsker og behov. Hvilke behov har
barnet? Gi konkrete tips basert på denne informasjonen
• Gi beskjed om at vi ønsker en samtale hvis vi ser det er noe vi ønsker
å diskutere nærmere
Daglig kontakt:
De ansatte skal ta imot og snakke med hvert barn og deres foreldre. Eventuelle
beskjeder skal tas i mot og skrives ned til de øvrige ansatte.
Barn som strever når de kommer skal bli trøstet av de ansatte. Foreldre som
strever med leveringen skal få hjelp av de ansatte med å lage avtaler på
hvordan situasjonen kan takles.
Når barnet blir hentet skal en av de ansatte gi tilbakemeldinger fra dagen og gi
eventuelle beskjeder. De ansatte skal være bevisst barnas tilstedeværelse og ha
et etisk perspektiv på hva og hvordan det formidles til foreldre.
Foreldremøter
Avholdes to ganger i året. Her kommer det informasjon om barnehagen
generelt og avdelingen spesiellt. Det skal avklares forventninger til hverandre
og tema som etterspørres av foreldre skal tas opp. Personalet kan også ha med
relevante faglige inspill.
Foreldremøte på våren skal være en oppsummering av barnehageåret der
ansatte gir nformasjon om erfaringer og foreldre kan komme med vurderinger
og innspill.
Foreldresamtaler
Avholdes to ganger i året. Vi oppfordrer til at begge foreldre er med. Vi bruker
et felles skjema utarbeidet av barnehagen. Foreldre får tilsendt skjema før
samtalen. Skjema som fylles ut på høsten brukes som grunnlag for vårens
oppfølgingssamtale.
Veiledning
Foreldre som ønsker veiledning i forhold til barnet hjemme eller i barnehagen
kan kontakte sin pedagogiske leder eller daglig leder. Barnehagen ønsker med
dette å være et lavterskeltilbud for barnefamilier og en samarbeidspartner om
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små og større utfordringer foreldre har med barn i hverdagen. Se kapittel om
tiltak- og henvisningskjeden, om hjelp til familien utenfor barnehagen.

Overganger
Tilvenning i barnehagen har fokus på trygghet og å skape trygg tilvenning
Når barnet begynner i barnehagen
Barna skal ved oppstart ha en primærvoksen som hjelper barnet inn i
hverdagen og har ekstra kontakt
med foreldrene. Foreldre og barn
som skal begynne hos oss,
inviteres til et møte på våren.
Barnehagen har et eget skriv for
tilvenning som foreldrene får
utdelt ved tildeling av plass.
Foreldre har en oppstartssamtale
med pedagogisk leder innen 3
uker etter oppstart. Barnehagen
har eget skjema for dette.
Foreldre er med på å vurdere
tilvenningen på denne samtalen.
Overganger innad i barnehagen
Når et barn bytter avdeling i barnehagen skal vi:
•
•
•
•

Forbereder barn og foreldre i god tid
Tilvenning til ny avdeling gjennom besøk med en kjent voksen
Møte for foreldre som bytter avdeling
Overføringsamtale mellom de pedagogiske lederene

Overgang mellom barnehager
Når et barn bytter barnehagen skal vi:
• Gjennomføre avslutningssamtale
• Fylle ut overføringsskjema sammen med foreldre
• Ved behov være med på overgangssamtale med ny barnehage
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Fra barnehage til skole
Barnehagene ligger under Kunnskapsdepartements ansvarsområde og det skal
skapes gode sammenhenger og helhet i oppvekst- og utdanningspolitikken.
Rammeplanen forventer at vi har et nært samarbeid med skolen.
Vi har barn som begynner på mange forskjellige skoler og har laget en
prosedyre for overgangen.
I barnehagen kaller vi de eldste barna maxibarn.
Maxibarna har en egen gruppe gjennom året hvor vi jobber med
skoleforberdene aktiviteter etter en fastsatt plan. På høsten vil det være et
eget foreldremøte, hvor vi går igjennom planen. På våren er det en
foreldresamtale, hvor det fylles ut et skjema til skolen. Foreldrene må samtykke
til denne informasjonen.

Samarbeidsutvalg (SU)
SU skal sikre samarbeidet med barnas hjem ved å ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg (SU). SU har faste møter ca fire ganger pr barnehageår.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen og
fremmer felles interesser og bidrar til samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen. På foreldremøte i høsten velger alle foreldre 2
foreldrerepresentanter til SU.
SU består av 2 foreldrerepresentanter og 2 medlemmer valgt av og blant de
ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i SU.
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ,
barnehagen har utarbeidet en innstruks for Samarbeidsutvalget.

Tiltak- og henvisningskjeden
-ved bekymring for et barn så skal tiltak og henvisningskjeden følges-
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En bekymring starter ofte med en undring. Det kan være at et barn sliter med
språk, samspill eller adferd/følelser.
Ved første undring skal PL (pedagogisk leder) ta opp undringen på et
avdelingsmøte og informere FP (fagpedagog) og DL (daglig leder). Undringen
kan tas videre på et ledermøte.
FP kan være med å vurdere på bakgrunn av egne observasjoner av barnet. PL
kontakter foreldrene for å starte en drøfting med foreldrene og evt. avklare
bruk av kartleggingsmateriale og systematisk observasjon videre. Ved
bekymring rundt språk så bruker barnehagen kartleggingsmaterialet «TRAS» og
«Språklydsobservasjon» og ved bekymring rundt samspill og adferd så bruker vi
kartleggingsmaterialet «Alle med».
Før barnehagen bruker kartleggingsverktøy/tester så skal alltid foreldre
godkjenne bruken av dette. Etter kartlegging observeres barnet systematisk to
ganger pr. uke i tre uker. Før evt. tiltak settes i gang kan PL /FP konsultere
andre instanser som PPT, språksenteret, Kompetanseteam barnehage og
helsestasjonen angående aktuelle tiltak. PL utfører tiltak på avdeling i fire uker
før PL tar en ny vurdering av bekymringen. PL kontakter foreldrene igjen for et
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nytt møte med vurdering og evt. videre tiltak eller henvisning til andre
instanser. FP er med hele veien og veileder PL og er med på møter med
foreldrene og evt. andre instanser.
Hvis barnehagen får kjennskap til at familien strever med ulike utfordringer skal
vi oppfordre til at familien får hjelp i de ulike hjelpe instansene som finnes.
Instanser som kan være aktuelle å informere foreldre om er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetanseteam Barnehage
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevernet
Helsestasjonen
Familievernekontoret
Psykisk helseteam
Akutthjelpen
Bærum Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)
Home-start Familiekontakten (HSF)

Barnehagen har et eget skriv om dette, som sendes til foreldrene hver høst.
Her kan foreldre selv ta kontakt, drøfte eventuelle bekymringer og få hjelp.
Det er viktig med et godt samarbeid med instanser som PPT,
barneverntjenesten og helsetjenester for barn og unge slik at barnet mottar et
treffsikkert og helhetlig tilbud, og for å få til så gode tiltak som mulig i
barnehagen. Alle samarbeidende parter har et selvstendig ansvar for at de ulike
tiltakene som barnet mottar er godt koordinert.
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Årshjul 2022-2023
noen datoer kommer senerAugust
18+19

Planleggingsdager

Barnehagen er stengt

21

Foreldremøte

For alle foreldre i barnehagen

Uke 38-42 (ikke
uke 40)

Friluftskole

Tyttebær maxi barna

Uke 40

Skolens høstferie

Barnehagen har vanlig åpningstid

Uke 41

Gamle barn på besøk

15.

Frist registrering julefri

Foreldre registrerer på MyKid om barnet har fri/kommer i
jula

Uke 43

Høstsuppe

Mer info kommer fra avdelingen

13

Lucia

Lucia markering i barnehagen

15

Nissefest

Nissefest i barnehagen

?

Juleavslutning på Veritas

24-26

Julefri

September

Oktober

November

Desember

Barnehagen er stengt

34

Januar
2

Planleggingsdag

Barnehagen er stengt

?

Vintersportsdag

Vinteraktiviteter i barnehagen, dato kommer
(væravhengig)

Uke 3-7

Skiskolen

Maxi- og midi barn (Tyttebær)

?

Karneval

Karneval med barna, dato kommer

Uke 8

Skolens vinterferie

Barnehagen har vanlig åpningstid

1

Frist registrerering påskefri

Foreldre registrerer på MyKid om barnet har fri/kommer i
påsken

?

Foreldremøte

Mer info kommer

?

Påskeaktivitet

Dato kommer

1

Frist registrering
sommerferie

Foreldre registrerer på MyKid når barnet har fri/kommer i
sommeren

6-10

Påskefri

Barnehagen er stengt

21

Planleggingsdag

Barnehagen er stengt

?

Natursti

Mer info kommer

Februar

Mars

April

35

Mai
1

Arbeidernes dag

Barnehagen er stengt

6

Vårdugnad

Mer info kommer

16

17.mai markering

17

Nasjonaldag

Barnehagen er stengt

18

Kristi Himmelfart

Barnehagen er stengt

19

Planleggingsdag

Barnehagen er stengt

29

2.Pinsedag

Barnehagen er stengt
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Fotografering

Juni
1

Fotografering

?

Grillfest

Mer info kommer

?

Saraholmen

Maxi barna på Tyttebær

Juli betalingsfri

Ingen matservering i juli

Sommerstengt

Barnehagen holder sommerstengt

Juli

Uke 29+30
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