
Pedagogisk plan, LilleFot barnehage

2023 - 2028

En liten fot har begynt sin 
livsvandring, og vi vil fylle på 

med gode opplevelser
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INNLEDNING
å bli en god venn - som inkluderer andre 
barn inn i leken og i fellesskapet
LilleFot barnehage vil hver dag 
jobbe slik at barn og voksne har 
gode hverdager i barnehagen.

ALLE GODE OPPLEVELSER MÅ 
PLANTES I ET GODT OG TRYGT 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

Vi vil være en barnehage i utvikling som 
kontinuerlig sørger for at kunnskap fylles 
på og deles. Barnehagen som en lærende 
organisasjon er opptatt av personalets 
kompetanse og kompetanseheving. Vi skal 
dele kunnskap og finne gode muligheter 
for hvordan vi kan lære sammen.

Det er flott at vi igjen kan besøke de som 
møtes på «Åpent hus» i Gulset kirke.
Vi er også glade for å kunne fortsette 
samarbeidet med Gulset sykehjem.
Nye vennskapsbånd skal utvikles 
med de som bor der.
Vennskap på tvers av generasjoner 
er gull verdt og tilfører livsglede.

Vår visjon:
«EN LITEN FOT HAR BEGYNT SIN 
LIVSVANDRING, OG VI VIL FYLLE 
PÅ MED GODE OPPLEVELSER».

For LilleFot barnehage:

Signe Berit Seland Lunde
styrer

Du sitter nå og leser Pedagogisk 
plan for LilleFot barnehage. 
Denne planen inneholder deler av vår 
pedagogisk plan som kom i 2015, samtidig 
som den er utviklet og fornyet i takt med 
vår barnehage og nasjonale føringer.

Den er gjeldende fra januar 2023 
og ut året barnehageåret 2028.

Planen bygger på: Lov om barnehagen 
og Rammeplanen for barnehager:
Pedagogisk plan er overordnet 
barnehagens årsplan, som lages hvert år. 
Hvert team lager sine månedsplaner 
ut fra årsplanens mål og tiltak

Vi vil med denne Pedagogiske planen 
presentere LilleFot barnehage og 
vårt pedagogiske arbeid: 
- hvordan vi jobber med Rammeplanens 
bestemmelser for innhold og oppgaver
- våre fokusområder, våre verdier 
og våre arrangement
Samtidig vil vi formidle barnehagens 
kultur – kulturen vi har bygd, - og 
som vi hver dag bygger sammen:
-Hva kjennetegner LilleFot barnehage?
-Hva vil vi vektlegge og formidle?

Vår Pedagogiske plan tydeliggjør vårt 
fokus på Barnehagelovens kapittel 8.

Vi skal hver dag jobbe for et godt og 
trygt psykososialt barnehagemiljø 
i LilleFot barnehage.
Personalet skal forebygge - og 
tilrettelegge for dette. 
  
«Inkluderende fellesskap» er en av 
LilleFot barnehage sine viktige verdier.

Planen tar med utdrag av utarbeidet 
«Handlingsplan mot mobbing» og 
avsnitt fra vår «Prosedyre for å sikre 
et godt og trygt barnehagemiljø». 

Vi vet at sosial kompetanse, lekekompetanse 
og språkkompetanse påvirker alle 
sider ved et barns utvikling. Disse 
kompetanseområdene er med på å utruste 
og istandsette barnet til å få venner - til 
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BARNEHAGENS  
FORMÅLSPARAGRAF

FORMÅLSPARAGRAF (LOV OM BARNEHAGER)

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.
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LilleFot barnehage er en basebarnehage 
Det betyr at vi har felles inngang og 
garderobe. Alle kommer inn i samme base. 
Stankelbein med 5-6 åringene har sin 
egen inngang på baksiden av barnehagen. 
De har også sine egne rom. Barnehagen 
består av flere rom som barn og voksne 
fordeler seg i. Alle team har sine faste 
rom som også brukes på tvers. Her har 
de lek og aktiviteter, samling og måltid.

Åpningstid er fra 07.00 – 16.30
Vi har en egen førskolegruppe.
Vi har et flott uteområde.
Vi liker å være ute og vi liker å dra på tur.

Fra 01.01.2023 blir LilleFot barnehage et 
eget rettssubjekt og barnehagen blir et AS.  
Gulset og Skotfoss sogn blir 
eiere av alle aksjene, og dermed 
fremdeles eiere av LilleFot.

Vi holder til i kirkens første etasje.
Barnehagen ligger nær Gulsetsenteret.

Vi har 75 barn fordelt på 5 
team og 18-19 årsverk.

PRESENTASJON AV 
LILLEFOT BARNEHAGE
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SOKKELESTEN (1-3 ÅR)
De fleste barna er i alderen 1-2 år. 
Vi har fokus på å bygge trygghet og tillit.
Vi leker og synger. Vi koser oss ute!

GO`FOTEN (1-3 ÅR)
På dette teamet er de fleste 
barna er i alderen 2-3 år.
Vi er en gjeng som er veldig glad i å være ute. 
Vi er opptatt av lek og har fokus på å 
bygge vennskap og sosial kompetanse.

Barnehagen har to team for 
barn i alderen 3-5 år:

LANGBEIN OG TUSENBEIN (3-5 ÅR)
Vi har stort fokus på å vise respekt og 
omsorg, for andre og hverandre. Vi er 
opptatt av å skape gode vennskap. Vi 
har stort fokus på lek, er mye på tur 
uansett vær og vind. Vi er opptatt av 
helse, kropp og bevegelse. Humor og 
latter er en naturlig del av vår hverdag.

STANKELBEIN (5-6 ÅR)
Stankelbein består av barn i alderen 5-6 år, 
de som har det siste året i barnehagen.
Gjennom lek og undring vil barna utvikle 
ferdigheter, mestring og læring. 
Vi fyller på med gode og varierte 
opplevelser, legger vekt på at alle er viktige 
i fellesskapet og at vi må ta hensyn til 
hverandre og skaperverket rundt oss.
                    

VÅRE TEAM

Barna er inndelt i 5 team som har sine ulike aktiviteter, turer og samlinger.
Barnehagen har to team i alderen 1-3 år:
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BARNEHAGEN I GULSET KIRKE
Barnehagen vår eies av Gulset og 
Skotfoss sogn (også når vi blir et AS)
«Private barnehager og barnehager eiet 
eller drevet av menigheter innen Den norske 
kirke kan i vedtektene fastsette særlige 
bestemmelser om tros- eller livssynsformål.»
 ( § 1a. – andre ledd: Særlig 
formål (i Barnehageloven)

Vi formidler Jesus som vår beste venn. 
Vi tror Han vil gå sammen med oss 
gjennom hele vår livsvandring. 
Barna møter bibelfortellinger–og kristne 
barnesanger presentert på ulike måter.
Vi har stort fokus på kristne høytider.
 I alle våre årsplaner tar vi med oss 
satsningsområdet: «Etikk, religion og filosofi».
Vi ønsker å understreke «undringen» over 
det vi ser og opplever. Barna får være med 
på oppsetning av påskepill og luciaspill, 
som vi deler med små og store på Gulset.
Samtidig viser vi respekt for tro 
og livssyn som de ulike familiene 
i barnehagen representerer.

DETTE SKAL KJENNETEGNE 
LILLEFOT BARNEHAGE

Organisasjonskulturen i LilleFot barnehage er 
den kulturen vi bygger sammen - over tid. 

Vår kultur er det unike som preger LilleFot, det som kjennetegner oss.
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VI ØNSKER Å SETTE GODE SPOR I 
VÅRT NÆRMILJØ, - SOM ER GULSET.
Vi tror at vi kan bety en forskjell 
for mennesker på Gulset. Det 
kan vi gjøre bl.a. ved å:

• Inviterer Gulset sykehjem, alle barnehagene 
på Gulset og 1. klassinger til vårt påskespill
• Ha jevnlig møtepunkt med Gulset sykehjem
• Synge på seniortreff «Åpent hus” 
i Gulset kirke

VI VIL VÆRE EN KREATIV 
BARNEHAGE
I LilleFot banehage tilrettelegger 
vi for kreativ utfoldelse gjennom 
musikk, drama og forming.
Vi vil ta vare på gode opplevelser 
knyttet til ulike uttrykk. 
Vi har kreative voksne som gir barna rom og 
tid til å være kreative.  Vi er også opptatt av 
det skrevne ord gjennom bøker og eventyr. 
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BARNEHAGEN SOM SATSER
PÅ UTELEK & TURER
Barnehagens uteområde og nærmiljøet 
med skog og mark innbyr til et flott uteliv. 
De voksne i LilleFot barnehage vektlegger 
å komme seg ut og dra på tur. De ulike 
team har faste utedager / turdager. 

Vi tilrettelegger for gode opplevelser ute og 
vi lærer barna å være ute i all slags vær.

Vi har tilgjengelig store vogner og el- sykler. 
Dette gir oss gode muligheter til å oppleve og 
utforske nærmiljøet. Sammen undrer vi oss 
over alt det spennende vi ser. Naturen er en 
flott læringsarena. Vi har egen gapahuk og 
vi har bålplass på barnehagens uteområde.

EN FLERKULTURELL BARNEHAGE
Gulset er en bydel som har et rikt flerkulturelt 
miljø.  Dette gjenspeiler seg i vår barnehage.
Det er en ressurs og en skatt. Både 
morsmålet og det norske språk skal få 
utvikle seg for barna i LilleFot barnehage
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OVERGANGER

Rammeplanen har et eget kapittel 
som handler om overganger.
I LilleFot barnehage legger vi til 
rette for gode overganger:

NÅR BARNET BEGYNNER 
I BARNEHAGEN
Barna som begynner i LilleFot, skal få 
en god og trygg start i barnehagen.
Nye foreldrene inviteres til et eget 
foreldremøte på våren. Vi har også en 
besøksdag der nye barn og foreldre 
kommer. Da leker vi sammen en times 
tid og avslutter med en liten samling.
Foreldrene innkalles til en oppstartsamtale 
før sommeren der de forteller om sitt 
barn. Det er viktig at barnehagen får 
den informasjonen vi trenger for å 
følge opp barnet på en god måte.
Hvert team har en god nær dialog med 
foreldrene i tilvenningstiden. De avtaler 
når barn og foreldre skal komme og hvor 
lenge de skal være. Vi har dyktige ansatte 
som veileder foreldrene i denne perioden. 
Vi er opptatt av en god start!!

OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN
Sokkelesten er teamet med de yngste barna. 
Når barna har gått ett år på Sokkelesten 
skal de over på team Go’Foten, Det er alltid 
noen av de voksne fra Sokkelesten som 
følger med barna over på nytt team.
Vi prøver også å få til at en voksen følger 
noen av barna fra team Go’Foten over på 
3-5 års gruppene Tusenbein og Langbein.

LilleFot barnehage er en basebarnehage. 
Det betyr at barn og voksne er sammen 
på tvers av team langt mer enn en 
avdelingsbarnehage. Barna blir kjent med 
alle voksne og de voksne blir kjent med 
alle barna. Det gir et fortrinn når barna 
skal bytte team: De kjenner allerede de 
fleste voksne som skal være på nytt team.

Før sommeren har vi en «bytte- team- dag» 
der barna besøker sitt nye team- med de 
voksne som de skal være sammen med.

OVERGANG FRA BARNEHAGE 
TIL SKOLE PÅ STANKELBEIN
Barnehage året 2016/17 bestemte 
vi oss i barnehagen for å lage en 
egen gruppe for skolestarterne i 
LilleFot barnehage. Det ble team Stankelbein.
Vi benyttet den gamle kirkedelen 
og fikk våre egne rom.

Dette har vi fortsatt med siden, og det 
har gitt oss mange gode erfaringer, 
og vi har fått gode tilbakemeldinger 
fra både barn og foreldre.

Rammeplanen sier at: 
«Barnehagen skal legge til rette for at 
de eldste barna har med seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter som kan gi 
dem et godt grunnlag og motivasjon for å 
begynne på skolen. Barnehagen skal bidra 
til at barna kan avslutte barnehagetiden 
på en god måte og møte skolen med 
nysgjerrighet og tro på egne evner».

Vi opplever at 5 åringen er 
motivert for å lære.

Vi på Stankelbein er ikke opptatt 
av at barna skal sitte stille på en 
stol, lære seg tall og bokstaver. 

Vi ser at lekens tilnærming til kunnskap 
og utvikling av ferdigheter  er et godt 
utgangspunkt, og gir barnet den tryggheten 
det trenger for å utvikle seg på alle områder.

Lek er læring.
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SOSIAL KOMPETANSE FAGLIG KOMPETANSE

 – Å ta hensyn til hverandre 
– vise empati
 – Ta imot beskjeder
 – Vente på tur
 – Rekke opp hånda
 – Høre etter og lytte til andre
 – Kle av og på seg selv
 – Passe på tingene sine
 – Tap og vinn med samme sinn
 – Si hei og ha det

Vi samler på gode ord, hjelpsomhet, 
omsorg og inkludering som 
resulterer i en feiring.
Hver vår besøker vi skolene vi skal 
begynne på, og vi har overgangsmøter.

Vi avslutter året på Stankelbein med 
overnatting i barnehagen, hagefester 
og sommerfest.Overgangsmøter 
med skolene på våren.

Vi tar utgangspunkt i 
Rammeplanens fagområder.
Det er viktig å ha for øye at barna er 
forskjellige og har et ulikt ståsted. Vi voksne 
må tilrettelegge for mestring og progresjon, 
og hjelpe barna til å ha tro på seg selv.
For å ivareta de 8 fagområdene i 
rammeplanen - har vi blant annet benyttet 
oss av verksteder. På verkstedene møter 
barna forskjellige oppgaver, lekemateriell 
og trening på ulike ferdigheter.
Barna får egne permer hvor de setter 
inn ulike ark og arbeidsoppgaver.
Vi henger opp plakater med bokstaver 
og tall, ulike bilder og dokumentasjon 
av det som vi har hatt som tema.
Vi gjennomgår dagsplan og ukeplan.
Vi har to faste utedager.
 Vi benytter oss av den flotte naturen 
vi har på Gulset, og vi bruker 
gymsalen på en av våre skoler.
Vi deltar også på svømmeopplæringen 
i fritidsparken og vi tar 
førerkortet på NAF banen.
Det at vi kan reise gratis med buss i vår 
kommune gir oss muligheter til å besøke 
kunstutstillinger, bibliotek, bedrifter, 
ulike arrangementer og lekeplasser.
Vi har sentrale roller i barnehagens 
påskespill og luciaspill, og vi besøker jevnlig 
våre gode venner på sykehjemmet.

PÅ STANKELBEIN ER VÅRT MÅL 
Å STYRKE BARNETS SOSIALE 
OG FAGLIGE KOMPETANSE, 
OG VI VELGER Å GJØRE DET 
PÅ FØLGENDE MÅTE:
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VI HAR FELLES ÅRSPLAN, 
MEN VI HAR ARBEIDSMÅTER 
OG PROGRESJON TILPASSET 
BARNEGRUPPA OG DET 
ENKELTE BARN:

ARBEIDSMÅTENE
skal ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, fremme læring og danning og gi barn 
mulighet for medvirkning. Personalet 
skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, 
tilpasset enkeltbarn, barnegruppen og 
lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir 
muligheter for å gjøre barnehagens innhold 
spennende og variert. Arbeidsmåtene 
kan bidra til å skape engasjement, 
interesse og motivasjon og tilføre nye 
erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Personalet skal
• Ta utgangspunkt i barnas erfaringer, 

interesser, synspunkter og initiativ i 
barnehagens daglige arbeid og ved valg 
og gjennomføring av temaer og prosjekter

• Bygge på kreativitet og lek og være åpne 
for improvisasjon og barns medvirkning

• Veksle mellom spontane og 
planlagte aktiviteter

• Stimulere barnas undring og evne til 
å stille spørsmål, søke opplevelser, 
ta initiativ og mestre nye ting

• Gi barna varierte inntrykk og mulighet 
til å uttrykke seg på forskjellige måter

• Arbeide tverrfaglig og helhetlig 
og se de ulike delene i 
rammeplanen i sammenheng

• Inkludere nærmiljø og lokale 
forhold ved planlegging og 
gjennomføring av aktiviteter

• Jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter 
bidrar til å realisere rammeplanen.

PROGRESJON i barnehagen innebærer 
at alle barna skal utvikle seg, lære og 
oppleve fremgang. Alle barna skal kunne 
oppleve progresjon i barnehagens innhold, 
og barnehagen skal legge til rette for at 
barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, 
aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet 
skal utvide og bygge videre på barnas 
interesser og gi barna varierte erfaringer og 
opplevelser. Barnehagen skal legge til rette 

for progresjon gjennom valg av pedagogisk 
innhold, arbeidsmåter, leker, materialer 
og utforming av fysisk miljø. Barn skal 
få utfordringer tilpasset sine erfaringer, 
interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Personalet skal
• Oppdage, følge opp og utvide det 

barna allerede er opptatt av
• Planlegge og tilrettelegge for progresjon 

i barnehagens innhold for alle barn
• Bidra til at barna får mestringsopplevelser 

og samtidig har noe å strekke seg etter
• Introdusere nye perspektiver 

og tilrettelegge for nye 
opplevelser og erfaringer

• Sørge for progresjon gjennom 
bevisst bruk av materialer, bøker, 
leker, verktøy og utstyr og gjøre 
disse tilgjengelig for barna.

STORTINGSMELDING NR. 19: 
«TID FOR LEK OG LÆRING. BEDRE 
INNHOLD I BARNEHAGEN»:
«Progresjon innebærer variasjoner i hva 
slags innhold barna møter, arbeidsmåter 
og et tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø.
I et integrert pedagogisk tilbud er det 
samtidig viktig at hvert enkelt barn 
vies oppmerksomhet og gis alders- og 
utviklingsrelevante utfordringer.
Aldersspennet for barn i barnehagen 
strekker seg fra barn som ikke har fylt ett år, 
til seksåringer som snart skal begynne på 
skolen. I disse årene er barna i stor utvikling 
på alle områder. Innholdet i barnehagen 
må derfor være tilpasset barnets evner, 
interesser og behov og disse vil naturlig 
nok variere i løpet av barnehageårene.»

I LilleFot har vi laget en felles årsplan for 
barnehagen. Felles mål og tiltak er vide – og 
de gir spillerom for delmål og variasjon av 
arbeidsmåter. Vi skal se hvert enkelt barn 
og ta utgangspunkt i barnets ståsted.
Hvor er det enkelte barn i 
utviklingsspiralen? Dette vises i hvert 
enkelt team sin månedsplan.
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FNs barnekonvensjon vektlegger 
at barn har rett til å si sin
mening i alt som vedrører det, 
og barns meninger skal 
tillegges vekt. I LilleFot barnehage 
er vi opptatt av å vise barna 
respekt og ta de på alvor. 
Barna skal oppleve at deres stemme er 
viktig og at den blir hørt og respektert. 
Hver dag inneholder gode samspill 
mellom barn og voksne
Demokratiske prinsipper skal læres.
Barna får lov til å være med på å planlegge 
og vurdere sin hverdag. Barna skal ha 
innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
Deres lek skal vernes og skjermes. De 
skal være med i samtaler der de gis 
anledning til å sette ord på hva de har 
lyst til å gjøre mer og gjøre mindre av.

BARNS MEDVIRKNING

Barn i barnehagen har rett 
til å gi uttrykk for sitt syn 
på barnehagens daglige

virksomhet.
Barn skal jevnlig få 

mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av

barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal 

tillegges vekt i samsvar med 
dets alder og modenhet.

(Barnehageloven § 3 Barns 
rett til medvirkning)

Barnehageloven § 3 
Barns rett til medvirkning
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I LilleFot barnehage jobber vi hver dag 
med å ta vare på vårt nære og tillitsfulle 
samarbeid med foreldrene.  Foreldre 
skal oppleve at deres barn – og de som 
foreldre - blir tatt imot på en god måte.
Alle skal møtes med respekt. Vårt mål og 
vårt ønske er at alle som kommer inn i 
LilleFot skal kjenne at det er godt å komme 
inn i barnehagen og møte personalet der. 

Foreldre har verdifull kunnskap 
og kjennskap til sine barn. 
Foreldresamarbeid er derfor en viktig del 
av barnehagens pedagogiske arbeid. 
Den daglige kontakten er den jevne 
pulsen i samarbeidet. Vi møter foreldrene 
til samtale når det er behov. Vi har 
foreldresamtaler med alle foreldrene minst 
1 g. pr. år. Barnets beste er felles mål!

MYKID
LilleFot barnehage har 
informasjonsportalen «MyKID».
Dette er et viktig bindeledd mellom 
barnehage og hjem. Her legger barnehagen 
ut informasjon og planer for hvert team. Vi 
forventer at foreldre/ foresatte følger med 
på MyKID. Foreldre kan legge ut melding om 
sitt barn og gi barnehagen ulike beskjeder.

Hvert år har LilleFot barnehage en 
foreldreundersøkelse (i regi av U dir).  Dette 
gir barnehagen en god tilbakemelding 
om alt som foreldrene synes er flott og 
det som foreldrene synes kan bli bedre.

FORELDRERÅDET OG 
FAU (FORELDRENES 
SAMARBEIDSUTVALG)
Alle som er foreldre i barnehagen 
er en del av foreldrerådet.
Foreldrerådet velger 2 representanter 
pr. team. I LilleFot barnehage blir det 
10 representanter – som blir FAU 
(foreldrenes arbeids utvalg). 
FAU velger leder og nestleder. Disse blir 
også representanter til barnehagens SU.
FAU har noen samlinger der det tas opp 
ulike saker som foreldrene er opptatt av. 
Noen av disse sakene tas videre til 
barnehagens SU eller barnehagens styre.

SU (SAMARBEIDSUTVALGET)
«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ.»  
SU består av:
• To av representantene i FAU 
• To representanter fra personalet
• En/ to representant(er) fra eier  
• Styrer i barnehagen

Samarbeidsutvalget er et viktig bindeledd 
mellom foreldre og barnehage. 
Et fora der vi skaper samarbeid, forståelse 
og oppklaring. Hvordan sees saken 
ut fra «foreldrebrillene»? Hvordan 
seessaken ut fra «personalbrillene»?
Med utgangspunkt i rammeplanen for 
barnehagen skal samarbeidsutvalget for 
hver barnehage fastsette en årsplan for 
den pedagogiske virksomheten. Leder av 
SU er representant i barnehagens styre.

Barnehagen har DUGNAD to ganger i året:

Nedvask av barnehagen i februar 
og utedugnad om våren.

Foreldrene er bundet til å jobbe to 
dugnadsarbeid i løpet av et barnehageår. 
(jfr. Barnehagens vedtekter) 

SAMARBEID MED
BARNAS HJEM

«Barnehagen skal i samarbeid og 
forståelse med hjemmet ivareta 

barns behov for omsorg og lek og 
fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagelovens §1 . Formålsparagrafen
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GODE SPOR SETTES NÅR BARN 
OG ELDRE ER SAMMEN

Gulset sykehjem ligger to hus bortenfor vår 
barnehage. Vi har en flott mulighet til å knytte 
generasjoner sammen. De eldre har så mye 
spennende å fortelle – og lære bort. Barna 
sprer glede når de kommer på sykehjemmet.

Barna i LilleFot barnehage kan treffe andre 
barn i barnehagen hver dag, men de eldre 
(oldeforeldregenerasjonen) 
får de ikke møtt så ofte.
De samme aktivitetene og de samme 
sangene passer for barn og eldre: 
• Vi synger sammen
• Vi er på trimgruppe sammen 
• Vi baker sammen
• Barn og eldre leser bøker sammen 
• Barn og eldre bygger sammen
 
Vi har faste møtepunkt på Gulset sykehjem. 
Barna deles i grupper og besøker den 
samme gruppen med eldre. Det skaper godt 
vennskap! Samspillet gir barn og eldre stor 
livsglede. Økt livsglede gir bedre helse.

Barna lærer om sine følelser og andres 
følelser når de besøker sykehjemmet. 
Tenk noen gråter når de egentlig 
er glade…. Det kalles å bli rørt.

Rammeplanen slår fast at barna skal få 
mulighet til å møte verden utenfor sin familie 
– med tillit og nysgjerrighet og livsglede
• Vi gir barna muligheten til å 

møte andre mennesker
• Vi lar de få knytte relasjoner 

med andre i sitt nærmiljø
• Vi lar små barn knytte vennskapsbånd 

med mennesker som har kommet 
langt på sin livsvandring

• Læringen er knyttet til lek, 
omsorg og danning

• Vi tror på et rikere nærmiljø 
med nære relasjoner

SAMARBEID MED
GULSET SYKEHJEM

Vi lærer barna om livet og vi 
utdanner barna for livet!
Som institusjon i samfunnet skal vi 
erfare at vi kan delta i nærmiljøet,  vi 
kan bidra. Vi kan sette gode spor – 
og det vil vi i LilleFot barnehage!

«Læring foregår i det daglige 
samspillet med andre mennesker og 
med miljøet, og er nært sammenvevd 

med lek, omsorg og danning.»

Rammeplanen for barnehager
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ET GODT OG TRYGT
PSYKOSOSIALT
BARNEHAGEMILJØ

I LilleFot barnehage jobber vi målrettet 
på flere områder for å sikre dette:
•  Sosial kompetanse og programmet 

«Steg for Steg» og «Småsteg»
•  Aktive voksne
•  Våre verdier med bl.a. 

inkluderende fellesskap
•  Lekekompetanse
•  Språkkompetanse

KAPITTEL VIII PSYKOSOSIALT 
BARNEHAGEMILJØ
§ 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.

Lov om barnehager (Barnehageloven)
ble revidert i 2021 og fikk kapittel VIII.
og §41, §42 og §43.
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SOSIAL KOMPETANSE OG 
PROGRAMMET «STEG FOR 
STEG» OG «SMÅSTEG»
SOSIAL KOMPETANSE

Å forholde seg til andre er kanskje det mest 
vesentlige barnet lærer i barndommen. 
Vi lever i et samfunn under sterk 
forandring. Et vesentlig trekk er store krav 
til tilpasning og fleksibilitet. I dette ligger 
også kravet om å forholde seg til mange 
mennesker på flere arenaer. Dette krever 
høy kompetanse i sosiale ferdigheter.

Et annet trekk ved samfunnsutviklingen 
er det stigende antall barn som viser 
manglende kunnskap og evne til å omgås 
andre på en sosialt akseptabel måte. Økende 
vold, mobbing, fremmedfrykt og avvisning 
er adferdsproblemer som kan nevnes.

Barn ønsker å bli akseptert, og å få venner. 
Å «få bli med» er noe av det viktigste i 
oppveksten. Det kreves sosiale ferdigheter 
for å delta i samspill, og det er nødvendig å 
delta for å utvikle sosiale ferdigheter som 
fungerer i samspill med jevnaldrende.

Sosial kompetanse omfatter:
• Empati (vise omtanke, leve seg inn i)
• Selvkontroll (vente på tur, kompromisse)
• Selvhevdelse (presentere seg, be om info)
• Samarbeide (dele, hjelpe, følge regler)
• Humor og glede (være spontan, glede seg)
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Rammeplanen sier: «For heller ikke sosial 
kompetanse er medfødt. Den utvikles ikke 
av seg selv, den oppstår ikke gjennom 
modning eller tilfeldig læring. Den må 
tilegnes gjennom målrettet læring og 
egen erfaring gjennom deltakelse».

I Lillefot barnehage bruker vi programmet 
«Steg for steg» og «Småsteg» som metode 
for målrettet læring av sosial kompetanse.

Steg for steg er utarbeidet i USA, og 
Nasjonalforeningen for folkehelse har 
oversatt og bearbeidet det til norske forhold.

Når ord ikke strekker til, kan en konflikt fort 
ende med bruk av fysiske handlinger. «Steg 
for Steg» og «Småsteg» har til hensikt å 
utvikle barns evne til å kommunisere, omgås 
andre på en positiv måte og øke evnen til 
å takle problemer og frustrasjoner. Den 
grunnleggende drivkraften i «Steg for steg» 
og «Småsteg» er å bygge på det positive 
barna gjør, i stedet for å fokusere på det 

negative. Dette er et opplegg som gjør det 
lettere å sette fokus på trening av sosiale 
ferdigheter gjennom systematisk læring.

De voksne må også være seg 
bevisste sine holdninger til barna. 
Det er viktig at vi ser barnet og
anerkjenner barnet. Vi er viktige 
rollemodeller for barna.

De ser hvordan vi:
• viser omsorg for andre
• finner løsninger på problemer som 

også ivaretar andres behov 
• mestrer eget og andres sinne.

For de minste er det viktig at voksne 
setter ord på det som skal skje 
rundt barnet. På den måten kan
barna lære om ansiktsuttrykk og 
de grunnleggende følelsene (glad, 
sint, lei, overrasket og redd),
både hos seg selv og andre.
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AKTIVE VOKSNE

I LilleFot barnehage har vi aktive voksne. 
Det er voksne som er aktive lyttere og 
aktive observatører. Personalet tar del i 
barnas hverdag og det barna er opptatt 
av og forteller. De er tilgjengelige voksne. 
Personalet skal følge med på barnas 
samspill og på gruppedynamikken. De skal 
observere hvordan barnehagehverdagen 
er for det enkelte barn.

Vi er opptatt av å ta barna «på 
fersken» i å gjøre noe godt. 
De voksne ser etter barnas 
prososiale ferdighet.

Vår rettesnor: Gi gode tilbakemeldinger 
og understrek det du vil ha mer av!
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LilleFot barnehage vil være med på å formidle gode verdier!
Vi vil ha bevisste voksne som vet at de er verdiformidlere hele tiden. 
Disse verdiene løfter vi ekstra høyt:

VERDIFORMIDLING
I BARNEHAGEN

1. TRYGGHET/TILLIT

I Lillefot barnehage bygger vi en kultur 
som skaper trygghet og tillit mellom barn, 
personale og foreldre. Fra barnas første 
dag i barnehagen har vi fokus på dette.
 
Vi vet at dette er viktig vekst 
grunnlag for god utvikling.

Foreldre viser oss i barnehagen tillit 
ved å søke plass i vår barnehage. 
Vi vil være den tilliten verdig.

2. TID

«Det finnes ingenting mer verdifullt 
- enn nettopp tid» - Ukjent

Tiden er en verdi og en gave.
Hver dag med sine timer gir 
oss mange muligheter.

Vi vil bruke tiden til gode opplevelser. 
Tiden gir oss mulighet til gode samspill.
Hver dag vil vi bruke tiden til å heie 
barna fremover i sin utvikling.

”Personalet har som rollemodeller 
et særlig ansvar for at barnehagens 
verdigrunnlag etterleves i praksis.
Refleksjoner over egne verdier og 
handlinger bør inngå i personalets 
pedagogiske drøftninger.
Barnehagen må systematisk vurdere 
om egen praksis og barnehagens kultur 
bidrar til å fremme verdier som skal ligge 
til grunn for barnehagens virksomhet”
(Rammeplanen)
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3. RESPEKT

I LilleFot barnehage har vi 
respekt for hverandre.

Dette gjenspeiles i hvordan vi snakker 
til hverandre og med hverandre. 
Respekt vises i vårt samspill hver dag. Barn 
og foreldre skal oppleve respekt i møte med 
barnehagen hver dag.  Alle som kommer 
innom, skal møtes på en vennlig måte.

4. KVALITET

Kvalitet ikke er et nøytralt begrep. 
Kvalitet kan måles utfra forskjellige kriterier:
• Strukturelle kriterier, som måler 

ressurser og administrasjon
• Prosess kriterier, som måler 

det som skjer, samspillet
• Resultat kriterier, som måler 

barnets utvikling
Bok: «Fra kvalitet til meningsskaping- 
morgendagens barnehage» 
(Dahlberg, Moss, Pence. 2002), 

Vi vil jobbe for kvalitet alle disse kriteriene: - i 
struktur og planverk, i samspill og utvikling.

5. KJÆRLIGHET

«Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet 
og enda mer kjærlighet, så kommer 
manerene av seg selv.» Astrid Lindgren

Vår kjærlighet kommer til uttrykk i hverdagen 
ved omsorg for hvert enkelt barn. Vi skal 
fylle på med hjelp og støtte som barna 
trenger. Barnehagen vil også formidle 
den kjærlighet som Jesus har til oss alle.

6. INKLUDERENDE FELLESSKAP

Den viktigste faktoren for å forebygge 
krenkelser i barnehagen er et inkluderende 
miljø med en sterk faglig ledelse og ansatte 
som innehar god relasjonskompetanse.
Personalet skal følge med og observere 
leke- og samspill mønster. De skal gi hjelp 
og støtte slik at alle barn erfarer at de er en 
del av et fellesskap i LilleFot barnehage.
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Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 
og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, 
vennskap og barnas egen kultur. Leken 
skal være en arena for barns utvikling 
og læring, og for sosial og språklig 
samhandling. Barnehagen skal bidra til 
at alle barn kan oppleve glede, humor, 
spenning og engasjement gjennom lek 
– alene eller sammen med andre.

Personalet skal (blant annet)
• Fremme et inkluderende miljø der alle 

barna kan delta i lek og erfare glede i lek
• Veilede barna hvis leken medfører 

uheldige samspillmønstre (Rammeplanen)

Lek er den viktigste læringsarena for 
barn og har stor betydning for barns 
generelle utvikling, men spesielt med 
tanke på sosial kompetanse.

Lek er også veldig viktig for forebygging 
av mobbeadferd. (Repo & Repo 2016)
I den nye rammeplanen (2017) står: «Å få 
delta i lek og få venner er grunnlaget for barns 
trivsel og meningsskaping i barnehagen. I 
samhandling med hverandre legges grunnlaget 
for læring og sosial kompetanse. På den 

Lekens betydning for vennskap og trivsel og 
forebygging av mobbing bør angi en retning 
for hvordan foreldre og ansatte i barnehagen 
samarbeider for å legge til rette for lek og 
vennskap både hjemme og i barnehagen. 

Spesielt blir dette viktig i forhold til 
barn som strever i forhold til språk og 
kommunikasjon, men også - med bakgrunn 
fra observasjonsdata - i forhold til de 
barna som mangler lekekompetanse.

andre siden kan makt og utestenging i leken 
hindre vennskap og gode relasjoner.»

Å observere barnas lek kan gi nyttig 
informasjon om barnas utvikling og ikke 
minst om negative handlinger som kan 
oppstå.  Observasjon av lek er derfor en 
viktig del av å forebygge mobbeadferd. 

Mobbeadferd i barnehage er i 
stor grad relatert til utestengelse 
av lek. (Lund m.fl. 2015)

LEK I BARNEHAGEN

BARNS SAMSPILL I LEK
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Barnehagen skal være bevisst på at 
kommunikasjon og språk påvirker 
og påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling. Gjennom dialog og samspill 
skal barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape mening.

«Alle barna skal få god språkstimulering 
gjennom barnehagehverdagen, og alle 
barna skal få delta i aktiviteter som 
fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling.» (Rammeplanen)

«Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk 
og tekst skal barnehagen bidra til at barna 
• Uttrykker sine følelser, tanker, meninger 

og erfaringer på ulike måter. 
• Bruker språk til å skape relasjon, delta i 

lek og som redskap for å løse konflikter»
(Rammeplanen)

Vår prosedyre for et godt og trygt 
psykososialt barnehagemiljø sier bl.a.: 

«En barnehagen ikke kan unngå ansvar 
ved å vise til at personalet ikke visste 
hva som foregikk, eller at de ikke 
hadde mistanke om at noe var galt. 

Alle har et skjerpet ansvar for å følge 
med på sårbare barn. Personalet 
må følge med på signaler.

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.
Lov om barnehager §41

Alle som arbeider i barnehagen og er vitne 
til psykisk eller fysiske krenkelser av barn, 
har plikt til å stoppe krenkelsen umiddelbart. 
«Den viktigste faktoren for å forebygge 
krenkelser i barnehagen er et inkluderende 
miljø med en sterk faglig ledelse og ansatte 
som innehar god relasjonskompetanse.»

Å kunne sette ord på egne tanker, 
opplevelser og følelser er svært 
viktig. Barn trenger støtte fra 
voksne som undrer seg sammen med 
dem. Barn skal få hjelp til å «vende 
blikket innover» og kjenne etter hvordan 
de opplever ulike situasjoner. Dette er 
nødvendig for barn som mobber og blir 
mobba. Aktive og tydelige voksne bidrar til 
å skape personlige, varme og inkluderende 
miljøer og relasjoner i barnehagen. 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
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HVORDAN OPPFYLLE
AKTIVITETSPLIKTEN? JFR. §42
FØLG MED
Alle som arbeider i barnehage skal følge med 
på hvordan barna i barnehagen har det
(Lov om barnehager §42 første ledd)

Plikten til å følge med inkluderer 
systematiske tiltak, for eksempel rutiner 
for tilstedeværelse i barnegruppene og 
systematisk observasjon blant alle barn.
Det er viktig at personalet følger med 
på gruppedynamikken i tillegg til 
hvordan enkeltbarn har det. Personalet 
skal være tilstede der barna er og
 følge med på samspillmønstre 
og endringer i disse.

MELDE FRA
Alle som arbeider i barnehagen, skal melde 
fra til barnehagens styrer dersom de får 
mistanke eller kjennskap til at et barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø.
Styrer skal melde fra til 
barnehageeieren i alvorlige tilfeller.
(Lov om barnehager §42 andre ledd)

Alle ansatte må melde ifra så raskt 
som det er rimelig å forvente av dem i 
enkelte tilfeller Ingen formkrav til selve 
meldingen. En melding kan basere seg 
på observasjoner og tilbakemeldinger i 
undersøkelser eller beskjeder fra barnet 
selv, foreldre eller andre i barnets nærhet. 
Styrer skal dokumentere at meldingen 
er mottatt på et eget meldeskjema.

UNDERSØKE
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn 
ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 
skal barnehagen snarest undersøke saken.
Når et barn eller foreldre sier at barnet 
ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 
skal barnehagen undersøke saken og 
så langt det finnes egnede tiltak,
 sørge for at barnet får et trygt og godt 
barnehagemiljø. Det samme gjelder 
når en undersøkelse som barnehagen 
selv har satt i gang, viser at et barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø. 
 (Lov om barnehager §42 
tredje og fjerde ledd)

BARNEHAGEN SKAL LAGE EN 
SKRIFTLIG PLAN NÅR DET SKAL 
GJØRES TILTAK I EN SAK. 
I PLANEN SKAL DET STÅ:

a) hvilke problemer tiltakene skal løse
b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt
c) når tiltakene skal gjennomføres
d) hvem som skal gjennomføre tiltakene
e) når tiltakene skal evalueres.
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§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og 
godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med 
på hvordan barna i barnehagen har det.

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens 
styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et 
barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren 
skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og 
godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt 
og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken 
og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får 
et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en 
undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at 
et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene 
skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.
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§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som 
arbeider i barnehagen, krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller 
kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et 
barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering 
eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til 
barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke 
om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker 
et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering eller trakassering, skal vedkommende 
melde fra til barnehageeieren direkte.

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og 
fjerde ledd skal iverksettes straks.

Det er skjerpet aktivitetsplikt når en 
som arbeider i barnehagen krenker 
barn. Det er et grovt tillitsbrudd 
og grunnleggende i strid med den 
ansattes rolle å krenke barn. 
At det er en skjerpet plikt innebærer et 
krav om hurtighet og hvem som skal 
varsles. Styreren skal straks melde 
fra til barnehageeier. Undersøkelser 
og tiltak etter §42 tredje og fjerde 
ledd skal iverksettes straks.

Dersom det er mistanke om eller 
kunnskap om at det er en ansatt som 
krenker, behandles saken både etter 
aktivitetsplikten og samtidig etter 
arbeidsrettslige regler. Den ansatte 
har blant annet rett til innsyn i saken.
Undersøkelser og tiltak etter 
§ 42 tredje og fjerde ledd 
skal iverksettes straks.
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En organisasjon er et sosialt 
system som er bevisst konstruert 
for å realisere bestemte mål.

(Etzioni 1928)

Medlemmene i organisasjonen tenker 
og handler på spesielle måter.

HVA KJENNETEGNER EN 
LÆRENDE ORGANISASJON?

…”dele kunnskap”
 .…”kontinuerlig utforske hvordan 
man kan lære sammen”

I LilleFot barnehage vil vi 
realisere mange mål!

For å nå målene vi har satt for vår 
pedagogiske virksomhet må vi tenke 
og handle på spesielle måter:

• Alle ansatte er engasjert i å skape 
og dele kunnskap om hvordan de 
best kan nå organisasjonens mål.

• De ansatte stimuleres til å se ting på 
nye måter og kontinuerlig utforske 
hvordan man kan lære sammen.

• Personalet er i stadig utvikling og 
tar stadig til seg ny kunnskap.

• Personalets kompetanse og 
kompetanseheving er avgjørende 
for at barnehagen skal kunne 
være en lærende organisasjon.

BARNEHAGEN – 
EN LÆRENDE ORGANISASJON



28

Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse 
som setter i gang - og leder refleksjons- 
og læringsprosesser i organisasjonen.  
Styrer og pedagogiske ledere utformer 
og utvikler, leder og er ansvarlige for det 
faglige innholdet i LilleFot barnehage.

Vi vet at førskolelærerne, noen av disse er 
med i lederteamet, besitter barnehagens 
«tause kunnskap”. Denne kunnskap 
skal overføres til resten av personalet! 
Mellomledere skal sørge for at dette 
skjer på hvert team – hos hver enkelt 
av personalet. De skal sørge for at 
gode opplevelser implementeres i 
barnehagehverdagen ut fra sin kunnskap 
og sin bevissthet. Vår visjon ut i hverdagen!

Vi vet at personalet er den viktigste 
ressurs for kvalitet i barnehagen
I LilleFot barnehage har personalgruppa 
mye kompetanse. Vi må sørge for 
at den deles! Ledergruppa har også 
ansvar for påfyll av kompetanse.

Vi vil hvert år lage en kompetanseplan for 
LilleFot barnehage. Vi planlegger hva vi skal 
ha fokus på i forhold til kompetanseheving 
i LilleFot barnehage. Vi tilbyr tilbud om kurs 
og forelesninger, og vi bruker kompetansen 
som vi allerede har i personalgruppa: 
personalet deler av sin kunnskap til sine 
kollegaer. Vi er en lærende organisasjon der:

- Alle ansatte er engasjert i å skape 
og dele kunnskap om hvordan de 
best kan nå organisasjonens mål.

PEDAGOGISK LEDELSE
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Barnehagen er en pedagogisk virksomhet 
som skal planlegges, dokumenteres 
og vurderes. I LilleFot barnehage 
utarbeides disse planene – i tråd 
med denne pedagogiske plan:
- Årsplan
- Månedsplaner
- Prosjektplaner 
Alle planer vurderes og evalueres etter 
at deres tidsperiode utløper. Lederteam 
legger føringer for pedagogiske planer, 
men skal også sørge for at det øvrige 
personalet inkluderes i planarbeidet med 
innspill. Ledergruppa er ansvarlig for at 
mål og rammer er klarlagt for personalet, 
at det utvikles en felles forståelse for 
målene blant medarbeiderne og for 
at foreldrene får god og tilstrekkelig 
informasjon om barnehagens virksomhet. 

VURDERING AV BARNEHAGENS 
MÅL OG INNHOLD
Rammeplanen sier noe om betydningen 
av vurderingsarbeidet i barnehagen, og 
om planmessig vurdering. Det foregår 
når personalet systematisk samler inn 
opplysninger for å reflektere over det som 
skjer.  Vurdering er: å beskrive, analysere og 
fortolke en innsats og virkninger den har.

Vurdering skal støtte de voksne i barnehagen, 
og den kan bidra til å sikre at utvikling av 
barnehagen skjer på en bevisst måte.

Vurderingen bør være helhetlig, og bør 
omfatte både det enkelte barns utvikling 
og barnegruppens fungering. Den enkelte 
voksne, personalgruppen som team, 
forholdt mellom barna og de voksne, 
foreldresamarbeidet, barnehagen som 
organisasjon. (Jf. Rammeplanen)

Vi ønsker å vektlegge vurderingsarbeidet 
for å sikre en barnehage med kvalitet, og 
en barnehage i god utvikling. Ut fra denne 
evalueringen trekker vi lærdom og utvikler 
vårt pedagogiske arbeid i barnehagen.

I LilleFot barnehage vil vi vurdere våre planer 
som var lagt: årsplan og månedsplaner

Hvilken effekt tiltakene har hatt for det 
enkelte barn, kan vurderes sammen 
med foreldrene i foreldresamtaler / 
samarbeidsmøter. Foreldrene skal vurdere 
barnehagens årsplan. På hvilken måte 
dette skal gjennomføres, avgjøres i SU.

Barna skal også få være med på å vurdere sin 
hverdag. Dette kan gjøres i samlingsstund, 
eller i mindre grupper, der barn får tid og 
rom til å vurdere, og der den voksne sitter 
”med ører på stilk” eller med penn og papir.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON 
OG VURDERING
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PEDAGOGISK VERKTØY
VI BRUKER

For pedagogisk didaktisk planlegging 
bruker vi modellen FEMIA
med bevissthet på:
Forutsetninger
Evaluering
Målsetting
Innhold
Ansvar

Pedagogisk analyse tas i 
bruk ved kartlegging:
Ved utfordringer vi har:
Hva kan vi gjøre noe med?
Da må vi stille oss spørsmålet: Hva er 
opprettholdende faktorer for utfordringen?

Observasjon er barnehagens viktigste 
og mest brukte pedagogiske verktøy.

Ved kartlegging må vi danne oss et riktig 
bilde på hva som skjer i barnehagen. Det 
kan være om enkeltbarn og samspill mellom 
barn. Det kan være observasjon av lek 
eller ulike utviklingsnivå vi vil avdekke.
Vi har ulike observasjonsmodeller 
som vi bruker.

Pedagogisk dokumentasjon 
Observasjonen / dokumentasjonen blir  
pedagogisk idet øyeblikket  den «legges 
på bordet» eller deles med andre voksne 
i barnehagen som foretar en refleksjon 
og analyse av det som er kartlagt.
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Vi har bygget opp et årshjul med mange flotte merkedager og arrangement. 
Våre sang- & musikkspill er blitt en viktig del av vår kultur.

ÅRET RUNDT

OKTOBER

• Barnehagen deltar 
på ”Sprell levende” 
gudstjeneste i 
Gulset Kirke.

• SU-MØTE
• Uke 43: 

Internasjonal uke
• 24. okt.. 

Internasjonal fest

DESEMBER

• Vi skal ha 4 adv. 
samlinger i desember 
for barn og personalet.

• Julevandring
• LilleFot barnehage 

har Luciaspill i kirken 
• Grøtfest 

MARS

LilleFot barnehage setter 
opp Påskespill: Påskespill 
for barnehager, 1. 
klassinger og sykehjem 
+ seniortreff Påskespill 
& Påskefrokost for 
foreldre & slekt og 
venner Påskevandring 
for barna i LilleFot

JUNI

Overnatting i barnehagen 
for førskolebarn 
Sommerfest Fotografering 

JANUAR

Første virkedag etter 
nyttår: PLANDAG

APRIL

Hvis påsken er sen, er 
dette mnd. for Påskespill 
Foreldredugnad

NOVEMBER

PLANDAG
(Barnehagen er da stengt)

FEBRUAR

Vinterakivitetsdag …en dag 
da snøen ligger der…..
Fredag før fastelavens 
søndag: Karneval 
Foreldredugnad

MAI

Tirsdagen før 17. mai:  
MAI fest: Vi inviterer våre 
venner fra Gulset sykehjem
PLANDAG  
på inneklemt fredag etter 
Kristi Himmelfartsdag 
(Barnehagen er  da stengt)

SEPTEMBER

FORELDREMØTE

AUGUST

1. august
Nytt barnehageår

2 PLANDAGER
(Barnehagen er da stengt)
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RAMMEPLANEN

Rammeplanen er en forskrift som er fastsatt 
av Kulturdepartementet. Rammeplanen 
gir retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

MÅLET MED RAMMEPLANEN ER:
- Å gi styrer, pedagogiske ledere og det 
øvrige personalet en forpliktende ramme 
for planlegging, ” gjennomføring og 
vurdering av barnehagens virksomhet. 
- Rammeplanen gir også informasjon 
til foreldre, eier og til tilsynsmyndighet

Den inneholder 7 fagområder som 
vektlegges. Rammeplanen vektlegger også 
bl.a. sosial kompetanse, språklig kompetanse, 
Lek & omsorg og Læring & danning Som 
bakgrunn og forpliktende ramme tar vi 
med litt av hva Rammeplanen sier

SPRÅKLIG KOMPETANSE
Småbarnsalderen er den grunnleggende 
perioden for utvikling av språk. Samhandling 
gjennom kroppsspråk og lek med lyder er 
en vesentlig del av det lille barnets måte å 
nærme seg andre mennesker på. At voksne 
oppfatter og bekrefter barns uttrykk og 
samtidig setter ord på deres inntrykk og 
opplevelser, er av avgjørende betydning for 
videre utvikling av talespråket. Språket er 
personlig og identitetsdannende og nært 
knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for 
opplevelse av egen identitet og mestring på 
mange områder. Et godt utviklet morsmål er 
en grunnleggende forutsetning for den videre 
språklige utviklingen, også når det gjelder 
skriftspråk og leseforståelse. Alle barn må få 
et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

SOSIAL KOMPETANSE
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. (Barnehageloven § 1 
Formål, 3. ledd) Barnehagen skal formidle 
verdier og kultur, gi rom for barns egen 
kulturskaping og bidra til at alle barn får 
oppleve glede og mestring i et sosialt 
og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 
§ 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)

Barnehagens oppdragelse har som mål 
at barn skal utvikle selvstendighet og 
trygghet på seg selv som individ og egen 
personlige og kulturelle identitet. Sosial 
kompetanse handler om å kunne samhandle 
positivt med andre i ulike situasjoner.

Denne kompetansen uttrykkes og 
tilegnes av barn i samspill med 
hverandre og med voksne.
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OMSORG
”Barn har krav på å bli møtt med omsorg og 
vi vil ha omsorgsfulle voksne i barnehagen” 
En omsorgsfull relasjon er preget av 
lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne 
og vilje til samspill. Vi ønsker at omsorg 
skal prege alle situasjoner i barnehagen: I 
barnas lek og hverdagens rutinesituasjoner 
og komme til uttrykk når barn leker og 
lærer, i stell, måltider og påkledning.
God omsorg styrker barns forutsetning 
til å utvikle tillit til seg selv og andre, gode 
relasjoner og til gradvis å ta større ansvar 
for seg selv og fellesskapet Barnehagen skal 
gi barna et miljø preget av glede, humor, 
kreativitet og omtanke for fellesskapet. Å 
gi barna mulighet til å gi hverandre og ta 
i mot omsorg, er grunnlaget for utvikling 
av sosial kompetanse, og er et viktig 
bidrag til et livslangt læringsperspektiv

LEKEN
En av barnehagens viktigst oppgave 
blir å støtte opp om barnas lek.  Leken 
kjennetegnes ved at den er en frivillig 
aktivitet som barnet selv velger å delta 
i. Leken er ”på liksom” og ligger utenfor 
det som vi oppfatter som ”den virkelige” 
verden. Leken er lystbetont for barnet, den 
kan samtidig gi orden, spenning og være 
en forberedelse til voksen alder. Leken har 
betydning for barna på flere måter: Den gir 
glede, bearbeidelse og trening og derved 
utvikling. Mye av leken i barnehagen er 
sosial lek, eks. rollelek. Den sosiale leken 
krever visse ferdigheter, kommunikasjon. 
Leken er en viktig arena for sosialt samspill, 
og den fremmer sosial kompetanse. Men, 
å leke er et mål i seg selv. Barn leker fordi 
det er morsomt å leke. Leken skal ha en 
fremtredende plass i barns liv i barnehagen. 
Voksne skal ikke gå inn i leken og late som de 
er barn, men de kan støtte og hjelpe barn i 
leken der de vurderer at dette er nødvendig 
/ at det gir barnas lek framdrift og utvikling.

LÆRING
Begrepet ”livslang læring” viser til at 
læring skjer på ulike arenaer gjennom 
hele livet. Uformelle læringssituasjoner er 
nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter 
og her - og – nå situasjoner, i lek, i 

oppdragelse og annen samhandling 
Læring foregår i det daglige samspillet 
med andre mennesker og med 
miljøet, og er nært sammenvevd 
med lek, oppdragelse og omsorg.
Vi tror barna lærer gjennom gode 
opplevelser,- og det vil vi gi  dem !! 
Vi i personalgruppa har jobbet med det 
som kalles ”Prosessorientert læring” Jfr. Kari 
Pape : ”Å arbeide prosessorientert bygger på 
forståelsen av ar læringsprosesser forsterkes 
gjennom gode opplevelser. Dannelse
”Danning er en livslang prosess som 
blant annet handler om å utvikle evne 
til å reflektere over egne handlinger og 
væremåter. Danning skjer i samspill med 
omgivelsene og med andre og er en 
forutsetning for meningsdanning, kritikk 
og demokrati. Danning i barnehagen 
skal forankres i verdiene i formålet.”
Danning er mer enn utvikling, mer 
enn læring, mer enn omsorg, mer enn 
oppdragelse og mer enn sosialisering. 
Samtidig rommer danning alt dette
Fagområdene
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. 
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere 
områder vil ofte være representert samtidig 
i et temaopplegg og i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del 
av barnehagens innhold. Kommunikasjon 
foregår i et vekselspill mellom å motta og 
tolke et budskap, og å selv være avsender 
av et budskap. Både den nonverbale og 
den verbale kommunikasjonen er viktig 
for å utvikle et godt muntlig språk. Å få 
varierte og rike erfaringer er avgjørende 
for å forstå begreper. Å samtale om 
opplevelser, tanker og følelser 
er nødvendig for utvikling av et rikt språk. 
Tekst omfatter både skriftlige og muntlige 
fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og 
sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen 
er knyttet til kommunikasjon, språk og 
tekst. Tidlig og god språkstimulering er 
en viktig del av barnehagens innhold
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KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
”Barn har krav på å bli møtt med I 
løpet av småbarnsalderen tilegner 
barna seg grunnleggende motoriske 
ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske 
egenskaper, vaner og innsikt i hvordan 
de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn 
er kroppslig aktive og de uttrykker seg 
mye gjennom kroppen. Gjennom
kroppslig aktivitet lærer barn verden og 
seg selv å kjenne. Godt kosthold og god 
veksling mellom aktivitet og hvile er av 
betydning for å utvikle en sunn kropp. 
Variert fysisk aktivitet både inne og ute er 
av stor betydning for utvikling av motoriske 
ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk 
av natur og nærmiljø gir mange muligheter.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen må gi barn mulighet til 
å oppleve kunst og kultur og til selv å 
uttrykke seg estetisk. Å være sammen 
om kulturelle opplevelser og å gjøre eller 
skape noe felles, bidrar til samhørighet. 
Barn skaper sin egen kultur ut fra egne 
opplevelser. Gjennom rike erfaringer 
med kunst, kultur og estetikk vil barn få 
et mangfold av muligheter for sansing, 
opplevelse, eksperimentering, skapende 
virksomhet, tenkning og kommunikasjon. 
Fagområdet omhandler uttrykksformer 
som billedkunst og kunsthåndverk, 
musikk, dans, drama, språk, litteratur,
film, arkitektur og design. Formidling av kunst 
og kultur bidrar til å skape fortrolighet med 
og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Naturen gir rom for et mangfold av 
opplevelser og aktiviteter til alle årstider 
og i all slags vær. Naturen er en kilde til 
skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til 
estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til 
at barn blir kjent med og får forståelse for 
planter og dyr, landskap, årstider og vær. 
Det er et mål at barn skal få en begynnende 
forståelse av betydningen av en bærekraftig 
utvikling. I dette inngår kjærlighet til 
naturen, forståelse for samspillet i naturen 
og mellom mennesket og naturen.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme 
måter å oppfatte verden og mennesker på 
og preger verdier og holdninger. Religion og 
livssyn legger grunnlaget for etiske normer. 
Kristen tro og tradisjon har sammen med 
humanistiske verdier gjennom århundrer 
preget norsk og europeisk kultur. Respekt 
for menneskeverd og natur, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet er verdier som kommer til uttrykk 
i mange religioner og livssyn og som er 
forankret i menneskerettighetene. Den 
etiske veiledning barnehagen gir barn, 
må ta hensyn til barnets forutsetninger 
og det enkelte hjems kulturelle og 
religiøse eller verdimessige tilknytning.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barns medvirkning i det indre liv i 
barnehagen kan være første skritt for å 
få innsikt i og erfaring med deltakelse i et 
demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra 
til at barn møter verden utenfor familien 
med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge 
vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning 
til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal 
medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet 
sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, 
omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap 
om ulike samfunn. Fagområdet omfatter 
også medienes betydning for barns hverdag.

ANTALL, ROM OG FORM
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de 
utforsker rom og form, de argumenterer 
og er på jakt etter sammenhenger. 
Gjennom lek, eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 
matematiske kompetanse. Barnehagen har 
et ansvar for å oppmuntre barns egen
utforskning og legge til rette for 
tidlig og god stimulering.
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Disse dokumentene ligger som grunnlag for 
vår barnehage og vårt pedagogiske arbeid:

• Lov om barnehager (2021)
• Rammeplan for barnehager (2017)
• Vedtekter for LilleFot barnehage
• Strategi for kompetanse og rekruttering 

2014 – 2020 - Utdanningsdirektoratet:
• Språk i barnehagen – mye mer enn 

prat (Utdanningsdirektoratet)
• Barnas trivsel de voksnes ansvar  

(Utdanningsdirektoratet)
• Programmet ”Steg for steg” og ”Småsteg”
• Undervisning om COS, Circle of Security

• Handlingsplan mot mobbing, 
utarbeidet i LilleFot barnehage

• Prosedyre for å sikre et godt og 
trygt barnehagemiljø, utarbeidet  
etter mal fra Skien kommune

• Fagstoff tilegnet gjennom «Re Komp» 
Regional kompetanseutvikling

• Bok: ”Mobbeatferd i barnehagen”, 
Idsøe og Roland

• Meld. St. 6, Tett på – tidlig innsats 
og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO

GRUNNLAGSDOKUMENTER
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KONTAKTINFORMASJON

LILLEFOT BARNEHAGE
Gulsetveien 165
Postboks 1810
3703 SKIEN

Tlf: 35 50 98 20
E-post: post@lillefotbarnehage.no
Webside: www.lillefotbarnehage.no

Søke plass i LilleFot barnehage?
Samordnet opptak i Skien kommune
Søknadsfrist 1. mars

Styrer og hvert team har sin 
egen mobiltelefon:

Styrer: 485 00 397
Sokkelesten: 463 04 959
GoFoten: 459 16 846
Langbein: 473 42 765
Tusenbein: 463 04 958
Stankelbein: 922 66 759
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