
1 

 

Råholtbråtan barnehage 
 

 

Årsplan barnehageåret  2017 -  2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommeliten: 66 10 78 22 / 48 09 08 17 

Veslefrikk: 66 10 78 23 / 48 10 57 42 

Askeladden: 66 10 78 24 / 48 07 54 30 
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Råholtbråtan 2, 2070 Råholt 
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1 INNLEDNING 

 

I årsplanen har vi beskrevet barnehagens organisering og pedagogiske ståsted samt våre 

planer for driften. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet og en informasjon til 

foreldrene.  

 

24. april 2017 ble ny Rammeplan for barnehager vedtatt. I årsplan for 2017 – 2018 har vi 

brukt den nye rammeplanen som utgangspunkt, men vi har et godt stykke igjen før vi kan si 

at rammeplanen er godt kjent blant alle ansatte. Arbeidet med å bli kjent med den nye 

rammeplanen blir en viktig del av vårt arbeid i årene framover.  I årets årsplan beskriver vi 

barnehagens mål slik de står beskrevet i rammeplanen.  Mer spesifikke mål for Råholtbråtan 

barnehage kommer vi tilbake til når vi har jobbet mer med planen.   

 

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med  progresjonsplan som et arbeidsdokument i 

det daglige arbeidet. Mer detaljerte planer vil bli gitt fra hver avdeling gjennom hele året.  

Arbeidet vil evalueres avdelingsvis på eget skjema hver måned. 

 

Årsplanen er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

 

 
2 KORT OM BARNEHAGEN 

Informasjon om Råholtbråtan barnehage 

 
 Eies og drives av Eidsvoll kommune. 

 Åpningstiden er fra kl. 06.30 – 16.30. 

 Vi har 4 avdelinger som er delt inn i 5 barnegrupper: Veslefrikk, Tommeliten, 

Tyrihans, Askeladden og Bamseklubben.  

 Bamseklubben er de eldste barna på Tyrihans og Askeladden. De er sammen hver dag 

på Midten mellom kl 9.30 – 15.  

 Barnehagen har egen lekeplass for de yngste barna. 

 Vi har kort vei til skogen. På Ladderud har vi 2 telt med vedovner og bålplass 

utenfor. Området brukes hele året. 

 Alle avdelingene har fast turdag minst 1 dag i uken. 

 

 

Nybygg 

 
 Sommeren 2017 starter utvidelse av barnehagen. Et nytt hus med 5 avdelinger skal 

stå klart innen august 2018.  

 Lekeområdet ute flyttes til området sør for nåværende uteplass. 

 I byggeperioden vil barnehagen ha faste hms-runder sammen med entreprenøren. 

Fokus på sikkerhet vil ha en svært sentral plass. 
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Dagsrytme: 

 
 06.30   Barnehagen åpner. Vi møtes på Midten. Vi spiser frokost (matpakke 

   hjemmefra). Lek og aktiviteter på avdelingene, inne/ute. 

 

 10.45  Lunsj for Veslefrikk. 

 11.00   Lunsj for andre avdelinger. 

 

 11.45    Hviletid, lek og aktiviteter, inne/ute. 

 

 14.00    Frukt og knekkebrød.  

 

14.30  Lek og aktiviteter, inne/ute. 

 

 16.30  Barnehagen stenger. 

 

Måltider:  
 
 Frokosten er mellom kl. 06.30 – 08.30 

 Dersom det på morgenen ikke er ansatte på avdelingen når kommer, tar du med barnet 

og eventuelt matpakken til Midten. 

 Vi ber om at barna har med sunn matpakke.  

 Vi har barn med ekstrem allergi mot nøtter og egg og ber om at frokostblandinger og 

mat med nøtter (for eksempel sjokoladepålegg) og egg unngås helt.  

 Barna kan velge mellom melk og vann som drikke til alle måltidene. 

 Barn som har spist frokost hjemme, får gå rett inn i lek eller aktivitet på en avdeling,  

 Vi spiser lunsj avdelingsvis. Vi dekker på med brød og sunt pålegg. Det serveres 

varm mat 1 gang hver uke. På Veslefrikk (de aller yngste) får  barna tilbud om grøt 

ved behov.  

 På ettermiddagen får barna servert et enkelt måltid bestående av frukt og knekkebrød.  

 

Soverutiner/oppbevaring av vogner: 

 
 Barna sover ute i vogn. Barnehagen har et vognskur hvor vognene kan oppbevares.  

 Vi anbefaler at vognene tas med hjem for tørking en gang i blant. Det er fare for at 

det kan gå jordslag i vognene ved mye fuktig vær.  Dette gjelder særlig vinterstid. 

 

MyKid: 

 
 Barnehagen bruker den digitale plattformen MyKid til informasjon og 

kommunikasjon med foreldrene (mykid.no). Ditt eget mobiltelefonnummer er 

brukernavn. Alle foreldre må laste ned MyKid-appen på telefonen og/eller nettbrett. 

Der vil du finne viktig informasjon fra barnehagen.  
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Ved sykdom, fravær og ferie: 

 
 Ved fravær må du gi beskjed til barnehagen så tidlig som mulig før personalets 

morgenmøte kl. 08.30. Det hjelper oss med organisering av dagen.  

 Vi samarbeider med Bønsmoen barnehage om sommerbarnehage i uke 28, 29 og 30. 

 

Turdager: 

 
 Barna skal ha med sekk, vannflaske og skiftetøy til alle turer. Husk at vi er ute i all 

slags vær. Avdelingene gir nærmere informasjon om hva som skal være i tursekken.  

I den kalde årstiden er ull det beste inn mot huden.  

 

 

Bursdag: 

 
 Vi vektlegger at bursdagsbarnet skal få være i sentrum Barna får en krone på hodet 

og en egen bursdagssamling. 

 Barnehagen tilbyr en ispinne til hvert av barna på avdelingen/gruppen. Dersom 

foresatte ønsker å ta med noe annet, er det helt greit. 

 Vi ber deg dele ut bursdagsinvitasjoner privat dersom du ikke inviterer hele 

barnegruppen. Å bli utelatt fra en bursdag hvor alle jevnaldrende er invitert kan være 

svært vondt for et barn. Spør gjerne om råd dersom du lurer på hvem du skal invitere. 

 

Samarbeid og besøk til andre avdelinger: 

 
 For å gi et best mulig barnehagetilbud har vi gode rutiner for samarbeid mellom 

avdelingene. Barna vil i løpet av en dag møte ansatte fra ulike avdelinger. 

 Barna får gå på besøk til andre avdelinger og være der deler av dagen. De kan også 

være med andre avdelinger på tur dersom det passer slik.  

 

Andre du vil møte: 

 
 Barnehagen er åpen for lærlinger, studenter og skoleelever som ønsker 

 praksisplasser. Vi tar imot personer via Nav og andre tiltak som ønsker 

 arbeidstrening og/eller språktrening. 
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BARNEHAGENS PEDAGOGISKE VIRKSOMHET 
 

 

3. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
 Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon. 

 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.  

 Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. 

 Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns 

utvikling.  

 Barna skal oppleve respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. 

 Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

 Barnehagen skal møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap. 

 Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, 

bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Barnehagen skal i årene framover bruke personalmøter, planleggingsdager, 

avdelingsmøter og ledermøter for å få et felles verdigrunnlag. 

 Målet er at verdiene konkretiseres i forhold til det daglige arbeidet i barnehagen.  

 Nedenfor presenteres den nye rammeplanens verdigrunnlag. 

UTDRAG FRA RAMMEPLANEN – Barnehagens verdigrunnlag 
Barn og barndom 

 Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. 

 Barnehagen skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap 

og lek. 

 Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som 

grunnleggende hensyn. 

 Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets 

opplevelsesverden. 

 Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og 

bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro 

på egne evner. 

 Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne 

til tilgivelse. 

 

Demokrati 

 Barnehagen skal vise respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve 

sammen i fellesskap. 

 Barnehagens fellesskap skal gi barna mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet 
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og den verden de er en del av. 

 Alle barn skal gis mulighet til å ytre seg, bli hørt og delta. 

 Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for 

utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap. 

 Barnets åndsfrihet skal anerkjennes. 

 

Mangfold og gjensidig respekt 

 Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. 

 Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

 Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas 

nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. 

 Alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes 

plass og verdi i fellesskapet 

 Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, 

nasjonale og internasjonale perspektiv. 

 

Likestilling og likeverd 

 Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 

seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, 

språk, religion og livssyn. 

 Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-

diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. 

 Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle 

og fremme likeverd og likestilling. 

 

Bærekraftig utvikling 

 Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

 Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn. 

 Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser 

for fremtiden. 

 Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og 

vise solidaritet. 

 Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold og oppleve 

tilhørighet til naturen. 

 

Livsmestring og helse 

 Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller. 

 Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd 

og forebygge krenkelser og mobbing.  

 Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

 Barnet skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne 

og andres følelser. 

 Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. 

 Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling 

 Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne 

helsevaner. 
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 Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold 

og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. 

 Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jfr barnehageloven § 22. 
4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

 Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 

barnegruppa. 

 Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og 

språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. 

 Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er med-skapere av egen kultur i en 

atmosfære preget av humor og glede. 

 Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Barnehagen skal kontinuerlig arbeide med barnehagens formål og innhold på 

personalmøter, planleggingsdager, avdelingsmøter og ledermøter. Vi henviser til 

Rammeplan for barnehager hvor følgende temaer er utdypet: 

 

 Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 

 

 Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 

 

 Barnehagen skal fremme danning 

 

 Barnehagen skal fremme læring 

 

 Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap 

 

 Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 

 
 

 

5.  BARNS MEDVIRKNING 
 Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. 

 Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet.  

 Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. 

 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Barna blir sett, hørt, bekreftet og oppmuntret av tilstedeværende og tilgjengelige 

voksne. 

 Personalet skal tilpasse metodene med hensyn til barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov.  

 De yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett 

til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 
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 Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

 Barn og voksne planlegger og gjennomfører hverdagslige aktiviteter sammen. 

 Barna tar egne valg, samtidig som de må forholde seg til fellesskapets interesser. 

6. SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 
 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 ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid 

og forståelse med foreldrene. 

 Foreldresamarbeidet skal skje både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt 

barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

 Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Gjennom daglig kontakt med foreldre/foresatte gir vi rom for å utveksle informasjon 

om barnets hverdag. 

 Personalet tilbyr oppstartsamtale ved tilvenning og foreldresamtaler 2 ganger i året. 

Her snakker vi om barnets trivsel, helse, erfaringer, utvikling og læring. 

 Personalet informerer foreldre om avdelingens planer via MyKid 

 Personalet gir daglig informasjon på avdelingens oppslagstavle om hvem som er på 

jobb (med bilde av personen). 

 I løpet av barnehageåret gjennomføres 2 foreldremøter, et på høsten og et på våren. 

Innholdet vil variere, men fokuset er å fremme/informere om barnehagens 

pedagogiske planer. 

 Personalet og barna inviterer til uformelle sammenkomster i løpet av barnehageåret. 

 Samarbeidsutvalget (SU), dvs representanter fra foreldre, eier og ansatte, møtes flere 

ganger i året. SU diskuterer barnehagens drift, pedagogiske innhold og godkjenner 

årsplanen 

 Barnehagens foreldreråd arrangerer ulike tilstelninger i samarbeid med barnehagen. 

Dette er blant annet julefest og sommerfest. 

 Barnehagen gjennomfører en brukerundersøkelse for foreldrene hver høst 

 Brukerundersøkelsen skal evalueres av personalet hvert år. Det skal utarbeides en 

tiltaksplan i forhold til resultatet. 
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7. OVERGANGER 

 Barnehagen skal tilby nye barn en trygg start i barnehagen. 

 Barnehagen skal sikre trygge og gode overganger innad i barnehagen. 

 Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barnet skal få 

en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Barnet får tilsendt et brev før oppstart, der det står hvilken avdeling det skal begynne 

på og hvem som skal ta imot barnet. 

 Ved oppstart får barnet garderobeplass der barnet skal ha sine klær og utstyr.  

 Pedagogisk leder gjennomfører en oppstartsamtale med foreldrene i løpet av de første 

dagene for å få informasjon om barnet. 

 Når barnet skal bytte avdeling innad i barnehagen, får barna et velkomstbrev fra den 

nye avdelingen.  

 Barnehagen gjennomfører besøksdager til den nye avdelingen.  

 Barnehagen har en egen gruppe med skolestartere som treffes hver dag.   

 Personalet legger til rette for at barna skal få erfare, få kunnskaper og ferdigheter som 

kan gi dem et godt grunnlag før de begynner på skolen og gjør barna mere 

selvstendige. 

 På våren har den pedagogiske lederen en samtale med foreldrene. Referatet sendes, 

med foreldrenes samtykke, til skolen.  

 

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET 

 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. 

 Barn og foreldre har rett til medvirkning  

 Barnehagen skal gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen. 

 Barnehagen skal være en lærende organisasjon. 

 Barnehagen vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske kompetanse. 

 Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 

fortløpende.  

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Barnehagen skal utarbeide en årsplan. Styrer leder prosessen. 

 Personalet utarbeider en månedsplan/periodeplan som skal være et arbeidsverktøy for 

å nå målene i rammeplan og årsplan. 

 Gjennom formelt og uformelt foreldresamarbeid legges det til rette for at foreldrene 

skal kunne medvirke i barnehagens planleggings- og vurderingsarbeid. 

 Personalet observerer og har samtaler med barna. Dette skal gi barna mulighet for 

medvirkning i sin hverdag. 

 Personalet har ulike møter for planlegging og evaluering av arbeidet. 

 Den pedagogiske lederen har planleggingstid minimum 4 timer i uken. 

 Det legges til rette for at personalet deltar i veiledning og kompetanseutvikling. 

 Personalet skal reflektere over faglige og etiske problemstillinger i det pedagogiske 

arbeidet. 

 For å sikre gode leke- og læringsmuligheter observerer vi det enkelte barn og 

barnegruppa. 
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9. BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER 

 Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og 

danning og gi barna muligheter for medvirkning.  

 Barnehagen skal ta i bruk varierte arbeidsmåter og de skal tilpasses til enkeltbarn, 

barnegruppa og lokalmiljøet. 

 Arbeidsmåtene kan bidra til å skape et engasjement, interesse og motivasjon og gir 

mulighet for nye erfaringer og opplevelser i barnehagen. 

 Digitale verktøy skal støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle 

rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for barn. 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
 Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og 

initiativ i barnehagens daglige arbeid. 

 Personalet skal bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns 

medvirkning. 

 Personalet skal veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter.  

 Personalet skal stimulere barns undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, 

ta initiativ og mestre nye ting. 

 Personalet skal arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i 

sammenheng. 

 Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. 

 Personalet må utøve dømmekraft og være bevisst i sin bruk av digitale verktøy. 

 Personalet skal legge til rette for at barna skal få utforske, leke og lære gjennom 

digitale verktøy. 

 


