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Velkommen 
til nytt 
barnehageår!

Velkommen
Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt 
barnehageår. Hvis du er helt ny er du sikkert spent på å 
bli kjent med oss.
Røren barnehage er lokalisert på to hus, fordelt ut i fra alder. 
Barnehagene ligger i nær tilknytning til skog og mark og har 
totalt 97 barn, 5 avdelinger og ca. 24 ansatte.

Årsplanen kommer, som i fjor, kun til å være elektronisk. Vi 
ønsker at årsplanen skal være et levende dokument og da er 
tilgjengelighet viktig for oss. Dere vil ha årsplanen tilgjengelig 
på mobil, nettbrett og pc. Med denne løsningen kan vi legge inn 
lenker til faglig innhold som utdyper det vi skriver i årsplanen.
Fra 1. august 2017 fikk vi ny rammeplan for barnehager. Den kan 
du lese her: https://www.udir.no/globallassets/filer/barnehage/
rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pd

Vi har hatt stort fokus på lek de to forrige barnehageårene og 
det vil vi fortsette med. Øvre Eiker kommune har KOM OG LEK 
som satsningsområde i alle sine kommunale barnehager. Dette 
er helt i tråd med Røren barnehage sine verdier. Vi har tro på 
leken! Leken er barnets viktigste arena for å finne ut hvem er jeg? 
Og hvem skal jeg bli? Barn vil leke og de ansvarlige voksne følger 
barnas utvikling, slik at leken blir god for alle. 

Vi er så heldige at vi har blitt plukket ut til å være en pilot-
barnehage i prosjektet: Psykisk helsefremmende barnehager. 
Vi er en av 9 barnehager som har fått den muligheten. Leken og 
rommets betydning er en svært viktig del av dette prosjektet. 
Derfor går satsingsområdet til kommunen og dette prosjektet 
som hånd i hanske. Vi vil si mer om hva slags betydning det 
har, å få være en pilotbarnehage, for barna og for arbeidet vårt 
senere i årsplanen.

Vi skal jobbe med prosjektarbeid sammen med barna og skape 
en opplevelse av sammenheng for alle som er involvert. Senere i 
årsplanen sier vi mer om hvordan vi tenker å jobbe med dette.

Årsplanen vår beskriver barnehagens pedagogiske og praktiske 
virksomhet for barnehageåret 2018/2019. 

Barnehagen har en egen hjemmeside:

http://roren.oekbarnehage.no

Velkommen til et nytt og spennende barnehageår.
Røren barnehage august 2018

Wibekke Hansen  Marte Blom Sommerfeldt
Styrer   Leder FAU



Kontaktinformasjon

Tlf avdeling: 41 55 62 74 
Pedagogiske ledere:
Mariann Jenshagen
Mariann.jenshagen@ovre-eiker.kommune.no 
Bente Tandberg
Bente.tandberg@ovre-eiker.kommune.no

LARVA
1-2 år

Tlf avdeling: 41 56 43 49
Pedagogiske ledere:
Hildegun Gevelt - Hildegun.gevelt@ovre-eiker.kommune.no
Anne Kari Eknes - Anne-k.eknes@ovre-eiker.kommune.no   
Ina Knive Andresen - Ina-k.andresen@ovre-eiker.kommune.no       

 SOMMER-
FUGLEN
1-2 år

Tlf avdeling: 48 13 47 88
Pedagogiske ledere:
Linda Kristine Jørgensen 
lindakristine.jorgensen@ovre-eiker.kommune.no
Hilde Baklid 
hilde.baklid@ovre-eiker.kommune.no

BIKUBEN
4-5 år

Tlf avdeling: 48 14 67 08
Pedagogiske ledere:
Lars Christian Dagestad 
LarsChristian.Dagestad@ovre-eiker.kommune.no
Hilde Baklid 
hilde.baklid@ovre-eiker.kommune.no

 SUPER-
KLUBBEN

5-6 år

Tlf avdeling: 47 61 23 41
Pedagogiske ledere:
Camilla Henriksen - Camilla.henriksen@ovre-eiker.kommune.no
Jane Nilsen - jane.nilsen@ovre-eiker.kommune.no  
Ina K.Andresen - Ina-k.andresen@ovre-eiker.kommune.no 

LOPPA
2-3 år

Post/ besøksadresse 
Røren kommunale barnehage
Smetten   
Smetten 29, 3300 Hokksund

Eiker Kvikk  
Semsmoveien 104, 3300 Hokksund
http://roren.oekbarnehage.no

STYRER 
Wibekke Hansen 
Tlf: 90 73 50 75
Skypenr.: 32 25 13 90
wibekke-e.hansen@ovre-eiker.kommune.no

STYRERASSISTENT 
Marlyn Pedersen 
Tlf: 90 99 06 89
marlyn.pedersen@ovre-eiker.kommune.no



• Barna har med seg individualitet, nysgjerrighet, 
 utforsker- og skapertrang. Det må vi respektere 
 og videreutvikle.

• Vi gir dem omsorg, trygghet, opplevelser, erfaringer,  
 felleskap, vennskap og anerkjennelse.

• Vi hjelper dem til å utvikle en god selvfølelse, 
 verdier og holdninger.

Vi skal gi barna røtter og vinger 
til å mestre livet og framtida: (det vil si…)

KOMPETANSE FOR FRAMTIDA 

Barna skal få røtter og vinger…	

L	E	I	K	

TRYGGHET	

Barnehagens visjon Barnehagens 
styringsdokumenter 
LOV OM BARNEHAGER
Her står det formelle lovverket alle barnehager må forholde 
seg til. Om årsplan står det: “Med utgangspunkt i rammeplan 
for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten”(Lov om 
barnehager § 2).

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD 
OG OPPGAVER
Rammeplanen sier at barnehagene skal utarbeide en årsplan. 
Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 
dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. I tillegg skal 
det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike 
barnegrupper etter behov. Rammeplanen er en forpliktende 
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barne-
hagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til 
foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 
Rammeplanen legger vekt på at barna i barnehagen skal møte 
en hverdag preget av omsorg, lek og læring. Hvert enkelt barn 
skal bli sett og få meningsfylte opplevelser i samvær med andre 
barn og voksne. 

STRATEGI FOR ØKT KVALITET
Øvre Eiker kommune har utarbeidet dokumentet “Strategi for 
økt kvalitet i barnehage”, som årsplanen støtter seg til. 
Barnehagen har laget en lokal plan for hvordan vi jobber med 
denne strategien.

ØVRE EIKER KOMMUNES “SAMMEN”-VISJON
Øvre Eiker kommune har visjonen “Sammen skaper vi et 
livskraftig Øvre Eiker” som ledetråd for alt arbeid. Den fokuserer 
på at bidrag fra alle er viktig for å oppnå optimale mål til felles 
beste. 



Pedagogisk arbeid

OMSORG
Barn har rett til omsorg og de skal møtes med omsorg. Vi har 
som mål at barna skal oppleve et miljø som preges av trygghet, 
nærhet og omtanke for hvert enkelt barn og for felleskapet.  
Det vil si at vi skal vise åpenhet og oppmerksomhet til det unike 
ved hvert barn i enhver situasjon. Omsorgen vi viser og har til 
hverandre er en viktig forutsetning for barnas læring og 
utvikling. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner 
mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for 
hverandre. Å gi barn mulighet til å gi og ta imot omsorg er 
grunnleggende for utvikling av sosial kompetanse, det er et 
viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Barnas behov for 
ro og hvile skal også ivaretas.

SOSIALE OG SPRÅKLIGE KOMPETANSER
Vi har som mål å støtte og fremme sosiale og språklige 
ferdigheter hos hvert enkelt barn. Sosial kompetanse utvikles 
gjennom handlinger, lek, fysisk aktivitet, opplevelser og 
erfaringer. For å kunne mestre positiv samhandling må barna få 
erfaring med egen deltakelse i felleskapet. Det betyr at 
personalet som rollemodeller må være støttende og 
anerkjennende i møte med barna. 

Røren barnehage har fokus på formidling av fortellinger, 
høytlesning og bruk av bøker. Vi benytter oss av tilbud fra 
Bokbamsen og Øvre Eiker Bibliotek; http://www.bokbamsen.
no/. I tillegg har Røren barnehage et eget bibliotek, hvor barn og 
foreldre kan låne bøker. Språket er et kommunikasjonsmiddel 
som gir både barn og voksne mulighet til å uttrykke egne tanker 
og følelser. Vi vil støtte utviklingen av barnas non verbale og 
verbale språk slik at vi kan oppfatte og bekrefte barnas uttrykk, 
og samtidig sette ord på deres inntrykk og opplevelser. Dette 
anser vi som ekstra viktig i forhold til barns medvirkning.

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» (Barnehageloven § 3). Det er viktig for personalet 
å ta hensyn til barna i ulike situasjoner, der de har et reelt valg 
og rom for meningsytring. Vi har som mål å oppmuntre barna til 
å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og de skal møtes med 
anerkjennelse.  

I bunnen for alt vårt pedagogiske arbeid ligger det en tanke om at vi ser på barn som subjekter fra fødselen av og ikke objekter som 
skal påvirkes og formes. Dette har betydning for vår forståelse av barns utvikling og læring. Det er derfor grunnleggende for oss at vi 
betrakter barna som aktive og meningsskapende, og at deres intensjoner, meninger og opplevelser er i sentrum for deres utvikling og 
læring. Relasjoner er derfor også veldig viktig for oss, og vi jobber for å oppnå best mulig relasjoner på alle plan. Vi er opptatt av å ha 
barnets beste i fokus, så vårt syn på barn som subjekt og barnets beste vil være med i våre refleksjoner rundt vårt pedagogiske arbeid. 
Barnehagen kan anses som en felles læringsarena, hvor barna finner sin plass i fellesskapet og er med og bidrar til fellesskapet. Vi kan 
også se på barnehagen som et demokratisk samfunn, og barns medvirkning til det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få 
innsikt i og erfaring med deltakelse i et slikt samfunn. Rammeplanen trekker også fram felleskapets betydning for barn i barnehagen, 
og det er i dette fellesskapet vi har en unik mulighet til å lære og å utvikle oss sammen på alle plan.



PROSJEKTARBEID
I Røren barnehage ønsker vi å jobbe med prosjektarbeid det 
kommende barnehageåret. Tidligere har vi jobbet mye med 
temaarbeid. Prosjektarbeid og temaarbeid er nære slektninger, 
men hovedforskjellen er at vi følger barnas spor på en annen 
måte. Det er barnas interesser og engasjement som er styrende, 
ikke de voksnes. Derfor kan man ikke planlegge et prosjekt i 
detaljer, det får sin form underveis i prosessen. I tillegg er det å 
gå i dybden et vesentlig element i prosjektarbeidet. Gjennom 
prosjektarbeid blir det større muligheter og rom for å inklu-
dere og anerkjenne barnas kompetanse. De voksne setter ikke 
opp krav eller spesifikke mål for hva et tema skal inneholde på 
forhånd, fordi krav, mål og forventninger lett kan komme til 
å overta styringen og retningen på et prosjekt. Vi ønsker å ha 
fokus på drivkraften som kommer fra barnas eget engasjement 
og fascinasjon. Å jobbe med prosjektarbeid gir oss muligheter 
for mange eksperimenterende og skapende aktiviteter som ikke 
bygger på forhåndsbestemte resultater eller “riktige” og “gale” 
svar.  Denne måten å jobbe på samsvarer veldig med det synet vi 
har på barn som kompetente, nysgjerrige og sosiale og åpne for 
verden.  Prosjektarbeid kan gå over lang tid og vi kan bruke alle 
våre sanser. Siden vi kommer til å jobbe på denne måten vil det 
fortsatt ligge månedsplaner inne på MyKid, men de vil ikke være 
så detaljerte. Det vil istedenfor være mer detaljerte evalueringer 
fra periodene som har vært, noe vi også vil bygge det videre 
arbeidet vårt på.

DANNING
Danning er en livslang prosess som skjer i samspill med 
omgivelsene og andre mennesker. Danning handler om å 
reflektere over egen væremåte og handlinger, og legge 
grunnlaget for allsidig utvikling. I barnas dannelsesprosess er 
det viktig med bevisstgjøring for å kunne lede seg selv både 
her og nå, men også seinere i livet. Derfor vil vi utfordre og 
støtte barna i deres opplevelser i barnehagen. 
Gjennom samhandlingsprosesser i barnehagen, har vi som mål 
å hjelpe barna til å bli selvstendige og trygge på seg selv.

LÆRING
Vi ser på læring som en prosess der barna konstruerer sin 
forståelse av verden i samspill med omgivelsene. Læring er ikke 
bare en individuell prosess, men også en gruppeprosess der 
barnets læring stimuleres av andres oppfatning. Formell læring 
skjer i planlagte aktiviteter hvor det er klare mål og hensikter. 
Uformell læring skjer hele tiden i her- og nå situasjoner som 
ikke er planlagt. Vi ser på uformell læring som like verdifullt som 
formell læring. Her mener vi lek spiller en viktig rolle. Gjennom 
samhandling, nysgjerrighet og undring kan de voksne være med 
på å skape mening for barna og gode forutsetninger for læring 
på alle områder. 

REFLEKSJON OG OBSERVASJON
Refleksjon og observasjon: I Røren Barnehage er refleksjon og 
observasjon viktig. Etter observasjon og samtale med barna, må 
personalet reflektere og tilrettelegge hverdagen best mulig for 
barna. De voksne skal være lyttende til barnas refleksjoner og 
vise at alle meninger har samme verdi. Gjennom refleksjon over 
ulike situasjoner, vil de voksne også kunne veilede og anerk-
jenne hverandre. 
Gjennom observasjon av barns lek, samspill og samtaler der vi 
aktivt ser og lytter til det barna formidler, vil vi ha et godt grun-
nlag for planlegging av prosjekter og aktiviteter. Dette bidrar til 
ivaretakelsen av barns rett til medvirkning. Dokumentasjon er 
viktig for personalet med tanke på videre arbeid, og refleksjon 
over arbeidet som gjøres. 

Vi ser på refleksjon, observasjon og dokumentasjon som viktige 
arbeidsverktøy for å endre praksis og skape god omsorg. Og 
dette vil igjen gi føringer for den sosiale og språklige kom-
petansen, barns medvirkning og danning.

RELASJONSKOMPETANSE
For alle som jobber i Røren barnehage er relasjonskompetanse 
et utgangspunkt for hvordan vi møter barnet i omsorgs-, lek- og 
lærings-situasjoner. Rammeplanen utdyper barnehagelovens 
§ 2 på denne måten: ”Barnehagen skal formidle grunnleggende 
verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et 
miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til 
å være forskjellige.”

I arbeidet med å utvikle relasjonskompetanse og relasjons-
kompetente voksne er refleksjon og veiledning sentralt. 
Relasjonsarbeid handler i stor grad om bevisstgjøring av voksnes 
egne holdninger og verdier som for eksempel å se det enkelte 
barn ut fra barnets egne premisser og å påta seg ansvar for 
relasjonens kvalitet.

PERSONALUTVIKLING
Personalet i barnehagen er en avgjørende faktor for god 
kvalitet. Det er derfor viktig å investere i de ansattes mulighet 
til personlig og faglig utvikling. Røren barnehage har mye 
faglitteratur tilgjengelig, vi tar i bruk veiledning på gruppemøter, 
er jevnlig på kurs og gir mulighet til videreutdanning for de 
som ønsker det. Gjennom prosjektet Psykisk Helsefremmende 
barnehager får vi blant annet mye opplæring, kurs og veiledning 
som er satt i system, og skal gjøre oss enda bedre rustet til den 
jobben som kreves av oss i barnehagen. I tillegg skal vi ha et 
samarbeid med høyskolen og være praksisbarnehage, noe som 
gir oss god tilgang på den nyeste fagutviklingen.



KOM OG LEK

Vi har hatt stort fokus på lek de to forrige barnehageårene, og 
det er også en del av kommunens satsning det kommende året.  
I Røren barnehage anser vi leken som en viktig del av hverdagen 
til barna.  Vi opplever at det arbeidet vi har startet har gjort noe 
med holdningene våre, og premissene som ligger til rette for 
barnas lek. Det blir derfor viktig for oss å videreføre det gode 
arbeidet som allerede har startet i forhold til lek.
Leken er viktig fordi de fleste barn bruker en betydelig del av 
tiden sin til dette. Den har egenverdi for barnet, det vil si at barn 
leker for lekens skyld. 
Barnehageloven og rammeplanen trekker også fram leken som 
viktig i barnas liv og sier noe om hvordan vi skal jobbe og 
forholde oss til dette i vårt arbeid i barnehagen.

“Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 
meningsfylte opplevelser og aktiviteter”
 (Barnehageloven § 2. Barnehagens innhold, 2. ledd).

“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 barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 
samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike 
typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn 
kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom 
lek – alene og sammen med andre.” (R-17 s9)

Den fremtredende forskeren Jaak Pankepp mener at leken er 
livsviktig. Han har gjennom dyreforsøk identifisert flere 
grunnleggende emosjonelle motivasjonssystemer. Et av 
disse kaller han PLAY (lek). Det samme systemet finnes hos alle 
pattedyr, inkludert mennesket. Når dette systemet er aktivert, 

stimulerer det oss til og utforske sosiale relasjoner, regler og 
sammenhenger. Det er en grunnleggende kilde til opplevelse og 
velvære. Disse positive følelsene stimulerer nivået av hormonene 
dopamin, oxytocin i hjernen, nye nettverk i hjernen. 
Han påpeker at aktivering av systemet (lek) absolutt ikke er en 
“tidtrøyte” eller “unødvendig moro”, men helt nødvendig for 
menneskers sosiale fungering og utvikling av nevrale nettverk 
i hjernen. Han sier også at det motsatte av lek (en tilstand av 
“playfullness”) ikke er alvor, men depresjon.

NÅR VI LEKER, SKRUR VI AV EVALUERINGEN
Hjerneforskningen forteller oss at høyre hjernehalvdel er i 
metaforisk forstand, nyskapende, kreativ og nysgjerrig, mens 
venstre hjernehalvdel er kritisk, analyserende og konservativ.
Ifølge forskeren Alan Schore er det avgjørende for at vi 
mennesker skal utvikle oss, både voksne og barn, at vi har 
tilgang til, og benytter oss av, den type prosessering som 
foregår i høyre hjernehalvdel.
Han sier også at når vi leker, skrur vi av den delen av hjernen 
som evaluerer oss selv og andre. Den delen av hjernen som sier 
”nå ser du dum ut”, eller ”dette er da helt meningsløst”, eller ”at 
det går an å være så teit”, altså venstre hjernehalvdel. Når vi blir 
oppslukt av øyeblikket, engasjert av oppgaven eller kontakten 
med de andre. Tilstanden lek inneholder engasjement, kon-
sentrasjon, tilstedeværelse, opplevelse av velbehag, og lyst til å 
gjøre uventede eller nye ting.

Leken er også viktig fordi den har stor betydning for barnets 
utvikling og sosialisering. Den kan stimulere alle sider ved barns 
utvikling, og den er et sentralt område for barnets læring.
Gjennom lek oppstår vennskap og det skapes forståelse og 
glede på tvers av alder, språk og kulturell ulikhet.

Rammeplanen stiller store krav til personalets rolle i forhold til 
barnas lek. Vi sørger derfor for at lek er et gjennomgående tema 
på planleggingsdager, personalmøter, kurs, veiledninger, avde-
lingsmøter og i planleggingstid. På den måten holder vi fokuset 
på lek og vårt ansvar for hvilke rammer som ligger til rette for 
barnas lek. Evaluering av arbeidet med lek vil foregå fortløpende 
og være utgangspunkt for daglig praksis.

Det finnes mange ulike typer lek og vi ser at leken ofte forandrer 
uttrykk og innhold
etter barnets alder, utvikling og interesser.
Blant de yngste barna i barnehagen ser vi ofte en type lek som 
utfordrer sansene. Barnet opplever og erfarer verden gjennom 
sansene og i bevegelse, noe som gjerne preger barnas lek. De 
yngste barnas lek er preget av kroppslig utfoldelse.
Dette kaller vi “toddlerlek”. Det handler om varierte måter å bev-
ege seg på, og ofte med rop og latter. De yngste har også mye 
lek ved siden av hverandre, og da kan de også imitere hverandre. 
Barna vil ofte ha de samme tingene og lekene.
Denne leken gir dem mye fint fellesskap. Rundt 2 års alder blir 
barna ofte mer interessert i å innta roller, og bruke symboler i 
leken. Denne typen lek kaller vi rolle-lek og den ser vi mer og 
mer interesse for etter hvert som de blir eldre. De eldste barna i 
barnehagen har en mer avansert rolle-lek. Barna går ut og inn av 
roller og snakker gjerne i fortid. Materialer og leker brukes mer 
avansert og til å konstruere ting. Konstruksjoner av for eksempel 
Lego eller klosser, inngår også ofte i en del av rolle-leken. Barna 
bruker kroppen aktivt i leken og kan ha mye fysisk lek. Etter 
hvert kommer også interessen for lek styrt av regler med et de-
finert mål. Det er en type lek som vi ofte kaller regel-lek. Innenfor 
denne type lek har vi eksempler på leker som har gått fra gener-
asjon til generasjon. Leker som “boksen går” og lignende.



ROMMENE OG MATERIALENES BETYDNING FOR LEKEN
Barnehagens rom har i ulike sammenhenger blitt omtalt som 
den tredje pedagog. Rommene vi er i “snakker” til oss uansett 
om vi vil det eller ikke. Det blir viktig for oss at rommene er 
medhjelpere til leken og ikke motarbeider den. Ved å skape 
fleksible og endringsvillige rom kan rommene være med på å 
skape et frodig lekemiljø. I fleksible rom kan barna variere 
leketema og lekefokus, og selv gjøre om rommet slik de trenger 
det akkurat der og da. For at rommet ikke skal “forfalle” og miste 
sin intensjon, må vi ha orden, sortere i system og ta vare på. 
Mye av materialene til leken bør også være endringsvillige. 
Gjenbruksmateriale kan fungere veldig godt i lek. 
For eksempel kan melkekorker være både penger, smykker, 
brikker i konstruksjonslek osv., her er det barnas fantasi og 
kreativitet som bestemmer. En definert leke har ikke de samme 
mulighetene til å bli brukt på ulike måter. For eksempel vil en 
leketelefon ikke bli brukt til så mye annet enn nettopp det en 
telefon brukes til. Vi ønsker å ha en blanding av definerte og 
udefinerte leker, men vi skal ha et bevisst forhold til hva vi har 
tilgjengelig. Personalet i barnehagen er ansvarlige for hvordan 
rommet til enhver tid påvirker barnas lek. 

TA VARE PÅ MAGIEN
Vi ønsker å bygge en positiv kultur i barnehagen, og det henger 
sammen med innholdet og hva vi er sammen om. Lene Holthe 
skriver om dette i “Pedagogikkens hjerte”. Hun peker også på 
at vi formidler noen verdier og holdninger i barnehagen og 
at det betyr at vi ikke kan være sammen om hva som helst. I 
formålsparagrafen finner vi begrepet “ å ta vare på”. Den sier at 
barn skal lære seg å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
I begrepet “ å ta vare på” ligger det mye undring og refleksjon. 
Hva betyr det “å ta vare på”?

Vi ønsker å jobbe med prosjekt arbeid hvor vi kan se sammen-
heng og helhet i hele barnehageåret. Vi trenger tid til å fordype 
oss, derfor har vi satt av hele barnehageåret til å jobbe med et 
felles prosjekt for hele barnehagen.  Vi har valgt et felles tema for 
hele barnehagen, som er: Ta vare på magien!

Magi er et vidt begrep som kan favne mye og som flere av de 
ansatte i barnehagen foreslo, som noe de kunne tenke seg å 
jobbe med.  Hva betyr det “å ta vare på magien”?  Hva betyr å ta 
vare på barns lek og lekelyst? Hva betyr det å ta vare på barns 
psykiske helse? Det kan knyttes til alt - og rommer at det må tas 
pedagogiske bærekraftige valg på barns vegne.

MÅL:
• Personalet skal være aktive, deltagende og tilgjengelige.

• De skal gi støtte og oppmuntring, men også rom for 
 utfoldelse på egenhånd.

• Personalet skal gi barna opplevelser, legge til rette for 
 og inspirere til lek.

• Leken skal gi barna trening i sosialt samspill.

• Barna skal oppleve mestringsfølelse når de leker.

• Gjennom leken skal barna oppleve læring, utvikling 
 og danning.

• Barnas trivsel, lek og læring skal ha hovedfokus i all 
 planlegging og organisering

• Personalet skal invitere til lek 

• Personalet skal skape frodige og fleksible lekemiljøer 



Lek og Livsmestring

PSYKISK HELSEFREMMENDE BARNEHAGER
Røren barnehage er en av ni pilotbarnehager som er med i 
forskningsprosjektet psykisk helsefremmende barnehager – 
opplevelser av mening og sammenheng. Bakgrunnen er reg-
jeringens strategi for perioden 2017-2022 for god psykisk helse; 
“Mestre hele livet”. Der står det bl.a.: “Grunnlaget for god psykisk 
helse (…) legges i barnehager og skoler der barn får utfordrin-
gene og omsorgen de trenger. (…) Grunnlaget for god psykisk 
helse legges når vi tør å snakke like høyt om vonde tanker som 
vonde knær.” I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(2017) står det at barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. 
Hjernen gjennomgår en enorm utvikling i løpet av de første 
leveårene og denne utviklingen drives av meningsfull bruk. 
Derfor har vi fokus på å jobbe systematisk med å øke kvaliteten 
ved bl.a. å dele inn i små barnegrupper, gi opplæring til person-
alet og vektlegge relasjonskompetanse hos omsorgspersonene. 
I tillegg vet vi at kvaliteten på rommene og lekemiljøene har stor 
betydning. Det jobbes derfor både teoretisk og praktisk med å 
tilrettelegge for berikende miljøer i barnehagen. 
Lek og livsmestring henger sammen. Barn har rett til lek, leken 
forutsetter trygghet og tryggheten er det vi i personalet som 
skal sørge for – bl.a. i samspill og lek med barna. Lek styrker 
barns psykiske helse og er derfor helt vesentlig i BARNS SYV 
PSYKISKE HELSERETTIGHETER utarbeidet av Arne Holte:

1. Identitet og selvrespekt: 
følelse av å være noe og være noe verdt. I leken får barnet 
mulighet til å bli kjent med seg selv og sine omgivelser. 

2. Meningen med livet: 
følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen 
som trenger en. Leken er barnas naturlige uttrykksform.

3. Mestring: 
følelsen av at man duger til noe. Leken gir barnet mulighet til 
opplevelsen av flyt, til å mestre utfordringer og motstand.

4. Tilhørighet: 
følelsen av å høre til noen, høre hjemme et sted. I leken opplever 
barnet tett og nært vennskap og utvikler vi-følelsen til barne-
gruppa.

5. Trygghet: å kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være 
redd. I leken opplever barnet å bli sett, hørt og forstått og 
anerkjent for den man er.

6. Deltakelse: 
følelse av at det spiller noen rolle hva man gjør eller ikke gjør. 
I leken opplever barnet seg betydningsfull og det er et stort 
ansvar som ligger på de ansatte for å sørge for at alle barn får 
mulighet til deltakelse i lek.

7. Fellesskap: 
noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr 
seg om en, vil passe på en når det trengs. I leken opplever barnet 
trivsel, glede og humor i samspill med andre.

Det Kari Killèn (2017) sier om hvordan vi i barnehagen skal bidra 
til barns psykiske helse – først og fremst ved hjelp av den viktig-
ste kompetansen vi har, relasjonskompetansen – omfatter det 
vi anser som noe av det viktigste. Hun sier: “Barn har behov for å 
bli sett og anerkjent, ikke fordi de er flinke, men fordi de er til. De 
har behov for hjelp til å regulere følelser, til å forstå verden og til 
å gjøre livet mer forutsigbart. De har behov for hjelp til å frigjøre 
seg fra den opplevelse av ansvar og skyld som de ofte opplever 
i vanskelige livssituasjoner, og de har behov for hjelp med sorg 
og skuffelser. Hjelp til å leke og mestre har alltid vært viktig i 
barnehagene. Disse funksjonene nyanseres og styrkes med relas-
jonskompetanse. Barn leker ikke for å lære, men de lærer mens 
de leker.” (Kari Killèn, 2017, s. 174.) 

Personalet i Røren barnehage er nå inne i en opplæringsprosess 
– nettopp for å lære om barns (artsobligatoriske) behov og hva 
som er et psykisk helsefremmende barnehagemiljø. Når “Kom og 
lek” er satsningsområdet til de kommunale barnehagene i Øvre 
Eiker de neste årene, og vi vet hvor viktig lek og livsmestring er 
for barns psykiske helse, ser vi en sammenheng i alt vi jobber 
med. 



KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- bruke språket enda mer aktivt 
- leke med lyd, rim og rytme
- leke med å sortere og kategorisere
- få erfaring med å motta og utføre kollektive beskjeder
- få erfaring med å skrive navnet sitt og leke-skrive

- bruke språket sitt aktivt
- oppleve å bli forstått
- bli lest for, å bli kjent med rim og regler, sanger,  
 billedbøker og eventyr 
- få trening i å følge opp enkle beskjeder
-  bruke språket til relasjons-skaping, i leken og  
 til konfliktløsning

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- bli kjent med hverandre
- få oppleve rim, rytme, lyder og ord
- bli lest for - pekebøker, billedbøker 
 og bli sunget for og med
- bruke kroppsspråket aktivt

- forstå 3-4 farger
- bli lest for – lengre fortellinger
- leike og tøyse med språket
- kunne fortelle/gjenfortelle og fremføre
- kunne sette ord på følelser
- delta i samtale og undring

- skape tekst fra opplevelser som de voksne skriver ned 
 («tekstskaping»)
- få uttrykke egne meninger 
- få oppleve høytlesing og lange fortellinger 
-  fortsettelsesbøker
- få et grunnlag for senere lese og skriveopplæring.

- få kjennskap til smaker og konsistenser
- få utforske uteområdet
- få oppleve nærhet med andre barn
- få erfaring med grov motorisk lek 
- få nok hvile i løpet av dagen

- få selvstendighetstrening
- gjøres bevisst på at de har tisset/bæsjet slik at 
 de etter hvert kan si ifra selv
- lære å benevne kroppsdeler
- øve på å smøre maten selv
- oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig 
 bevegelseserfaringer, inne og ute året rundt
- få trening i finmotoriske aktiviteter
- øve på av- og påkledning og håndvask
- få ivaretatt sitt behov for hvile i løpet av dagen
- bli trygg på egen kropp, få en positiv oppfatning 
 av seg selv og bli kjent med egne følelser
- sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser

- få økende fysiske utfordringer ute og inne
- få mulighet til å gå på ski
- få bruke egen sykkel i barnehagen
- få et bevisst forhold til hygiene; 
 håndvask etter toalettbesøk og før måltid
- delta i sang og bevegelsesleik
- få oppleve å erfare dans og musikk
- få erfaring med å gå på tur med egen sekk

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få god tilgang til store områder å bevege seg på i 
 barnehagen og nærmiljøet
- få være med når det lages mat
-  øve seg på å spise med kniv og gaffel
-  lære om referansepunkter i skog og mark
-  være med å forvalte og videreutvikle barnehagens 
 gapahuk

- lære å snakke om og vise respekt for ulikheter for 
 hvem vi er og hva vi mestrer
- få oppleve lengre turer i nærmiljøet
- lære tradisjonelle leiker
- få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av 
 matvarer og veien fra mat til måltid

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- få ulike sanseopplevelser – de skal få “ta og føle”
- gis tid til og utforske ulike materialer 
- oppleve bruk av konkreter ved formidling
- barna skal bli lest og sunget for 
- få erfaringer med bøker
- få oppleve skaperglede

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter 
 opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
- gis et mangfold av muligheter til sanseopplevelser
- bli lest for 
- bli kjent med ulik litteratur 

- gis godt egnede områder for å holde på med fantasileik
- kunne utvikle tegneferdigheter  
- utvikle rolleleiken
-  få erfaring med ulike teknikker

- oppleve å være sammen om kulturelle opplevelser 
- få utforske naturen, undre seg og utfolde sin kreativitet
-  bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi 
 til å utrykke seg estetisk
- gis flere inntrykk i forhold til kunst og kultur
- oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

- få ta del i dramatisering og formidling til andre
- møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle 
 uttrykksformer
- utforske og delta i kunst- og kulturopplevelser 
 sammen med andre

5-6 år

Progresjons-
arbeid
I løpet av barnets tid i barnehagen, skal barna utvikle seg, 
lære, og oppleve fremgang. Barna skal 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. Utfordringer skal 
være tilpasset barnets erfaringer, interesser, kunnskap og 
ferdigheter.
Vi har delt progresjonsarbeidet vårt etter fagområdene som 
rammeplanen sier vi skal jobbe etter. Det legges vekt på at 
fagområdene ikke må ses på som isolerte “fag” i barnehagen, 
men inngå i det helhetlige arbeidet knyttet til all aktivitet i 
barnehagen. Aldersinndelingen er fleksibel, men veiledende.



NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få oppleve i de ulike årstidene ute 
- få erfaring med varierte underlag
- få lagt til rette for at de kan få utforske utemiljøet

- oppleve gleden ved å ferdes i naturen
- oppleve og utforske naturen og dens mangfold
- snakke om været og årstidene
- bli kjent med noen dyrenavn og dyrelyder
-  få ta med ting fra naturen som det kan forskes 
 videre på i barnehagen

- få kjennskap til miljøvern
- få erfaring med og kunnskaper om dyr, vekster og 
 deres betydning for matproduksjon
- gis muligheter for opplevelser og undring over 
 naturens mangfoldighet

- være med på å ta vare på og utvikle 
 referanseområdet vårt – gapahuken
- få kjennskap til dyre- og plantelivet i nærmiljøet
- få kjennskap til hva som skjer i naturen de ulike årstidene
- lage konstruksjoner av ulike materialer
- utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi

- få mer kunnskap og gjøre enkle eksperimenter
- få undre seg over ulike fenomener i naturen
- få kjennskap til menneskets livssyklus

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- få rom for opplevelser og undring
- få kjennskap til bruk av enkle symboler ved formidling 
 av høytider og tradisjoner
- få hjelp i konfliktsituasjoner
- få oppleve bruk av relasjonskompetanse

- få erfaringer med hvordan vi skal være mot hverandre
- lære å vise respekt for hverandre og andre levende 
 skapninger
- få tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier
-  sammen med voksne danne et fellesskap

- få en utdyping av fortellinger rundt høytider 
- få hjelp til å utvikle toleranse og respekt
- oppmuntres til/lære å bidra til fellesskapet

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- oppleve positiv bekreftelse på egen identitet 
- få undre seg sammen med andre barn og voksne 
 (over ulike fenomener)
-  få lære om og uttrykke solidaritet og likeverd
- forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

- få kjennskap til helligdager/religioner som er 
 representert i barnegruppen
- få (hjelp til å få) økt forståelse og toleranse for 
 ulike kulturer og måter å leve på
- utforske og undre seg over eksistensielle, 
 etiske og filosofiske spørsmål

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- bli kjent med barnehagen og menneskene som har 
 tilknytning der
- få oppleve at hjemmet og barnehagen har en god dialog
- få delta og føle at de er en del av et fellesskap 
 i mindre og større grupper
- få oppleve trygge rammer og omsorg i hverdagen
- oppleve likestilling mellom kjønn
- få være med på småturer i nærmiljøet

- få gå på korte turer i nærområdet og besøke bondegården
- bli kjent med ulike personer som er innom barnehagen 
- få erfare at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen 
 både for dem selv og andre 
- oppmuntres til å medvirke i egen hverdag, 
 og delta i samfunnet

- få opplevelser i nærmiljøet som leik på fotballbane, 
 sykkelbane, løpebane, turer til skolen, gapahuken, 
 Løkka, biblioteket.
- oppleve at det blir vist interesse for deres nærmiljø
- erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger  
 inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

- bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner. 
- få dra på turer med buss
- oppleve bruk av FNs Barnekonvensjon

- få større medvirkning på egen hverdag
- få tilgang til ulike virkemidler til å utdype og 
 utforske temaer
- få utvidet kjennskap til områdene rundt barnehagen 
 (og i vår egen kommune)
- få kjennskap til Samisk kultur, og nasjonale minoriteter.

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 
- få kjennskap til at man kan bygge med ulike former 
 og elementer
- få kjennskap til tallene 1, 2 og 3 gjennom hverdagsaktiviteter
- få bruke enkle puslespill
- få erfare og utforske størrelser og former

- skal kunne telle til tre
- bruke puslespill mer aktivt
- få kjennskap til begrepene trekant, firkant og sirkel gjennom  
 bruk av puttekasser, tellebøker, gjenstander som vi finner i  
 barnehagen og lignende
- få sortere og sammenligne størrelser og former

- få oppleve at vi har fokus på temaer– der vi jobber 
 utfra barnas opplevelser og interesser
- undre seg sammen med andre barn og voksne om likheter,   
 ulikheter, størrelser og antall
- oppleve at rommene i barnehagen har materiell som 
 stimulerer og gir erfaringer

ANTALL, ROM OG FORM
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- leke og eksperimentere med tall, mengde og telling, 
 og få erfaring med ulike måter å utrykke dette på
- kjenne tallene opp til ti
- ha varierte og utfordrende spill tilgjengelig

- få følge sine impulser, utforske og oppdage 
 nye mønstre og former
- få erfaringer med måleredskaper, avstand, tid, 
 vekt og volum.
- forstå mengder
- undersøke og få erfaringer med grunnleggende 
 matematiske begreper

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år





Evaluering og pedagogisk 
dokumentasjon

Barnehagens dokumentasjon i form av årsplan, periode-
planer, brev og ”dagen i dag”, er med på å danne grunnlaget 
for barnehagens evaluering.  Personalet i barnehagen 
evaluerer fortløpende sitt arbeid og foretar nødvendige 
endringer.  I tillegg foretas grundigere evalueringer etter hver 
periode og for årsplanen som helhet når slutten av året nærmer 
seg.  

Daglig kontakt med foreldrene, samtaler i samarbeidsutvalget 
og foreldresamtaler i løpet av året, vil også danne grunnlag for 
evalueringer og refleksjon rundt praksis i barnehagen.

Slik blir systematisk evaluering en del av den pedagogiske 
dokumentasjonen som synliggjør praksis i barnehagen.  
Gjennom en kjede av handlinger, - som planlegging, 
gjennomføring, evaluering, dokumentasjon og refleksjon rundt 
personalets arbeid, og barnehagen som arena for lek og læring, 
legges grunnlaget for videreutvikling for liten og stor.  

I følge Barnehageloven og Rammeplan for barnehage har barna 
rett til å gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten. 
De skal jevnlig ha mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet.
Gjennom kommunikasjon med barn enkeltvis, i smågrupper og i 
ulike spontane situasjoner, vil vi få fram barnas synspunkter.

Det blir derfor viktig å sette av tid til barnas vurderinger og at 
personalet møter barnas tanker på en anerkjennende måte.



Samarbeidspartnere 
for barnehagen

FORELDRESAMARBEID
Rammeplanen sier at barnehagen skal gi barna gode 
utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid 
med barnas hjem. For oss er et tett samarbeid med foreldre og 
foresatte svært viktig. Den viktigste kommunikasjonen skjer i de 
daglige møtene ved levering og henting. Det arrangeres minst et 
foreldremøte i løpet av året. Det gjennomføres også 1-2 foreldre-
samtaler. Disse uformelle og formelle møtene skal sikre at barna 
tilbys et omsorgs – og læringsmiljø som er til det beste for barna. 

I foreldrerådet skal fellesinteresser tas opp og det skal være med 
på å skape et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal 
være et rådgivende og samordnende organ. Vi gjennomfører 
også brukerundersøkelser hvor foreldrene har mulighet til å gi 
tilbakemeldinger på barnehagens arbeid. Resultatene fra 
undesøkelsen blir jobbet grundig med av personalet, og vi 
utarbeider nye mål for arbeidet vårt i barnehagen. Det er også 
mulighet for å komme med tilbakemeldinger til månedsplaner 
og andre planer som barnehagen gir ut. Innspill og kommen-
tarer fra foreldrene vil bli tatt med videre inn i barnehagens 
planleggingsarbeid.
Røren Barnehage bruker MyKid, som er et elektronisk 
kommunikasjonsverktøy mellom hjem og barnehage. 
Sjekk ut mer på: https://mykid.no/

TILVENNING AV NYE BARN
I Røren barnehage har vi utarbeidet egne rutiner for tilvenning 
av nye barn. Der står det blant annet at vi skal ha et foreldremøte 
for nye barn som skal gå på Smetten og at det blir invitert til 
felles eller enkelte besøksdager for barn med foreldre som 
begynner på Eiker Kvikk. Det gis ut informasjon om barneha-
gen og et velkomstskriv. Så langt det lar seg gjøre vil vi ha en 
kontaktperson de første dagene som tar i mot de nye barna med 
foreldre. Hvordan tilvenningen går, vil være veldig individuelt, så 
personalet og foreldrene samarbeider om hvordan det prak-
tisk blir lagt til rette. Det vil være viktig å skape gode relasjoner 
allerede ved det første møtet. 

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Øvre Eiker kommune har egne rutiner for overgangen 
barnehage – skole. Dette innebærer tett samarbeid mellom 
de ulike barnehagene og skolene. Informasjon om overgangs-
rutinene blir gitt på foreldremøte og gjennom eget skriv. Fra 
september og gjennom hele året, er de eldste barna samlet i det 
vi kaller ”skolegruppa”. Skolegruppa har eget opplegg 3 dager i 
uka. 
De har tur-dager med fokus på aktivitet, selvstendighet, 
medvirkning, lek og læring. De øver på å gå lengre turer, ta vare 
på egne klær og bli mer selvstendige. Gjennom ”skole-
forberedende” oppgaver vil de øve seg på å løse oppgaver. 
Her bevisstgjør og skaper vi gode holdninger omkring begrepet 
læring. Det er moro å lære nye ting, men vi må også erfare at vi 
må øve mye før vi mestrer noe nytt 

OVERGANGEN FRA SMETTEN TIL EIKER KVIKK.
Barna på Sommerfuglen starter en tilvenningsfase til Eiker Kvikk 
våren før de skal over. Da går mange turer til Eiker Kvikk hvor de 
leker og blir kjent med barnehagen og uteområdet. Barna blir 
dermed kjent med de voksne og barna. Vi synes dette er viktig 
fordi de blir kjent med hva som venter dem etter sommerferien, 
dette skaper trygghet! 
Noen foreldre må allikevel regne med en liten tilvennings-
periode etter ferien. Dette varierer veldig fra barn til barn, 
husk ingen barn er like. 

BARNEVERNTJENESTEN
Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet når det 
foreligger grunn til alvorlig bekymring for barnet. 
Opplysningsplikten går da foran taushetsplikten. 
Barnehagen og barnevernet er to av flere aktører som bidrar til å 
skape trygge oppvekstsvilkår for barn. Barnevernet kan også gi 
råd og veilede barnehagen og foreldre ved behov.

PPT OG SPESIALPEDAGOGISK TEAM
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en av de faglige 
instansene som kan gi en sakkyndig vurdering vedrørende barns 
funksjonsevne. De gir oss råd og veiledning i barnehagen. Her er 
som regel foreldrene aktivt med i samarbeidet. Vi har også godt 
samarbeid med det spesialpedagogiske teamet. De bidrar inn i 
barnehagen med blant annet observasjon, veiledning og arbeid 
med enkelt barn.

HØYSKOLEN I SØRØST NORGE
Røren barnehage har fått innvilget en søknad om å bli partner-
barnehage. Det vil si at vi kommer til å ha et tett samarbeid med 
høyskolen i Sørøst Norge i deres utdannelse av barnehagelærere. 
Barnehagen vil ha flere studenter i løpet av året som skal ha sin 
praksisperiode hos oss. 




