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FORORD 

 

 
Ny rammeplan for barnehager ble innført 01.08.2017. Den gir nye føringer for hva årsplanen 
skal inneholde og åpner for planer for kortere og lengre tidsperioder. 
Vi har valgt å dele årsplanen i to deler. I del 1 ligger blant annet vår pedagogiske plattform. Den 
gjelder for perioden 2018-2022 og vil bli rullert hvert år. 
 
 
 
 

 
INNHOLDSFORTEGNELSE 

 
 Beskrivelse av virksomheten          s  3                                                                                   

 

 Visjon – Verdier – Pedagogisk grunnsyn       s  4                                                                  
 

 Læringssyn            s  6                                                                                  
    

 Prosjektarbeid        s  6 
 

 Språk og språkmiljø         s  7 
 

 Mangfold         s  8 
 

 Bærekraftig utvikling         s  8 
 

 Gjenbrukshuset        s  9 
 

 Foreldremedvirkning        s 10 
 

 Samarbeidspartnere        s 11 
 

 Trafikksikker barnehage               s 12                                                                                                 
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BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN  
 
 
 
Virksomheten; Vestre barnehager,  består av 11 barnehager;  
Mortenåsen, Eik vestre, Klokkeåsen, Kongseik, Hogsnes, Barkåker, Aulerød, Ekely, Solerød, 
Semsbyen og Skjeggestadåsen barnehage 
 
 
 
 
 
Mortenåsen barnehages ledelse 2020 består av:  
 
Styrer Mortenåsen:   Maria Hedlund 
     maria.hedlund@tonsberg.kommune.no 
 
Virksomhetsleder:  Liv Dina Sigstad 
 liv.dina.sigstad@tonsberg.kommune.no 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maria.hedlund@tonsberg.kommune.no
mailto:liv.dina.sigstad@tonsberg.kommune.no
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VISJON – PEDAGOGISK GRUNNSYN 

 

 

Visjon  
 

 

 

 

 

 
 

Verdiord: Samarbeid – Nytenking – Trygghet - Bærekraft 
 
Visjonen skal synes i arbeidet vårt og vi skal strekke oss mot visjonen i vårt møte med barn, 
foreldre og hverandre.  
 
Vår tidligere visjon «Skapende og tilstede i fellesskap og glede» samsvarer godt med den nye 
visjonen, og kan inntil videre tas i bruk som en arbeidsform. 
 
Skapende handler for oss om: 

 å ha en kreativ, nytenkende, forskende og undrende væremåte 

 å bruke fantasi som drivkraft i alt arbeid i barnehagen 

 å ha åpne dialoger, prøve ut og søke nye spørsmål  
 
Tilstede handler for oss om: 

 å være i nuet med hele seg 

 å være genuint lyttende 

  å være sammen om det felles tredje 
 
Fellesskap handler for oss om: 

 mangfold, inkludering, respekt og toleranse 

 tilhørighet i den enkelte avdeling/gruppe, barnehage og virksomhet Eik barnehager 

 felles referanserammer 
 

Glede handler for oss om: 

 begeistring og engasjement 

 et uttrykk som er kontaktskapende og inspirerende 

 positiv tenkning som påvirker barnehagemiljøet 

 

 

Der barn ler 
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PEDAGOGISK GRUNNSYN 

 
 

I Mortenåsen barnehage er vi inspirert er Reggio Emilia filosofien 

Grunntanken i filosofien handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv og å være 
aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter 
som er en ressurs for samfunnet.  

Barna i Reggio Emilia inkluderes også i denne tanken og barnas stemmer er stadig 
hørbare i byen gjennom bruk av ulike språk. Loris Malaguzzi hevder at et barn har hundre 
språk, men frarøves nittini av dem. I det legger han at mange bare aksepterer det verbale 
språket når noe skal læres eller uttrykkes, men at det finnes så mange andre måter som 
er like verdifulle når man skal være i dialog med omgivelsene. 

I Mortenåsen barnehage ser vi på barn som kompetente og med ressurser og 
kompetanse. Barn er nysgjerrige, utforskende, sosiale, kreative og fylt av lærelyst.  Vi 
legger vekt på at barn samhandler og gis anledning til medvirkning i sin egen hverdag. 

Personalet er medforskende og fungerer som veiledere for barna. Gjennom undring og 
spørsmål reflekterer barna og finner løsninger/teorier på de mysterier de står ovenfor. 
Personalet skal utvide sin kompetanse gjennom barna, felles refleksjon og en teoretisk 
forankring. 

Vi bruker ofte begrepet "rommet som den tredje pedagog". Det fysiske miljøet i 
barnehagen er et tilrettelagt spennende læringsmiljø. Miljøet innbyr til lek, læring, undring, 
forskning, kunnskap, fysisk aktivitet m.m. Avdelingene / fløyene speiler barna i prosess, i 
prosjekter og det de er opptatt av. Det fysiske miljøet vil være i stadig endring. Innredning 
og utforming er basert på observasjon og felles refleksjon over barnas bruk av rommene. 

I Mortenåsen barnehage arbeider vi aktivt med de ti kjennetegnene i Reggio Emilia som 
omhandler følgende: 
Kjennetegn 1:   Refleksjon 
Kjennetegn 2:   Menneskesyn og kunnskapssyn – det demokratiske oppdraget 
Kjennetegn 3:   Medvirkning 
Kjennetegn 4:   Læring i gruppe 
Kjennetegn 5:   Læring gjennom eksperimentering og kollektive avveielser 
Kjennetegn 6:   Pedagogisk dokumentasjon  
Kjennetegn 7:   Miljøet som ”den tredje pedagog” 
Kjennetegn 8:   Estetiske perspektiver  gjennom ”de 100 språk” 
Kjennetegn 9:   Barna og barndommens rettigheter 
Kjennetegn 10: Dialog og samarbeid – ulike perspektiver 
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LÆRINGSSYN 

 
Mortenåsen barnehage har et konstruktuvistisk syn på læring. Vi undersøker og forsker ut fra flest 
mulig perspektiver og flest mulig språk. Vi konstruerer og dekonstruerer sammenhenger, 
prosesser, fenomener og vår egen praksis. All læring skjer gjennom aktiv eksperimentering med, 
konstruksjon av, tolkning av og forhandlinger rundt verden og verdier. Vi har en pedagogisk 
praksis preget av prosjektarbeid, eksperimentering, og kritisk granskning av rutiner og 
gjentakelser. (Kjennetegn 5) 
Barn skaper og gjenskaper sin egen kultur gjennom samhandling, lek og kommunikasjon. Dette 
betyr at ansatte må være et støttende stillas for barnet og dets læring.  
Gjennom vårt læringssyn vil vi legge til rette for det sanselige, det åpne og for fordypning og  
variasjon - magiske felles opplevelser 
I Mortenåsen barnehage arbeider vi ut ifra en overbevisning om at læring i gruppe kan bli den 
beste form for individuell læring. ( Kjennetegn 4). 
 
Vi ser at barn lærer av hverandre og at samarbeid og dialog vil fremme demokratiske prosesser.  
Hvert individ er unikt og er forbundet med  dets relasjoner til andre. Det betyr også at 
forventningene på hva som er normalt må være vide og rike. Det må også finnes en stor skepsis 
mot å kategorisere barn. 
Vi prosjekterer på denne måten for læring gjennom eksperimentering og kollektive avveielser. 

 
Ved å ta i bruk  ”De hundre språk” og ha et estetisk perspektiv på kunnskapens prosesser,  
arbeider vi for at vårt læringsmiljø gjennomsyres av læringens estetiske dimensjon.  ”De hundre 
språk” sees på og undersøkes gjennom ”hundre” perspektiver. (Kjennetegn 8) 
 
På denne måten er vårt læringssyn og pedagogisk grunnsyn knyttet sammen. 
Dette perspektivet skaper en engasjert og verdiorientert væremåte og bidrar til å binde sammen og 
skape helheter. 
 

 

 
PROSJEKTARBEID 

 
I Mortenåsen barnehage arbeider vi prosjektbasert. Et prosjekt er en strategi for å 
arbeide med gode læreprosesser og undersøke prosjekter multimodalt, f eks bruk av 
lyd, lys, farger, teksturer eller lukter, og gjennom flest mulig perspektiver. Dette kan 
være å undersøke et enkelt spørsmål eller hypotese, et materiale eller et større tema. 
Målet er ikke endelig definert på forhånd. Prosjekter skal planlegges og utvikles 
sammen med barn slik at barns spørsmål og svar trekkes inn i prosessen. I starten er vi 
lydhøre og ser etter barnas ”spor” og bruker det som grunnlag for videre planlegging. 
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SPRÅK OG SPRÅKMILJØ 

 
Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. Selv om språkutvikling er 
noe som skjer hele tiden og er en del av barns naturlige utvikling, kan vi ikke overlate 
språkutviklingen til tilfeldighetene. Språk er ikke bare kommunikasjon og det verbale uttrykket. 
Språk handler også om å forstå seg selv og følelsene sine. Det er et verktøy for tanken, for 
diskusjonen og argumentasjonen. Det er en ferdighet det er viktig å besitte/mestre i sosiale 
kontekster som samspill, lek og konfliktløsning. Et godt språk er viktig for identitet, selvfølelse og 
sosial tilhørighet. 
 

I Mortenåsen barnehage legger vi til rette for et språkstimulerende miljø ved å: 

 være aktive språklige rollemodeller 

 tilrettelegge for dialog og bruk av verbalt og nonverbalt språk i hverdagen. 

 lytte, oppmuntre, støtte og skape trygge arenaer for språkutvikling. 

 gi barna et godt språklig læringsmiljø. Dette gjelder alle barn; flerspråklige, preverbale og 
nonverbale barn. 

 tilrettelegge for at leken blir en arena for språkutvikling 

 skape arenaer/rom for samtaler, filosofering og undring 

 personalet benytter ulike sjangere i høytlesing og fortelling. Alle ansatte leser og forteller 
med og uten tekst. Lesing og fortelling fører til dialog og nye spørsmål. 

 bruke rim, regler og sanger i planlagte og spontane situasjoner tilpasset alder og 
funksjonsnivå 

 ta i bruk ulike språkverktøy som ”Språkpermen” Lær meg norsk før skolestart, TRAS 
(tidlig registrering av barns språkutvikling), ASK tematavler og pcs-symboler 

 støtte barns språk ved hjelp av tolk 
 

 

Språkplan 

Planen beskriver hvordan vi skal tilrettelegge og sikre et godt språkmiljø i barnehagene. Planen 
skal også sikre et gjensidig samarbeid med hjemmet med fokus på barns språkmiljø og 
språkutvikling.  
Planen inneholder følgende fokusområder: 

 Gode samtaler 

 Rim, regler, dikt og sang 

 Fortelling og høytlesning 

 Språkstimulerende lek 

 Skriftspråkutvikling 
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MANGFOLD 
 

   
I Mortenåsen barnehage møter vi foreldre fra ulike kulturer, både innen det norske samfunnet og 
fra andre land. Dette forutsetter at personalet er bevisste og tydelige i egen yrkesrolle og har 
trygghet på egen kompetanse. I våre barnehager går det barn med ulike forutsetninger. 
Uavhengig av funksjonsnivå, nasjonalitet, språk og kjønn skal alle barn ha et likestilt og 
likeverdig barnehagetilbud. Vi bruker «Lær meg norsk før skolestart» som er et verktøy for å 
bedre vår kompetanse i forhold til flerkulturelle barn. Dette verktøyet gjør oss bedre i stand til å 
tilrettelegge for en god språkutvikling for hvert enkelt barn. 

 
Mortenåsen barnehages mål er at: 

 vi bidrar til at barnehagens barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og 
respekt for andres kulturelle verdier og ytringer - arbeid med identitet hele året 

  vi bidrar til respekt for alle typer ulikheter  

 vi ser på mangfold som en ressurs - gjensidighet – 

 vi vil at alle skal føle seg sett, inkludert og verdsatt 

 vi videreutvikler personalets kompetanse i dette arbeidet 

 vi tilbyr språkpraksis/arbeidspraksis for aktuelle søkere  

 vi markerer både norske og andre kulturers høytider / religion og tradisjoner i samarbeid 
med foreldrene  

 vi utvikler en flerkulturell pedagogikk med vekt på estetiske fag, språk /morsmål 
og felles opplevelser 
 

 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 

Bærekraftig utvikling er et statlig og kommunalt prioritert område. Barnehagene har årlig 
markering av FN dagen, der det samles inn og arbeides for et solidaritetsprosjekt.  
Det er en rød tråd mellom disse føringene og felles satsing for alle barnehagene i Tønsberg 
kommune. Mortenåsen barnehage stiller seg bak FN`s definisjon av at bærekraftig utvikling 
handler om å:  

 respektere, sette pris på og ta vare på det vi har oppnådd i fortiden 

 sette pris på alle jordens underverker og folkeslag 

 leve i en verden hvor alle mennesker har tilstrekkelig mat for et sunt og produktivt liv 

 utforske, ta vare på og sette jorden i god stand 

 skape og nyte en bedre, tryggere og rettferdig verden 

 være innbyggere som bryr seg utover rettigheter og ansvar lokalt, nasjonalt og globalt 
 
I Mortenåsen barnehage legger vi vekt på at barna: 

 opparbeider relasjoner til hverandre og naturen  

 viser respekt for hverandre, fugler, dyr og insekter 

 opplever at naturen er en læringsarena 

 ser seg selv som en del av en større sammenheng og en del av det økologiske systemet.  
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GJENBRUKSHUSET 

 

 

    
 
Gjenbrukshuset er lokalisert i et eget hus ved Kongseik barnehage. Det blir samlet inn 
gjenbruksmaterialer til bruk i kreativitet og prosjekter.  
Arbeid med gjenbruksmaterialer og naturmaterialer er udefinerbare og yter i tillegg motstand mot 
forbrukssamfunnet. Vi har en felles plan for bruk av Gjenbrukshuset: 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 
Mortenåsen/ Eik 
Vestre 

 
Mortenåsen/ Eik 
Vestre 

 
Kongseik 

 
Kongseik 

 
Klokkeråsen 

 

Ved bruk av Gjenbrukshuset skapes: 

 en begynnende forståelse for betydningen av bærekraftig utvikling 

 holdninger til å ta vare på miljøet ved å redusere avfall og bruke på nytt 

Mortenåsen barnehage sine mål er at: 

 vi blir mer miljøbevisste 

 vi samarbeider med foreldrene om å lære barn til å bli miljøbevisste 

 vi kildesorterer i egen organisasjon for å oppnå et felles mål om miljøsertifisering 

 vi satser på gjenbruk fra egen organisasjon, foreldre, bedrifter og nærmiljø 

 vi sorterer ulike materialer som inngår i det pedagogiske arbeidet 

 vi videreutvikler kreativitet med gjenbruksmateriell i Gjenbrukshuset vårt 
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FORELDREMEDVIRKNING 

 
Foreldremedvirkning – bidra til et godt barnehagemiljø 
Hele tiden utvikle refleksjon og dialog med og mellom alle som omgir barnet i sin læring.  
( Kjennetegn 3). 
 
Foreldrerådet 
Består av alle foreldre/foresatte i den enkelte barnehage. Det skal hovedsakelig fremme 
felles interesser, trivselsfremmende tiltak og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen 
og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  
I foreldrerådet velges det to representanter og vararepresentanter til SU i den enkelte 
barnehage. Blant disse velges en foreldrerepresentant og vararepresentant til SU Eik 
barnehager.  
 
SU i den enkelte barnehage – Eik vestre - Klokkeråsen – Kongseik – Mortenåsen  
Aktuelle saker er knyttet til den enkelte barnehage og aktuelle saker går som 
referatsaker til virksomhetens SU. 
Samarbeidsutvalget er et formelt organ som består av: 
• to representanter fra foreldrene  
• to representanter fra personalet  
fagleder/styrer fungerer som sekretær 
 
Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU 
Valgfritt og uformelt organ som kan arbeide med trivselsfremmende tiltak / 
arrangementer. 
Fau kan bestå av en forelder fra hver avdeling/gruppe i den enkelte barnehage 
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FUB i Tønsberg kommune 
• fub Tønsbergbarnehagene danner en formell arena for samhandling og dialog 

med foreldre/foresatte, barnehagene, administrasjonen og politikere i Tønsberg 
kommune 

• fub Tønsbergbarnehagene er et samlende og koordinerende organ for samtlige 
foreldre i Tønsbergbarnehagene. 

• Utvalget skal ivareta barnas og foreldrenes felles interesser i barnehagespørsmål, 
og skal sikre kontakt med foreldrerepresentanter i barnehagenes SU. 

• fub Tønsbergbarnehagene er et partipolitisk og religiøst uavhengig utvalg. 
http://tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/pages/barnehager-foreldreutvalg 
 

 
SAMARBEIDSPARTNERE 

 
I Mortenåsen barnehage har vi bred kompetanse og lang erfaring i arbeid for barn med nedsatt 
funksjonsevne. I vårt arbeid har vi nært samarbeid med flere instanser slik at vi kan gi barna et 
optimalt pedagogisk tilbud:  
 

 Helsestasjon  

 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 Barneverntjenesten 

 Logopedtjenesten  

 Villa Adler 

 Kommunefysioterapeuter for barn og unge 

 Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold 

 Glenne regionale senter for autisme 

 Flyktningeteamet 

 Tønsberg læringssenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/pages/barnehager-foreldreutvalg
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TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE 

 
Vi arbeider på en systematisk måte med å lære barna om hvordan vi ferdes i trafikken og blir 
kjent med hva trafikksikkerhet innebærer. 
Turer i nærmiljøet er naturlige læringsarenaer i forhold til trafikk, Muligheter for læring blir 
tilpasset barnas forutsetninger og alder. Barna lærer best gjennom konkrete erfaringer –  ved å 
vandre i trafikken. 
Viktige temaer er hvordan vi oppfører oss i trafikken, på parkeringsplassen og langs veien.  
Vi tar for oss sikring i bil og på sykkel, bruk av refleks, enkle trafikkskilt og trafikklys. Spesielt de 
eldste barna involveres i å finne ut av hvordan de må oppføre seg i trafikken i forkant av turer, 
samtale underveis og reflektere i etterkant. 
 
Foreldrene involveres i trafikksikkerhetsarbeidet ved at det orienteres om trafikkvettregler på 
foreldremøter. Det blir også informert om trafikksikkerhetsarbeid på barnehagens nettsted. 
Parkering og kjøremønster ved den enkelte barnehage blir gjennomgått på høstens 
foreldremøte. På denne måten ønsker vi å påvirke foreldrene til å ta hensyn, og til å sikre egne 
barn i trafikken. 

 
Trafikkvettregler i Mortenåsen barnehage, jfr Trygg Trafikk: 

1. Ingen barn får gå alene ut porten eller oppholde seg på parkeringsområdet alene i 

barnehagens åpningstid. 

2. Porten åpnes/lukkes kun av personal og foresatte. 

3. Påse at porten alltid er forsvarlig lukket – husk bruk av sikkerhetslås hvis porten har det. 

4. Barnet skal gå sammen med sine foreldre/foresatte til og fra bilene, hold gjerne barnet i 

hånden.  

5. Barn som har med tohjulssykkel får ikke selv sykle på parkeringsområdet ved levering og 

henting. Foreldre må selv påse at medbrakte sykler fraktes til og fra bilen. 

6. Barnet skal sikres i bil med godkjent barnesikringsutstyr til og fra barnehagen. Dersom 

barnet kommer i barnehagen med sykkel, husk forsvarlig og riktig tilpasset 

sikkerhetsutstyr. 

Barnet er forsikret også på vei til og fra barnehagen. Personalet kan derfor gripe inn om 
det oppdages at barnet er uforsvarlig sikret ved bilkjøring. 

7. Følg riktig kjøreretning eller merking på området, vis varsomhet og kjør sakte. 

8. Unngå å parkere foran porten, da denne skal være fri for ferdsel ved akutte situasjoner. 

9. Unngå parkering som medfører unødige ryggesituasjoner. 

10. Slå av motoren når du forlater bilen – tomgangskjøring er ikke tillatt 


