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Innledning  
Velkommen til barnehageåret 2019/2020 

  

Vivestad barnehage åpnet dørene i november 2010. Vivestad barnehage består av 30 plasser. Vi har 

en åpen planløsning og har da ingen avdelinger, men vi har faste barnegrupper hver dag. Vi varierer 

litt med tanke på barnegruppene og deler inn i forhold til alder, kjønn og interesse.  

 

Ansatte:  

Virksomhetsleder: Liv Dina Sigstad.  

E-post: Liv.Sigstad@re.kommune.no   

Virksomhetsleder etter 1.1.20:   

Sølvi Mevold Gjennestad. 

E-post: smel@tonsberg.kommune.no 

 

Styrer/pedagogisk leder: Signe Knudsen.  

E-post: Signe.knudsen@Re.kommune.no 

(Svangerskapspermisjon 19/20) 

 

Styrer/pedagogisk leder (vikariat):   

Tone Merete Johansen 

 

Pedagogisk leder på Harene:  

Tone Merete Johansen.  

E-post: Tone.johansen@re.kommune.no  

 

 

Pedagogisk leder på Rådyret:  

Lena Sanner Borge.  

E-post: Lena.borge@re.kommune.no  

 

Når vi går inn i Tønsberg, vil alle få nye e-

postadresser med @tonsberg.kommune.no 

 

Vi kan ha elever/ lærling i deler av 

barnehageåret, samt vikarer ved behov. 

 

Besøksadresse:  

Midtåsveien 2, 3175 Ramnes  

 

Postadresse:  

Postboks 123, 3164 Revetal  

 

Telefon:  

Rådyret (3-6 år) – 408 01 410  

Harene (0-3 år) – 947 98 16

 

Åpningstider:  
Åpningstid fra 06:45 til 17:00  

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften og helligdager for øvrig. Onsdag før skjærtorsdag stenger 

barnehagen kl.12:00.  

I løpet av barnehageåret 2019/2020 har vi fem planleggingsdager og barnehagen holdes 

stengt følgende dager:  

Torsdag 15.08 og fredag 16.08.2019.  

Fredag 03.01, fredag 22.05. og mandag 22.06.2020. 

  

 

mailto:Liv.Sigstad@re.kommune.no
mailto:smel@tonsberg.kommune.no
mailto:Signe.knudsen@Re.kommune.no
mailto:Tone.johansen@re.kommune.no
mailto:Lena.borge@re.kommune.no
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Verdigrunnlag for barnehagen  
 

«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 

barnas utvikling. … Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng» (Udir 2017 s.7) 

Vi har ett sterkt fokus på at barnehagen skal være ett godt sted å være for små og store. Alle skal ha 

mulighet til å si sine meninger, og få respekt for den de er hver dag uavhengig av dagsform. For å få 

til dette, er det viktig at vi som voksne er rause og fleksible, slik at barna får rom til å være seg selv.  

Vi vil alltid fokusere på det som er til det beste for barna. Dette innebærer at planer vil bli endret 

underveis, og tilpasses barnas behov.  

Alle barn skal bli møtt med omsorg og anerkjennelse. 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Gjeldende styringsdokumenter 
Arbeidet i barnehagen bygger på Barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver.  

"Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 

forståelse og samarbeid med barnas hjem" (Barnehageloven §1 Formål). Barnehageloven og 

Rammeplan for barnehager (forskrift til loven) er våre viktigste styringsdokument. Rammeplanen er 

tydelig på hvilke nasjonale krav som stilles til barnehager, og den stiller også krav til hva den lokale 

årsplanen skal omhandle. Rammeplanen fokuserer særlig på de voksnes rolle og betydning; 

rollemodeller, kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evne til refleksjon over egne verdier og 

handlinger. Barns rett til medvirkning er også sterkt vektlagt.  

Barnehagelovens §1 går i korthet ut på at vi skal formidle grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon forankret i menneskerettighetene. I samarbeid og forståelse med 

hjemmet skal vi ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag 

for allsidig utvikling.  

 

Videre har vi en Virksomhetsplan og Kompetanseplan (for personalet), Kvalitetsstandard for 

barnehagene i Re (om hva foresatte kan forvente av personalet og hva personalet kan forvente av 

foresatte). Gjeldende kvalitetsstandarder for barnehager i Re kommune ble vedtatt av 

kommunestyret i 2009, du kan lese dem på Re kommune sine hjemmesider.  

 

Overordnet plan for ekstraordinær god kvalitetsutvikling i barnehager, skoler og PPT og SMART 

oppvekst i Re. Dessuten finnes det lokale planer for spesielle fagområder som for eksempel 

matematikk, lesestimulering og minoritetsspråklige. Som et viktig supplement til årsplanen kommer 

Månedsbrev. Disse omhandler en oppsummering av måneden som har gått, samt en orientering om 

kommende måned.   

Foreldresamarbeid  
Vi ønsker helhet og sammenheng i barnas hverdag. Dette får vi bare til dersom vi har en åpen og tett 

dialog med barnas foresatte. For at dialogen skal bli god, er det viktig med gjensidig respekt og 

forståelse. Mye av den viktige kommunikasjonen mellom personalet og foresatte finner sted i det 

daglige, ved hente og bringe situasjoner. På foreldresamtalene oppfordres foresatte til å komme med 

forslag og ideer til temaer eller aktiviteter i barnehagen. Vi har tilbud om foreldresamtaler både høst 

og vår. Foresatte kan komme med innspill og synspunkter i forbindelse med gjennomgang av «Alle 

Med- skjema» som er et observeringsskjema som foreldre/foresatte må underskrive før vi tar det i 

bruk. I disse samtalene kan også dere som foreldre komme med innspill til hva dere ønsker å snakke 

om.  

 

En til to ganger i året, blir det arrangert foreldremøte. Hensikten med disse møtene er delt. Det er 

både for å skape ett fellesskap i foreldregruppa, men også for at barnehagen skal ha anledning til å 

formidle hva vi holder på med, og gi dere ny kunnskap om barn og barndom.  

Vi ønsker at det skal være en åpen og god dialog mellom dere som foresatte og de ansatte i 

barnehagen. Det vil alltid være rom for å komme for en samtale, og vi ønsker oss tilbakemeldinger. 

Både på hva vi kan bli bedre på, men også hva vi allerede er gode på. Har dere noen tanker eller 

forslag om aktiviteter vi kan gjøre i barnehagen, så må dere bare komme med dem.  

https://www.re.kommune.no/tjenester/barn-unge-og-familie/barnehage/lover-vedtekter-og-kvalitetsstandarder/kvalitetstandarder-for-barnehager-i-re-kommune/
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Brukerundersøkelse 

Gjennom brukerundersøkelsen som er en foreldreundersøkelse får foreldre og foresatte si sin 

mening om barnehagetilbudet. Denne undersøkelsen blir gjennomført hvert år. 

Undersøkelsen tar for seg temaer som ute- og innemiljø, barnets trivsel, informasjon, barnets 

utvikling, medvirkning, henting og levering, tilvenning og skolestart samt tilfredshet. 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen som en hjelp til å vurdere og utvikle 

barnehagetilbudet.  

Fra 2017 til 2018 gikk vi opp fra en totalscore på 4,6 til 4,7. Dette av en skala som går til 5. Dette er vi 

selvfølgelig svært fornøyd med, men det er fortsatt ting vi kan og skal jobbe mer med. Vi har laget en 

handlingsplan, som skal jobbes aktivt med fremover. Ta kontakt dersom du ønsker å se denne. 

Deres tilbakemeldinger gikk på at vi kan bli bedre i hente/bringesituasjonene, bli bedre på 

informasjon og medvirkning. Det var også en tilbakemelding på at uteområdet vårt kunne vært 

bedre, men det har vi dessverre ikke anledning til å gjøre så mye med. Men det vi gjør, er å utnytte 

nærmiljøet rundt barnehagen så godt vi kan, slik at barna får varierte opplevelser og utfordringer 

 

Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. SU har en 

rådgivende, samordnende og kontaktskapende funksjon, og tar opp saker som er viktige for 

barnehagen, virksomheten og forholdet til foresatte. SU skal fastsette årsplanen, og er 

sparringspartner i forskjellige saker som berører barnehagen. SU for barnehagene består av en 

foreldrerepresentant, en ansattrepresentant, virksomhetsleder og en politisk representant. 

Styrer deltar på møtene, og har talerett/ forslagsrett, men ikke stemmerett.  

 

 



7 
 

Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som 

trenger ekstra støtte  
Tilbudet i barnehagen skal tilpasses barns behov og forutsetninger. Noen barn trenger i kortere eller 

lengre perioder litt ekstra støtte og da må det tilrettelegges for at barna skal få et likeverdig tilbud. 

Alle barn skal inkluderes i et meningsfullt fellesskap i lek og aktiviteter med andre barn. Dersom 

barna ikke kan få dekket dette behovet, har foresatte rett til å kreve en sakkyndig vurdering som 

deretter kan føre til spesialpedagogisk hjelp. Barnehagene våre har et tett samarbeid med PPT.  

 

Våre samarbeidspartnere:  

For at barn og foresatte skal få et mest mulig helhetlig tilbud kan barnehagen ved behov samarbeide 

med andre tjenester og institusjoner. Samtykke fra foresatte kreves om vi har behov for å drøfte 

enkeltbarn.  

 

Våre samarbeidspartnere er:  

Foreldre/foresatte gjennom daglig kontakt, foreldremøter, foreldresamtaler, FAU/SU.  

Helsestasjonen kan samarbeides med rundt enkeltbarn og generelle spørsmål.  Familiesenteret er et 

lavterskeltilbud bestående av et tverrfaglig team som både foresatte og barnehage/skole kan 

henvende seg til med spørsmål rundt barn og unge.  

Barnevern /sosiale tjenester fungerer som forebyggende tiltak. Felles telefonnummer til kommunale 

samarbeidspartnere: 33 06 10 00.  

Flyktning tjenesten kan hjelpe barnehagen med å innhente opplysninger og tilby veiledning mm.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal gi systemrettetstøtte og gjennom blant annet veilede 

bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling. PPT kan kontaktes av både foresatte og barnehagen. 

Andre barnehager og skoler samarbeider på ledernivå, overgang barnehage/skole og utveksling av 

erfaring. Fylkesmannen veileder, tilbyr kurs og prosjektmidler til fordypning og oppfølging av 

barnehagens mandat.  
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Overgang barnehage/skole  
I Re kommune er det utarbeidet en egen plan med retningslinjer for overgangen barnehage – skole. 

Dette er et hefte som blir delt ut til alle foresatte for barna som har sitt siste år i barnehagen før 

skolestart. Dere finner det på kommunens hjemmeside.  

Målet for disse retningslinjene og rutinene er å gjøre barna trygge med skolen. Gi felles faglige og 

sosiale ferdigheter som grunnlag for skolestart, og avklare ansvar og forventninger mellom 

barnehage, skole og foresatte.  

 

Vi har hvert år egen gruppe for de som går siste året i barnehagen. De samles omtrent en gang i 

uken. Her får de trene på å ulike språkaktiviteter, og får litt andre utfordringer enn de andre barna. 

Skolene er opptatt av at barna er mest mulig selvstendige ved skolestart, og det er også det vi trener 

på. Dette innebærer blant annet å kle på seg selv, kunne gå på do alene, vente på tur og ta imot 

felles beskjeder.  

 

I mai/juni får skolestartene besøk av skolen i barnehagen.  

 

Tilvenning  
Det å starte i barnehagen er et stort steg i et barns liv. Det er en spennende og krevende periode for 

både barn, foresatte og personal. En god tilvenning er viktig for at barna skal få en trygg og god start i 

barnehagen. Hvor lang tilvenningsperiode barnet trenger er veldig individuelt, det er dere foresatte 

som må være med å bestemme lengden på tilvenningen.  

Vi er svært opptatt av at tilvenningsperioden skal brukes til å bygge trygghet til barnehagen og 

personalet hos både foreldre og barn. Derfor ønsker vi å ta oss god tid, og vi gjennomfører 

oppstartssamtaler med alle nye foreldre. Det er dere som foreldre som kjenner barna best, og vet 

hva de trenger. Dette er viktig informasjon for oss, slik at vi kan gi barna deres en god dag i 

barnehagen.  

Avskjed:   

Det er viktig at personalet og foresatte sammen viser barna trygghet og ro i avskjedssituasjonen. Det 

beste er som oftest å lage enkle og greie avtaler med barna omkring avskjed og holde på dette hver 

dag. Gi alltid beskjed til barnet når du går fra barnet. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for barnet.   

Barnet skal lære seg å stole på andre mennesker –  når far eller mor går, og samtidig sier at de 

kommer senere for å hente; så skjer faktisk dette. Vi ønsker at dere foresatte spør og sier ifra om det 

er noe dere lurer på. Det er dere som kjenner barna best, men diskuter gjerne eventuelle 

bekymringer med oss. Målet for tilvenningsperioden er ikke å trene opp barn og foresatte til å si «ha 

det» til hverandre, men å gjøre både barn og foresatte så trygge på barnehagen at det oppleves greit 

å skilles.  Det kan være lurt å ha noe som skaper forbindelse mellom tilværelsen hjemme og i 

barnehagen. Overgangsobjekt kan gi ekstra trygghet ved avskjed i tilvenningsperioden. Det kan for 

eksempel være smokk, sutteklut, bamse eller vogn.  

 

https://www.re.kommune.no/filnedlasting.aspx?MId1=127&FilId=1392
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Overganger innad i barnehagen:   

Overganger skjer også innad i barnehagen, Vi skal sørge for at barn og foresatte får tid og rom til å bli 

kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.  

Også ved overganger innad i barnehagen, kan vi tilby samtaler dersom det er behov for det. Vi ser 

klare fordeler av at vi er en liten barnehage, hvor barna er trygge på, og kjenner alle barn og voksne.  

Satsningsområder: Realfag i barnehagen og videre implementering av 

ny Rammeplan 

Implementering av rammeplan med fokus på lek / hospitering 

Alle ansatte i virksomhet barnehage skal i en periode fra 2018-2020 hospitere * to dager i en annen 

kommunal barnehage. Hensikten med hospiteringen er å implementere rammeplanen og å få frem 

fokusspørsmålet er hva er det som beriker leken i virksomhet barnehage. 

* Hospitering er en anledning til å besøke andre barnehager for å utveksle erfaringer og få innsikt i 

barnehagens lek ressurser som materialvalg, rommets betydning, voksenrollen og for å fremme 

samarbeid på tvers av de kommunale barnehagene  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/lek/  

I Vivestad er vi opptatt av lekens egenverdi. Ved å bringe inn naturmaterialer, og udefinerbart 

materiale hvor funksjonen ikke er satt, ser vi en kreativ og inkluderende lek.  

Realfag  

Våren 2017 ble Re kommune godkjent som realfagskommune. I Re kommune deltar alle skoler og 

barnehager. Vi ønsker å lage et helhetlig løp sammen, som gir god progresjon gjennom hele 

utdanningsløpet.  

 

Selve ordet realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, kjemi, biologi, astronomi, geofag 

og informasjonsteknologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskapelige 

arbeidsmetoder; alle resultater skal bevises ved hjelp av systematiske eksperimenter, utstyr og 

metoder. Barn og voksne utforsker og lærer nye ting sammen. Det filosoferes, reflekteres og 

diskuteres. Vi tar barn og barndommen på alvor, og ønsker at barnas kreativitet, vitebegjær og 

lærelyst blir inspirert. For på den måten å skape et aktivt og godt miljø hvor det er tid til både lek og 

læring. 

 

Her i Vivestad jobber vi med kompetanseheving av personalet gjennom å bruke realfagsløypene som 

utgangspunkt. Vi leser blant annet fagartikler som omhandler de ulike fagområdene. En pedagogisk 

leder deltar på nettverksmøter med andre ansatte fra både barnehager og skoler i kommunen. 

Her i barnehagen har vi endret på lekemiljøet inne for å øke muligheten til kroppslige erfaringer, 

særlig hos de yngste. Vi blir kjent med noen grunnleggende begrep og legger til rette for progresjon i 

forhold til alder, modning og utvikling.  

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/lek/
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Digitale verktøy (IKT) i barnehagen  

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå 

faglige mål. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. (Udir 2017, s 

16). IKT står for Informasjon, kommunikasjon og teknologi. IKT er ulike verktøy som gir varierte 

muligheter og kan benyttes i alle fagområder som verktøy i dokumentasjon, refleksjon, lek og læring. 

IKT i barnehagen handler om å ta i bruk teknologi på en hensiktsmessig og lekende måte. I arbeidet 

med å gjøre dokumentasjonen pedagogisk blir det naturlig å ta i bruk digitale verktøy, både ovenfor 

personalgruppa og barna som aktive deltagere i sin hverdag i barnehagen. «Barnehagen skal utøve 

digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale 

medier» (UDIR 2017, s. 16)  

 

Senter for IKT i utdanningen mener digitale medier kan brukes som en bro til skolehverdagen. Barna 

skal få en gryende forståelse for sine rettigheter og plikter knyttet til personvern. Herunder også 

deres rett til å bestemme over bilder av seg selv. Dette er en rettighet som er nedfelt i FNs 

barnekonvensjon. 

 

Vi jobber med at barna skal få kjennskap til ulike digitale verktøy som kamera, Ipad, pc og prosjektor. 

Målet vårt er at barna skal erfare at dette både kan være moro – men også nyttige verktøy i 

hverdagen, som kan øke vår kunnskap. Samtidig som det er mye nyttig med IKT, så er også digital 

dømmekraft og nettverk viktige temaer, som vi må jobbe kontinuerlig med hos både barn og voksne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaby er ett av mange programmer barna bruker på Ipad sammen med en voksen. Her går lek og 

læring hånd i hånd.  
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Lek  
Leken har en framtredende plass i 

barnehagen, da den har sin egenverdi. Å få 

delta i lek og få venner, er grunnlaget for 

barns trivsel og meningskapning i 

barnehagen. Barna lærer mye gjennom lek 

med andre barn, de får erfaringer med 

mennesker, relasjoner og omgivelser. De får 

ulike erfaringer om hvordan de omgås andre 

(sosial kompetanse) og å praktisere sosiale 

ferdigheter. Leken har også særskilt rolle når 

det gjelder barns utvikling og læring. Den voksnes rolle er svært sentral for utvikling av lek, voksne 

må være tilstede og vise interesse og forståelse for det barna gjør. Personalet skal gi inspirasjon til 

leken når det er behov for det. Det er viktig at barna føler seg trygge når de utfolder seg i leken. 

Personalet fungerer som en base barnet kan vende tilbake til etter lek med andre barn. Personalet 

må kunne være aktivt med i leken sammen med barna.  

 

Mål Hva gjør vi? 

1-3 år: Vi legger til rette for at 

godt samspill skal skje 

 Aktiv oppmerksomhet gjennom turtaking  

 Utforske gjenstander rundt oss 

 Legge til rette for bevegelse  

3-6 år: Alle som ønsker skal ha en 

å leke med 

 Ansatte setter sammen lekegrupper etter hva barna er 

opptatt av og interesserer seg for 

 Sammen skaper vi felles opplevelser som sveiser oss 

sammen som ei gruppe. Etablere et «vi» for å få 

gruppefølelse  

 Verne om god lek blant barna. Mulighet for å utsette 

måltid, eller skjerme andre barn fra å ta kontakt   

 Ansatte som veileder barna i lek og relasjoner   

 Samtale med barna om vennskap og etikk 

 Legge til rette for rollelek, konstruksjonslek, boltrelek og 

regellek 

 

Læring  
I prosjekter opplever vi både formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnehagen skal støtte barnas 

nysgjerrighet og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barna lærer gjennom alle 

erfaringer de gjør seg i løpet av en barnehage dag. Både gjennom styrte pedagogiske aktiviteter, men 

også i lek og relasjoner med andre barn og voksne.  

 

Opplevelsen av mestring er nært knyttet til utviklingen av et godt selvbilde, derfor må alle barna få 

utfordringer som er individuelt tilpasset. Vi skal se og bekrefte barna i mestringsøyeblikkene.  Barn 

utvikler seg ulikt og med forskjellig tempo. Det betyr at vi voksne må ha god kunnskap om det 
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enkelte barn slik at vi kan gi han/hun utfordringer som gir dem noe å strekke seg etter, stimulerer 

læringsgleden og som ivaretar opplevelsen av mestring. 

 

Mål Hva gjør vi? 

 1-3 år: Barna skal møte ett mangfold 

av aktiviteter som stimulerer til gode 

felles opplevelser, som igjen gir 

kompetanse innen samspill og lek 

 Aktivt bruke rim, regler og billedbøker 

 Gjennomfører didaktiske planer og 

aktiviteter i årshjulet 

 Jobber med SMART oppvekst 

 Sørge for at barna får rike og varierte 

opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

 3-6 år: Barna skal møte utfordringer 

tilpasset alder og interesse 

 Barna skal lære å bli selvstendige ut i 

fra egne forutsetninger og muligheter 

 Gjennomfører didaktiske planer og 

aktiviteter i årshjulet 

 Er tilstedeværende rundt situasjoner, 

temaer, fenomener og skaper en forståelse 

og mening sammen med dem 

 Lar barna bruke hele kroppen og alle 

sansene i sine læringsprosesser 

 Sørger for at alle barn kan få rike og varierte 

opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser 

 Gi støtte til refleksjoner 

 Inspirere til lek og læring i varierte prosjekter 

basert på barns medvirkning 

 Legger til rette for varierte 

læringssituasjoner 

 Skape et stimulerende miljø 

 

Danning  
Gjennom å by på en lekende hverdag hvor barn tar i bruk sin undring, nysgjerrighet og utforskende 

væremåte får barn anledning til å jobbe målrettet med å gi mening til den verden de er en del av. 

Ved å gi barn anledning til å være aktiv deltagende i hverdagsbeslutninger på det individuelle og på 

fellesskapsplan blir de satt i en situasjon hvor både kritisk og etisk refleksjon er påkrevd. Disse 

ferdigheter er viktig å kunne fungere som en ansvarlig deltager i et demokratisk fellesskap, i dag i 

barnehagen og hjemme, og i morgen i det det store samfunnet.   

For at barnet videre skal oppleve tilhørighet til samfunnet og verden, og samtidig får bygge sin 

identitet skal det oppleve mangfoldig kultur og natur. 

 

Mål:  Hva gjør vi? 

 0-3 år: Barna skal oppleve at 

barnehagen er ett trygt sted å være, 

hvor de blir sett og hørt og følelser skal 

bli tatt på alvor.  

 Setter ord på barnas handlinger, følelser og 

kroppsspråk 
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 Ansatte er tilgjengelig for barna i deres 

høyde, og er bevisst sin rolle som trygg base 

og havn for barna. 

 Anerkjenne barna for den de er og hva de 

bringer inn i fellesskapet.  

 0-6 år: Barnehagen skal støtte barna i å 

forholde seg prøvende og nysgjerrig til 

omverden og bidra til å legge 

grunnlaget for modig, selvstendig og 

ansvarlig deltagelse i demokratiske 

fellesskap. (UDIR 2017, s. 21) 

 

 Reflekterer rundt holdningsskapende 

arbeid.  

 Trener på sosial kompetanse i relasjoner. 

 Barna får oppleve voksne som viser 

grunnleggende verdier som respekt, 

likeverd og toleranse. 

 Øver på å ta hensyn til hverandre, sier god 

morgen, takk for maten og rydder etter oss. 

 Synliggjøre og verdsette ulike behov, 

meninger og perspektiver i fellesskapet ved 

at alle får mulighet til å uttrykke seg.  

 Utfordrer barnas tenking og invitere dem 

inn i etiske samtaler. 

 Synliggjøre og fremheve mangfold og 

ulikhet som grunnlag for opplevelser, 

utforsking og læring.  

 

  

Omsorg  
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I 

barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 

behov for» (Udir 2017, s. 19). 

I Vivestad barnehage jobber vi kontinuerlig 

med relasjonsbygging og vi skal tilby barna 

en sekundær tilknytning i barnehagen. Det 

innebærer at vi er sensitive i møte med barn. 

Altså at vi er bevisst på at barn uttrykker seg 

på ulike måter og at vi reagerer 

hensiktsmessig og raskt på de signalene de 

gir. Vi skal også oppmuntre barna til å vise 

omsorg for hverandre. 

Vi bruker trygghetssirkelen som 

utgangspunkt for å kunne støtte barna i 

deres utforsking ved å bekrefte av vi ser de, hjelper de når det er behov og har det gøy sammen. Vi 

skal også tilby trøst og beskyttelse, og hjelpe barna til å organisere følelsene sine. Det gjør vi ved å 

tolke og sette ord på det som skjer. Gjennom å være større, sterkere, klokere og god i samspill med 

barn kan vi utvikle trygge og gode relasjoner. Når det er mulig skal vi følge barnas behov og når det er 
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nødvendig skal vi ta ledelsen. Da er vi med på å legge et godt grunnlag for utvikling av god psykisk 

helse.  

Mål:  Hva gjør vi? 

 0-3 år: Oppleve tilhørighet, trygghet og tillit 

til andre mennesker.  

 Ivaretar barnas behov for fysisk omsorg, 

inkludert ro og hvile.  

 Personalet knytter seg til barna og lar barna 

knytte seg til hverandre  

 Personalet støtter og oppmuntrer barna til 

å vise omsorg for andre og til selv å kunne 

ta imot omsorg.  

 Personalet bidrar til at barna kan utvikle 

tillit til seg selv og andre. 

 Ser de gode intensjonene bak barnas 

handlinger.  

 

 3-6 år: Barnehagen skal aktivt legge til rette 

for omsorgsfulle relasjoner mellom barna 

og personalet og mellom barna, som 

grunnlag for trivsel, glede og mestring. 

 

 

 

Barns medvirkning  
Barna har rett til ved lov å være med og planlegge og evaluere barnehagens arbeid. Dette skal skje i 

henhold til barnas alder og modenhet. Barnas meninger skal tillegges vekt (Barnehageloven §3, 

2018). 

Medvirkning handler for det første om barns muligheter for å medvirke og delta i fellesskapet, noe 

som innebærer å bli inkludert i gruppa, få gruppetilhørighet og innflytelse på det som skjer. For det 

andre handler det om barnas opplevelse av at deres ønsker, følelser og idéer blir lyttet til (Eide, Os & 

Samuelson, 2012, s. 7).  

I Vivestad barnehage er vi bevisste på barns ulike uttrykksmåter og tilrettelegger for medvirkning ved 

å tilpasse aktiviteter etter barnas alder, erfaringer, og individuelle forutsetninger. Barn i ulike aldre 

har ulike behov og kommuniserer på forskjellige måter. Det er viktig at vi som personale tolker 

mimikk og kroppsspråk hos de yngste barna (Udir 2017, s. 27). 

Livsmestring og Smart oppvekst.  
I Re kommune har vi ekstra fokus på at barna skal oppleve livsmestring. Dette innebærer at de skal 

lære å ta vare på seg selv og kunne håndtere både de positive og de utfordrende sidene ved livet. 

Når barna slutter i barnehagen ønsker vi at de skal være robuste nok til neste kapittel i sitt liv. Ett 

viktig verktøy vi bruker i dette arbeidet er SMART oppvekst.  

Gjennom arbeid med SMART – oppvekst vil vi skape et felles språk for det som skjer mellom oss 

mennesker. Vi bygger videre på hvert enkelt barns styrker og gode karakteregenskaper. 
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Re kommune sin visjon for SMART 

oppvekstarbeidet er: Robuste barn, unge og 

voksne.  

I Virksomhet barnehage skal den kursen vi hele 

tida ønsker å styre etter være SMART;  

S - styrkefokus  

M - medvirkning  

A - anerkjennelse  

R - relasjoner  

T – trening 

 

Vi jobber aktivt med å synliggjøre barnas styrker, og gjøre barna bevisst på disse. På denne måten blir 

vi alle mer bevisst på både våre egne sterke sider, men også til våre medmennesker. Alle er gode på 

ulike ting, og det er viktig at vi har fokus på nettopp dette. Dette handler om sosial kompetanse – og 

målet er å lære måter å være sammen på som bygger vennskap, inkluderer alle og gjør at alle henter 

fra og tar i bruk sine beste egenskaper. 

 

Et siktemål med arbeidet er at alle barn og voksne skal være i et oppvekstmiljø der det gis muligheter 

til å ta ut sitt potensiale. For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte voksne, en 

avdeling/base i en barnehage kan fungere på sitt beste tar, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv 

og deltagende metoder.  

Det er mye oppmerksomhet om at barn skal lære grunnleggende ferdigheter i å lese, skrive og regne. 

Dette er viktig, men kanskje den viktigste livskompetansen barna bør lære,  

 

Dere finner mer informasjon på www.re.kommune.no under barn og unge/Smart oppvekst og 

bloggen http://smartoppvekst.no 

 

Vennskap og fellesskap forebygger mobbing  
Vi ønsker å skape et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med 

utfordringer tilpasset enkeltbarnet, og personalet legger stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert 

barn. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barns selvbilde, øker trivsel og bidrar til 

positiv utvikling. Utgangspunktet for læring og mestring er det beste når barn føler seg trygge og 

godt ivaretatt. «Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen 

mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» (Udir 2017, s. 23) 

I Vivestad barnehage har vi utviklet vår egen handlingsplan mot mobbing. Denne baserer seg på å 

være tett på barna, og jobbe mest mulig forebyggende. Vi kan ikke garantere at alle har en venn, 

men vi jobber mye med at alle skal bli ivaretatt på best mulig måte av både små og store. Det skal 

være rom for å finne nye lekepartnere, men det skal også være rom og tid for å være alene.  

Mangfold og inkludering  
Mangfold og inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile 

mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn.  

http://www.re.kommune.no/
http://smartoppvekst.no/
https://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3pvW7g4XbAhXDkSwKHckvC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.me/47225090-Hvordan-skape-oppvekstmiljoer-som-skaper-well-beeing-smart-oppvekst-en-sosial-innovasjon.html&psig=AOvVaw2NSnGI7y8qHAcuK5FjvkiC&ust=1526381259091167
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Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det 

enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv, og alle i gruppen, er 

betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal fremme positive handlinger som 

motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner 

en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som 

man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert i barnehagehverdagen.  

Å forholde seg til andre er kanskje det viktigste vi lærer i barndommen. En viktig forutsetning for at 

barna skal utvikle evne til å kommunisere med andre ligger i måten lek og hverdagsliv ivaretas på. 

Gutter og jenter skal ha like muligheter til å delta i forskjellige aktiviteter. Alle skal bli møtt av voksne 

og barn på lik måte og få lik oppmerksomhet uavhengig av hvem du er.  

Trafikksikkerhet  
Re kommune ble i 2019 sertifisert som trafikksikker kommune. Dette stiller også krav til at den 

enkelte barnehage arbeider aktivt med å lære barna om trafikksikkerhet. Vi har rutiner for turer og 

bruk av kollektivtrafikk. Trafikksikkerhet skal også være tema på foreldremøter. 

 

Mål: Hva gjør vi? 

 Barna lærer 

trafikkregler for 

fotgjengere. 

 Barna lærer om bruk 

av sansene sine i 

trafikken. 

 Barna lærer om bruk 

av bilbelte, 

sykkelhjelm og refleks. 

 Trafikksikkerhet og trafikkregler skal være et fast tema på 

våre månedsplaner.  

 Voksne lærer barna, ut i fra deres egne forutsetninger, om 

trafikksikkerhet og om hvordan vi oppfører oss som 

fotgjengere når vi går på tur langs trafikkerte veier.   

 Barna lærer viktigheten av bruk av refleksvester og refleks 

generelt, bruk av bilbelter og sykkelhjelm.  

 Voksne lærer barna, ut ifra deres egne forutsetninger, å 

bruke sansene sine; særlig syn og hørsel og diskutere hva 

som kan være farlig i trafikken.   

 Vi etterstreber å få besøk av politi i løpet av året, for å 

snakke litt med barna om temaet.  

 Vi har ekstra fokus på trafikksikkerhetsopplæring av 

førskolebarn gjennom det pedagogiske opplegget Tarkus:  

https://www.tryggtrafikk.no/tema/barnehage/tarkus/ 

 Barnehagen er medlem av Barnas Trafikklubb.  

 

  

https://www.tryggtrafikk.no/tema/barnehage/tarkus/
http://www.barnastrafikklubb.no/
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Pedagogisk dokumentasjon og vurdering  
 

"Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som 

barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen og om hvordan 

barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen" (Udir 2017, s. 39). 

 

Evaluering. Hva fungerer bra, hva kan vi bli bedre på? Hvordan har barna det? Hvordan har 

personalet det? Gjennom didaktiske planer, refleksjon og dokumentasjon skal vi få innsikt i hva som 

bør endres, og hva vi ønsker å beholde. 

 

Vi har som mål å få skrevet «dagen i dag» på re.direkte.bhg.no, sammen med annen informasjon 

som er viktig for dere foreldre. Det vil ikke bli lagt ut bilder hvor barna kan identifiseres, dette har 

med personvern å gjøre.  

 

Videre så bruker vi veggene på avdelingene, samt glassmontrene til å vise hva vi holder på med. Vi 

oppfordrer til å ta en runde inne på avdeling sammen med barna deres innimellom.  

 

Vi jobber aktivt med å evaluere planer og gjennomførte aktiviteter. Dette bruker vi tid på, på både 

personalmøter, og på planleggingsdager.  
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Fagområdene:  
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver beskriver sju forskjellige fagområder som skal 

være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Arbeidet med fagområdene skal oppleves som 

en meningsfull og morsom del av barnas hverdag som tar utgangspunkt i barnas lek, engasjement og 

bidrag. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, 

utforskning og skapende aktiviteter. Barnehagen skal benytte seg av ulikt materiell og utstyr, 

teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeid med fagområdene. Arbeidet med 

fagområdene skal fremme barnas trivsel, allsidig utvikling og helse. Fagområdene går ofte inn i 

hverandre og arbeidet med disse er tverrfaglig. 

 

Fagområde:  Mål: Hva gjør vi? 

Kommunikasjon, 

språk og tekst  

Barna får utforske og 

utvikle sin 

språkforståelse, 

språkkompetanse og et 

mangfold av 

kommunikasjonsformer  

 

Barna skal ha tilgang til 

bøker, så de både kan 

lese selv, og bli lest for 

hver dag 

 Samtaler om følelser, 

tanker, meninger og 

erfaringer 

 Smitter leseglede 

 Presenterer bøker og 

tilbyr høytlesning 

hver dag 

 Omgir oss med bøker 

i lekemiljøet 

 Bruker biblioteket 

 Har samlinger 

 Synger, bruker rim, 

regler, rytme, lyd og 

ord for å lytte til 

lyder i språket  

 Skape relasjoner 

 Lekeskriver 

 Tegner 

 Reflekterer 

 Bruker mye eventyr 

og fortellinger 

 Legger til rette for 

vennskap 

 Leker med språket 

og har en positiv 

tilnærming  

 Bruker språkløypa 

med personalet 

 Utfører 

Observasjon av 

språk 

Kropp, 

bevegelse, mat 

og helse 

Barna skal ha 

muligheten til å oppleve 

bevegelsesglede, 

matglede og matkultur, 

mentalt og sosialt 

velvære og fysisk og 

psykisk helse 

 Hygiene 

 Gir barna erfaringer 

med bevegelse 

gjennom lek og 

aktivitet  

 Risikofylt lek 

 Sanse  

 Variert og sunt 

kosthold 

 Hvile 

 Bli kjent med 

kroppen 

 Bli kjent med egne 

og andres grenser 

 Turer i 

nærområdet, i 

variert terreng 

 Omsorg 

 Inkludere barna i 

matlaging 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Barna skal få 

muligheten til å utfolde 

seg kreativt  

 

Å bli kjent med ulike 

kunstneriske og 

 Skape sanselige rom 

som en del av den 

etiske dimensjonen  

 Arbeider med 

udefinerbart 

materiell 

 Musikk 

 Dans 

 Dramatisering 

 Rollelek 

 Tilgjengelig 

formingsmateriell 
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kulturelle uttrykk, bli 

kjent med ulike 

materialer og teknikker. 

Utvikle egen kreativitet 

 Bildebøker 

 Re middelalderdager 

 

 Formingsaktiviteter 

Natur, miljø og 

teknologi 

 

 

Se egen plan for realfagssatsning 

 

Antall, rom og 

form 

Etikk, religion og 

filosofi 

Barna skal få kjennskap 

til fortellinger, 

tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike 

religioner og livssyn 

 Vi undrer oss 

sammen med barna 

 Filosofiske samtaler  

 Øver på kritisk 

tenking 

 Lytter 

 Markerer ulike 

høytider 

 Respekterer 

forskjeller 

 Snakker om normer 

og verdier 

 Bli kjent med 

tradisjoner 

 Inkludere 

 SMART 

Nærmiljø og 

samfunn 

Barna skal bli kjent med 

eget nærmiljø, samfunn 

og verden 

 Barns medvirkning  

 Menneskerettigheter 

og 

barnekonvensjonen 

 Demokratiske 

prosesser i 

barnegruppa 

 Få kjennskap til 

minoriteter 

 Turer i nærmiljøet 

 Re 

middelalderdager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved noe så enkelt som å grille pinnebrød, er vi innom opptil flere fagområder.. Barna får felles 

opplevelser, de opplever mestring, de må finne ut av hvor mye deig som må på pinnen. Plutselig har 

vi vært innom både nærmiljø og samfunn, antall rom og form, kropp, bevegelse og helse og ikke 

minst språk, tekst og kommunikasjon!   
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Årshjul for barnehageåret 2019/2020  

   

Måned Hva skjer? 

August Oppstart mandag 29 juli. Nye barn fra torsdag 1 august  

Mariadagen (katolsk høytid)  

Planleggingsdager: 15. og 16. august.  Barnehagen er stengt 

September Foreldremøte  

Brannvernuke uke 38 

Fotografering  

Frist for påmelding til høstferien 

Oktober Markere FN dagen 

November  Foreldresamtaler  

Desember Lucia-tog 13. desember  

Julelunsj for barna  

Frist for påmelding til romjulen 

Januar Vi er offisielt en del av Tønsberg kommune 

Vinteraktivitetsdag  

Planleggingsdag 3.1 – barnehagen er stengt 

Februar 5 åringene deltar på Middelalderdagene i Re 

6. februar - Samefolkets dag   

Mars Barnehagedagen markeres  

Frist for påmelding til påske 

April Påskefrokost 

Husk barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før påske 

Mai 17. mai – Norges nasjonaldag 

5 åringene får besøk av skolen (mai/juni) 

Foreldresamtaler for de som ønsker (mai/juni)  

Planleggingsdag 22.mai – barnehagen er stengt  

Juni Sommerfest 

Planleggingsdag 22.juni, barnehagen er stengt 

Juli Ferie 

 


