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BOGEN BARNEHAGE                                                   
I Bogen barnehage har vi et inkluderende og godt foreldresamarbeid med 

toveiskommunikasjon og åpenhet som en viktig faktor for å skape en god og trygg 

barnehage for både små og store.                                                                                                                                

Får du plass i Bogen barnehage er hele familien velkommen inn i Bogen familien.                                                    

I Bogen barnehage har vi fokus på medvirkning fra barn, foreldre og barnehagens 

personale, så vi er alltid glad for ideer, ønsker eller synspunkter! 
I Bogen barnehage legger vi rette for en pedagogisk virksomhet der vi tilrettelegger, 

evaluerer og dokumenterer. Vi er opptatt av de gode gamle tradisjonene, samtidig som vi 

tenker nytt og utforsker ny viten og kunnskap.  Alle ansatte har et eierforhold til de 

målsettingene vi setter oss, og vi er et team som jobber sammen for å sikre god kvalitet i 

barnehagen vår.                                                                                                                                  

Bogen barna har et pedagogisk opplegg, som både er tilrettelagt for gruppa og 

fellesskapet, men også individuelt for hvert enkelt barn.                                                                                

Bogen barnehage vil være med på å gi Bogen barna en innholdsrik og god barndom!       

Nå følger den generelle delen:                                                                                                                 

Årsplan m/barnehagens pedagogiske plattform. 2020 – 2022.                                                          

Periodeplan: Dvs: info om temavalg, planer, arrangementer osv for inneværende 

barnehageår vil bli utlevert til de foreldrene som er så heldig å få plass i Bogen barnehage.                                                                                                                              

  ”Mennesker er som en bukett blomster.                                                                                                 

Hver har sin farge.                                                                                                                                   

Hver har sin duft.                                                                                                                                                 

Det er derfor de blir så fine sammen.” 

BOGEN BARNA I FOKUS.  
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PRESENTASJON AV BARNEHAGEN.                                                                                           

Bogen barnehage er en privat foreldreeid 2 avdelingsbarnehage som ligger like ved 

Tolvsrød sentrum, fint tilrettelagt i skogen og samtidig nært sjøen. Bogen barnehage har 

flotte lokaler både inne og ute, og vi har til sammen 29 plasser for alderen 1 – 6 år.               

I Bogen barnehage er vi opptatt av omsorg for hverandre, faglig styrke, skape gode 

oppvekstsvilkår,” gylne øyeblikk” og ha et nært og inkluderende foreldresamarbeid. 

Gjennom vårt daglige arbeid gir vi barn og foreldre trygghet, og det er viktig for oss at 

barnehagehverdagen preges av tillit, respekt og toleranse som igjen bidrar til lek, læring og 

utvikling. Fokus er Bogen barna, lek, læring, glede og humor. 

 

Foreldreråd:                                                                                                                                                 

Alle foreldrene i Bogen barnehage er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal 

fremme samarbeidet mellom barnehage og hjem. Vi har lagt foreldrerådene til høstens 

foreldremøte og årsmøte i mars. Det er viktig at alle tar ansvar for barnehagens ve og vel 

og at dere tar kontakt om det er noe dere lurer på og ønsker å ta opp.                                                                             

Helst med daglig leder, men om det er vanskelig kan styreleder kontaktes.  

 

Samarbeidsutvalget (Su):                                                                                                                                            

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg.                                                

Bogen barnehages samarbeidsutvalg består av 2 representanter valgt av foreldrene og 1 

representant valgt av personalet. Daglig leder sitter også i Su og representerer personalet. 

Foreldrene har også en vararepresentant til samarbeidsutvalget. Representantene i 

samarbeidsutvalget velges for 1år av gangen, men kan stille til gjenvalg. 



 

 

 

Foreldresamarbeid:                                                                                                                                

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner, og har hovedansvaret for å oppdra egne 

barn. Barnehagens oppgave er å støtte og veilede i oppdragelsen og ta godt vare på barna i 

den tiden de er i barnehagen.  Vi ønsker oss et inkluderende og nært samarbeid som er 

basert på gjensidig tillit og konstruktive tilbakemeldinger, slik at problemer lett kan tas 

opp underveis. Vi tilbringer mye tid sammen med barna deres, som er det kjæreste dere 

har. Personalet er tydelig på hvilket enormt ansvar vi har påtatt oss når vi tar ansvar for 

andres barn og vi fokuserer hele tiden på sikkerhet og et ønske om å tilrettelegge til beste 

for enkelt barnet og dere som foreldre.                                                                                      

Ulike samarbeidsformer: Daglig kontakt, foreldresamtaler, foreldremøter, dugnader, 

arrangementer og div skriftlig informasjon og dokumentasjon. 

 

Hvorfor årsplan?                                                                                                                                 

Barnehagen er gjennom barnehageloven pålagt å utarbeide en årsplan.                                      

Personalet lager et forslag til samarbeidsutvalget som godkjenner årsplanen.                             

Årsplanen blir deretter sendt ut til alle foreldrene og til tilsynsmyndighetene i Tønsberg 

kommune. Årsplanen gir foreldrene innsikt i den pedagogiske virksomheten Bogen 

barnehage er og gir foreldrene innsikt i de mål og satsningsområder vi til enhver tid 

bestreber oss etter.                                                                                                                               

Barnehagens samfunnsmandat:                                                                                                          

Bogen barnehage skal gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.                                     

Vi vil støtte og ta hensyn til enkeltbarnet, samtidig som fellesskapet ivaretas.          

Barnehagen skal sikre barna et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset 

barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysisk og psykiske skadevirkninger.                               

Vi skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltagelse i et fellesskap med 

jevnaldrende. 



 

 

Bogen barnehage vil ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller.                                                                                                         

Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.                                                                                                                                                                                                                

Bogen barnehages planer bygger på bestemmelser i Lov om barnehage og Rammeplanen 

for barnehagenes innhold og oppgaver. Disse beskriver nøye hvordan barnehagene skal 

jobbe og hva de skal jobbe med. I tillegg har Bogen barnehage egne satsningsområder.  

 

Lov om barnehager: Barnehageloven §1(Formål) sier: «Barnehagen skal i samarbeid og 

forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende 

verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og 

naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 

kommer i uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.» 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens områder for 

læring er delt inn i syv fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, 

arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må sees i nær sammenheng med 

hverandre. Noen ganger vektlegges enkelte fagområder mer fremfor andre i de ulike 

prosjektene og temaene vi jobber med i barnehagen.                                                        

Fagområdene er også integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår vil vi arbeide 

med alle fagområdene. I et prosjekt eller temaarbeid vil flere fagområder ofte være 

representert samtidig. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og gjennom egne 

handlinger. Barn tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger, hverdagsaktiviteter, lek, 

sosialt samspill og kommunikasjon er kilder til utvikling og læring.  

                                                                                       



 

 

Rammeplanens 7 fagområder.                                                                                                                                  

Bogen barnehage er ikke styrt av tilfeldigheter. Bak det meste av aktiviteter, ligger det 

planlegging og pedagogisk arbeid tilgrunn. Gjennom rammeplanen som er nedfelt i 

barnehageloven forplikter barnehagen seg til å gjøre barnet ditt kjent med de 7 

fagområdene i løpet av barnehageåret. Det ligger klare føringer for hva barnehagen skal 

innom i løpet av et år.  For dere foreldre som leverer og henter barna er det ikke alltid like 

lett å se arbeidet som gjøres, men plutselig teller barnet ditt til ti, skriver en bokstav, 

synger nye sanger og kan navnet på flere blomster enn deg selv på neste skogstur.                                                                         

Vi vil alltid møte Bogen barna med tillit, respekt og anerkjenne barndommens egenverdi.                    

* Kommunikasjon, språk og tekst.               

* Kropp, bevegelse og helse.                                                              

* Kunst, kultur og kreativitet.                                                          

* Natur, miljø og teknikk.                                                                          

* Etikk, religion og filosofi.                                                                            

* Nærmiljø og samfunn.                                                                        

* Antall, rom og form.         

 

Barns medvirkning:                                                                                                                                     

Bogen barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven §1 

Formål,2 ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 

daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og 

vurdering av barnehagens virksomhet.                                                                                         

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.                                                                                                 

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning). Vi vil ivareta barnas ytringsfrihet, og vil 

integrere deres medvirkning i vårt arbeid gjennom barnehageåret. 



 

 

Dokumentasjon:                                                                                                                                               

Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre og kommunen som barnehagemyndighet 

informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen vi gjør i 

løpet av året kan vi også bruke som et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for 

en kritisk og reflekterende praksis, som vi kan bruke til å se vårt arbeid. Hva er bra og hva 

kan vi gjøre annerledes og bedre? Vi vil jobbe med dokumentasjon gjennom bilder, 

praksisfortellinger og gi dere informasjon om dagen i dag! Vi har fokus på tilbakemeldinger 

ved både levering og henting i barnehagen. Toveiskommunikasjon!                                       

Overganger:                                                                                                                   

Oppstart og overgang til ny avdeling.  Bogen barnehage legger til rette for en trygg og myk 

start i barnehagen gjennom god dialog med foreldrene. Foreldre skal alltid føle at Bogen 

barnehage er et godt sted å være, at det gis omsorg og at vi ser enkelt barnet. Dette 

arbeidet starter vi allerede på våren gjennom besøksdager, samtaler og bli kjent møter. Vi 

oppfordrer alle foreldre til å sette av god tid i oppstartsfasen, slik at barnet blir trygt hos 

oss. Alle barn vil få en primærkontakt og vi har gode rutiner på å gi foreldrene 

tilbakemeldinger og informasjon så lenge det er behov. For barn og foreldre, og spesielt de 

yngste barna er det gode relasjoner som er barnehagekvalitet. Gode relasjoner danner 

grunnlaget for en god psykisk og fysisk helse og for positiv adferd, sosialkompetanse og 

læring. Det er alltid vi voksne som har ansvaret for relasjonen! Når barnet flytter over til 

stor avdeling møter de kjente voksne og vi starter allerede på våren og forbrede barna til 

overgangen. Vi bruker hele august på at barna skal bli kjent med den nye barnegruppa, 

nye rutiner og sikre at både barn og voksne føler trygghet og blir godt kjent.  

Fra Bogen barnehage – skole: Når det gjelder overgang barnehage - skole har Tønsberg 

kommune utarbeidet egne rutiner for dette. Bogen barnehage følger disse, og foreldrene 

får god informasjon om dette siste året i barnehagen.                                                                                           

Sammenheng og overgang fra barnehage til skole skal være til beste for barnet når det 

gjelder pedagogikk, metodikk og innhold. Barna som går siste året i Bogen barnehage vil 

ha ulike prosjekter gjennom året avhengig av hva de har fokus på og interesserer seg for. 

Det aller viktigste er at de som har et år igjen i Bogen barnehage skal ha det gøy, at 

opplegget er inspirerende og at det er stas å være størst. Vi tilrettelegger også for 

basiskunnskapen som forventes at de skal være trygge på når de kommer til skolen. 



 

 

 SATSNINGSOMRÅDER. 

 

 

Omsorg, lek, læring og danning i sosialt samspill.                                                                                    

Vi vil gi Barna basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill gjennom arbeidet 

med de ulike 7 fagområdene. Barna utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger på 

sentrale livsområder og kunnskapsområder. Omsorg, danning og læring vil alltid være et 

fokus hos oss. Vi ser omsorg, lek, oppdragelse, hverdagsaktiviteter og læring i 

sammenheng og vil gi barna gode aktivitets- og utviklingsmuligheter. Vi vil oppdra Bogen 

barna til å bli inkluderende, reflekterte, omsorgsfulle og sosiale barn, sammen med dere. 

Barna får støtte og veiledning på handlinger og holdninger, og på den måten utvikle 

respekt og forståelse for det som er annerledes og få et positivt forhold til seg selv. 

Gjennom veiledning skal barna få hjelp til å forstå hva som er akseptabel væremåte.         

Vi opplever at mange barn i dag virker urolig/stresset og noen tøyer grenser mer enn 

andre. Samtidig vil vi bistå dere hjemme i omsorgs- og oppdragerfunksjonen og på den 

måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktiv deltagelse i et 

demokratisk samfunn. Det er veldig viktig for barna at de omgir seg med trygge, 

konsekvente voksne med forutsigbare regler og rutiner.                                                        

Dette er noe vi sammen må ha fokus på, til beste for Bogen barna. 

 

Fremme vennskap, fellesskap og sosialkompetanse. 

Sosialkompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.                             

I Bogen barnehage skal alle barna erfare og være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og voksne. Vi skal aktivt legge til rette for utvikling av 

vennskap og sosialt fellesskap. 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. 



 

 

 

Vi skal: 

 Støtte barnas initiativ il samspill og bidra til at alle kan leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner. 

 Støtte barn i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere 

over egne og andres følelser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner. 

 Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser 

og uheldige samspillmønstre.                  

 

 

 

 

SPRÅK. 

 

Skape et godt språkmiljø! 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold, og dette er noe vi 

alltid skal ha fokus på i Bogen barnehage. 

Språklige ferdigheter er komplekst satt sammen av ulike ferdigheter. Språklig bevissthet 

og ordforråd er viktige elementer i språkutviklingen og leseferdigheten senere. Å kunne 

snakke/fortelle med sammenheng og flyt har betydning for den videre språkutviklingen. 

Det å mestre språket dreier seg ikke bare om ord og setninger, men også kommunikasjon 

og sosiale samspillferdigheter. 

Barn lærer best når de er aktivt handlende, og utforsker gjennom direkte erfaringer med 

gjenstander eller forklaring og beskrivelse gjennom ord. 

Bogen barna er vitebegjærlige, spørrelystne og fulle av energi og initiativ.                                   

De lærer seg og regulerer egen adferd ved hjelp av språket. De "tenker høyt”, prøver ut 

sine meninger i sosiale sammenhenger og de fleste forsøker å løse konflikter verbalt. 

 



 

 

 

 

 

Viktige punkter for Bogen barnas språkutvikling.                                                                             

* Vi skal se og være tilstede for barnet, uti fra barnets utviklingsnivå. 

* Vi tilrettelegger for et godt og variert språkmiljø.                                                                                                        

* Lek. Fri lek og regulert lek.  Rollelek, regellek og konstruksjonslek.                                                                                                                                 

* Fortelling og høytlesning. Lesestunder og samlingsstunder.                    

* Språkgrupper.                                                                                                          

* Bruk av rim, regler, dikt og sang.                                                                             

* Spill og pedagogisk materiale + språkutfordrende aktiviteter.                                                                  

* Turer, se, lukte og oppleve. 

 

 
 

Årstidene. 

Vi vil følge de 4 årstidene gjennom hele barnehageåret. 

Vi vil ha fokus på naturen, dyra og fordype oss i det barna interesserer seg for.                                                                                                                                     

Vi vil bruke alle de 7 fagområdene når vi fordyper oss i årstidene.                                                       

Barna skal lære seg viktigheten av å ta vare på jorda og naturen.                     

Dra på tur, se å oppleve naturen, bruke litteratur og fakta opplysninger. 

 

                                                                                                 

 

 



 

 

Mobbing:                                                                                                                               

Det har i de siste årene vært økt fokus på mobbing i barnehager og vi vet at forebyggende 

arbeid mot mobbing må starte i barnehagen. Vi voksne har ansvar for å lede små barn inn 

på rett spor og veilede dem inn i positivt samspill med andre barn.                                                               

Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.  

 

Vi skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. Det er vi voksnes holdninger til mobbing som er avgjørende for utviklingen, 

og ALLE VOKSNE har en plikt til å gripe inn dersom vi ser eller hører noe som er 

uakseptabelt. 

Personalet i Bogen barnehage skal være aktive og tilstedeværende i barnas lek og hverdag. 

Aktiv deltagelse gir oss innblikk i barnas verden og fokuset flyttes fra å være 

kontrollerende til å bli observerende og deltagende.                                                                 

Mobbing i barnehagen stoppes av aktive og tilstedeværende voksne som griper inn!          

Det å ha et positivt fokus og fokusere på barns sterke sider fremmer barns status i 

gruppen.  Det er vi voksne som har ansvar for at Bogen barna føler seg viktig, at de blir sett 

og får være med i leken, samtidig som de opplever tilhørighet og at de er en del av 

fellesskapet.                                

 

Alle voksne skal ha fokus på mobbing!  

 

Mobbing er uakseptabelt i Bogen barnehage! 

 



 

 

Trafikksikkerhet:                                                                                                                                       

Mål: Bidra til at barna utvikler gode holdninger i trafikken + å redusere ulykker!                                                                                                                                                        

Vi skal lære barna god trafikkforståelse i Bogen barnehage.  

1. Nærmiljø og samfunn.                                                      

Lære å gå riktig og trygt i trafikken og følge regler og instrukser. 

2. Språk, tekst og kommunikasjon.                                             

Bli kjent med viktige trafikkskilt for fotgjengere. 

3. Antall, rom og form.                                                     

Trafikkskilt og tall, former og symboler som vi kjenner igjen i trafikken. 

4. Kropp, bevegelse og helse.                                                

Turer i nærmiljøet og byen med fokus på trafikkopplæring. 

5. Kunst, kultur og kreativitet.                                             

Aktiviteter som fremmer opplæringen av trafikksikkerhet i barnehagen. 

6. Natur, teknikk og miljø.                                                    

Bli kjent med årstidene og hvordan disse virker inn på trafikkbildet.          

Gi større forståelse av trafikkbilde gjennom symboler og tall. 

7. Etikk, religion og filosofi.                                                 

Alle har ansvar for trafikken. Skape empati, samhandling og konfliktløsing. 

 

TRAFIKKÅRSHJUL:                                                                                                                                            

HØST: Turer i barnehagen! Hvilken side går vi på, se oss godt om til begge sider før vi 

krysser vei, bruk gangfeltet, sykkelhjelm, sikkerhetsbelte + refleks. Fagområder!                                                                                 

VINTER: Årstiden påvirker trafikken. Snø, glatt i veien, dårligere sikt ……. snø. Fagområder!                                                         

VÅR/SOMMER: Trafikkmiljø i barnehagen.                                                                                                            

Skilt, sykkel og sykkelhjelm. Skoleveien med de eldste. Fagområder!                                   

Evaluering og planlegging! 

 



 

 

 

 

 

 

                                                    

Den positive lov 
 

Tenk positive tanker. 

Bruk positive ord. 

Gjør positive handlinger. 

Og det positive gror. 

 

 

 

        

 

 

 


