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Årsplan – Epletunet barnehage 2021-2022

Generell informasjon
Historie:
Epletunet barnehage AS ble startet i 1995 som en liten privat familieeid barnehage. Over årene har barnehagen utvidet med både plasser og
areal. Epletunet har en samarbeidende barnehage- Trampen barnehage. Barnehagene er delt som underorganisasjoner, men driftes av
samme eiere.
Om Epletunet:
Barnehagen ligger sentralt plassert mellom barne-og ungdomsskolen på Aursmoen. Skogsområder og lekeplasser i nærmiljøet blir ofte mål for
turer og der har vi også eget bålhus. I omgivelsene befinner det seg både sentrum med butikker, skoler og lekeplasser, samtidig som det er skog
like ved. Barnehagen benytter også store vogner for å kunne forberede ukentlige turer for både store og små. Epletunet har eget vogn hus med
varme, slik at barnehagen oppbevarer barnas utstyr hele året. Det finnes to avdelinger, småbarns avdeling og storbarns avdeling,- med alder
fra 0-6 år.
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Åpningstider

Epletunet holder åpent fra 06.30-17.15 mandag- fredag.
Sommeren: stenges barnehagen de to midterste ukene i juli. Uken i forkant og uken i etterkant slås Epletunet og Trampen (samarbeidende
barnehage) sammen og barna går felles i en av barnehagene.
Påske: slår de samarbeidene barnehagene seg sammen og stenger klokken 12.00 onsdagen før skjærtorsdag.
Jul: Vurderes behov for sammenslåing på Epletunet hovedsakelig.
Barnehagen er stengt røde dager, 24.desember og 31. desember.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Datoene for planleggingsdagene i 2021-2022 er:
16 og 17. August 2021

Ferie

17. November 2021

Barn har rett på ferie og i løpet av sommermånedene skal alle barn i

03. mars 2022

barnehagen avvikle en tre ukers sammenhengende ferie. Denne skal

27. mai 2022

være sammenhengende med de to feriestengte ukene i juli. Dette skal
meldes i forkant på MyKid innen 1. mai.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Vårt pedagogiske grunnsyn

Vår visjon: Trygghet, trivsel og blikk for alle
- Et samarbeid med foreldre, basert på gjensidig tillit og forståelse der barnas beste står i fokus!
Hva legger vi i trygghet:
Vi skal alltid være tilstede for barnet der barnet er både fysisk og emosjonelt. Vi skal alltid ha et fang for barna å sitte på
eller en hånd å holde i. Vi skal møte barn med blikk-kontakt og et «hei» eller «god morgen», «så godt å se deg»!. Og vi
skal mene det, for barn vet!
Hva legger vi i trivsel:
Alle barn skal trives i vår barnehage og vi tenker det ligger trivsel i trygghet. Når barna er trygge vil de oppleve voksne
som er opptatt av barnet, som bruker humor, glede og empati, som er flinke til å leke og inkluderer alle. De skal
oppleve voksne som trives på jobb og som vet når de trenger en hånd å holde i, når de trenger et bekreftende nikk og
når de trenger et smil eller en klem.
Hva legger vi i blikk for alle:
Vi skal møte alle barn likt, vi skal verdsette alle likt og vi skal se forbi sosiale, kulturelle, religiøse og fysiske forskjeller, og
se barnet for den det er. Vi skal møte alle med samme glede, undring, respekt og nysgjerrighet.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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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». (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.19).

Småbarns avdeling

Mellom avdeling

Skolestartere

Vi arbeider med at
barna skal oppleve
trygghet i barnehagen.

Etter hvert som barna
blir større skal vi se at
barna vil være i stand
til å vise empati, utøve
prososiale handlinger
og være bevisst på
egne følelser.

Vi arbeider for at
barna som er
skolestartere skal være
i stand til å vise omsorg
for andre ved å kunne
trøste, hjelpe til, sette
seg inn i andres
følelser, inkludere barn
i lek, hente hjelp
dersom nødvendig ,
glede andre og seg
selv.

Dette gjenspeiles ved
at barna har tillit til de
voksne ved å kunne ta
imot trøst, samt vise
sine følelser.
Barna skal oppleve
glede i fellesskapet.

Vi arbeider med at barna
skal oppleve trygghet i
barnehagen. Dette
gjenspeiles ved at barna
har tillit til de voksne
ved å kunne ta i mot
trøst, samt vise sine
følelser.

Etterhvert som barna
blir større skal vi se at
barna vil være i stand til
å vise empati, utøve
prososiale handlinger
,være bevisst på egne
følelser.

Vi som voksne skal møte barna der de er, anerkjenne barnas følelser, være trygg og god rollemodeller som kan skape trygghet og trivsel. Vi skal
hjelpe barna med å sette ord på egne følelser.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Lek
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi
skal anerkjennes.»

(kunnskapsdepartementet, 2017, s.20)
Småbarns

Mellom avdeling

Skolestartere

Her legger vi til
rette for mye frie
valg av
aktiviteter og
oppmuntring til å
utforske i trygge
omgivelser.

Her arbeider vi med å utvide
lekekompetansen til å
inkludere flere typer lek.
Det arbeides med å kunne
dele leker, samt holde på
leker.

De «skal» kunne leve seg
inn i rollelek på en slik
måte at de glemmer tid
og sted, de er mer
selvstendige i leken, evner
å ta nye elementer inn i
leken.

Vi ser at barna
lærer seg en
begynnende
turtakings-lek,
parallell
lek(flirekonsert,
herming), fysisk
toddler lek og
enkel
samspillslek.

Deltagelse i rollelek,
konstruksjonslek, herjelek,
med mer. Barna utvikler
enda mer interesse for å leke
med andre barn, leke den
samme leken over tid, kunne
leke alene og mestrer
turtaking.

De opplever mye glede
og humor i lek. De kan
oppsøke andre barn på
en positiv måte.

avdeling

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Danning

Læring

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og
nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
(kunnskapsdepartementet 2017, s.21).
Småbarns avdeling

Mellom avdeling

Skolestarter

Barna får
begynnende
erfaringer rundt
demokratisk
fellesskap ved å
være en del av en
gruppe rundt
måltid og
samlinger. De får
tidlig komme med
innspill og blir
introdusert for
rutiner og normer
som de vil innrette
seg etter (lek,
utetid, måltid osv.)

Opplevelser som i
større grad gir
innblikk og
forståelse for
mangfold, som
deltagelse i
internasjonale uker.
Ta en større del,
være mer engasjert
i samlinger og
grupper, kunne
uttrykke seg og bli
hørt, oppleve at en
har egenverdi og
kan bidra i
fellesskap.

Skolestarteren er i
stand til å ta egne
standpunkt, stå
opp for seg selv og
andre, ha respekt
for andres
meninger. Kan
reflektere over
egne handlinger,
stille spørsmål om
vedtatte sannheter,
være
ansvarsbevisst.

De voksne i barnehagen skal lytte til barn, stille spørsmål og undre
seg sammen med dem. Gi barna reelle påvirkningsmuligheter i
hverdagen, samt bekrefte barnas følelser og tanker som er viktige i
seg selv.
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter
opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
(kunnskapsdepartementet 2017, s.22).

Småbarns
avdeling
Bli bevisst på at
småbarn er veldig
kroppslige, barna
lærer gjennom å
bruke kroppen sin,
de utforsker
gjennom å klatre,
ta på, smake på,
lukte og lytte. Det
læres rutiner og
forutsigbarhet, det
oppleves mestring
rundt rutine
situasjoner og de
lærer gjennom å
observere og lytte
til andre barn.

Mellom avdeling

Skolestarter

Barna lærer seg å
lytte og ta i mot
beskjeder, de
lærer seg å stille
spørsmål og iser
nysgjerrighet rundt
ulike fenomener.
Barna benytter
forskjellige
læringsstrategier
for å utføre
oppgaver. Barna
viser i større grad
selvstendighet og
mestring i
rutinesituasjoner.

Skolestarteren er
etter hvert veldig
selvstendig. De lytter
i samlinger og stiller
oppfølgingsspørsmål,
de viser interesse for
«fag» som opptar
dem, de kan fortelle
om det som
engasjerer dem.

De voksne i barnehagen vet at læring i barnehagen foregår
gjennom hele dagen. De utnytter de uformelle læringssituasjonen
som f.eks. i tid med fritt valg av aktiviteter, måltid, garderobe, samt
at de legger opp til formelle læringssituasjoner i form av samlinger,
språkgrupper, skolestartergrupper mm. De voksne skal vær lydhøre
til barns interesse og kunne spille videre på dette.

Vennskap og fellesskap
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for
fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.
Barnehagen skal aktivt legge til retter for utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap. (kunnskapsdepartementet 2017, s 22.)
Småbarns avdeling
Barna får oppleve
å være en del av
fellesskapet, være
med i lek og
samlinger.
Vi snakker om
hvordan vi kan
være gode med
hverandre og hva
som gjør oss glad.
Barna blir kjent med
ulike følelser og
øver seg på å si
stopp når noe er
uønsket.

Mellom avdeling
Barna blir mer og
mer opptatt av
hverandre og
begynner å få
«bestevenner». Vi
har fokus på at det
er fint å ha flere
venner.
Vi bruker 10 små
vennebøker og
annet materiell om
følelser/samhold i
samlinger- vi lærer
å være god med
hverandre, si stopp,
spre glede,
oppmuntre, felles
glede m.m.

Skolestartere
Barna har skapt fler
vennskap og er
veldig opptatt av
hverandre. Lek og
vennskap går ofte
hånd i hånd.
Barna skal oppleve
å bli lyttet til, være
viktig for noen og
ha gode samspill
med hverandre.
Vi fortsetter å
snakke om følelser,
vennskap og
samarbeid.

De voksne i barnehagen er støttespillere i vennskap, hjelper barna i
å opprette kontakt og holde kontakt på en positiv måte. Barna blir
satt pris på og lærer at de er viktige hver og en for seg selv, like så
for fellesskapet. Vi viser glede over å se hvert enkelt barn, alle er er
like verdifulle. Gjennom engasjement, felles opplevelser og i
anerkjennende relasjon med base i trygghet.
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Kommunikasjon og språk
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk
påvirker og påvirkes av alle sider av barnets utvikling. Alle barn skal
få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle
barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en
helhetlig språkutvikling. (kunnskapsdepartementet 2017, s. 23).
Småbarns
avdeling
På
småbarnsavdelin
g synger vi mye
da vi vet at
gjennom sang
lærer barna mye
språk.
Vi bruker
pekebøker og
prater om det vi
ser, blant annet
gjennom
alternativ
kommunikasjonbildebruk.
Barna har tilgang
til bildene slik at
det kan
kommuniseres
med mer enn
ord.

Mellom avdeling

Skolestartere

Barna starter med
egne
språksamlinger
hvor man har
bestemte
aktiviteter som skal
fremme og styrke
språkutviklingen. Vi
er opptatt av
dialog når vi sitter
rundt bordene ved
måltidene og det
sitter alltid en
voksen sammen
med barna. Vi
leser eventyr og
ser i bøker
sammen, vi øver
på å lytte,
munnmotorikk og
vente på tur i en
dialog.

Skolestartergruppen
har språksamlinger i
skolegruppen, med
mye fokus på
delaktighet og
kommunikasjon.

Trygghet, trivsel og blikk for alle

Samlinger om tema
som engasjerer og
oppmuntrer barna
til å bidra aktivt i
gruppen.
Barna skal kunne
holde en samtale
over tid og ha et rikt
ordforråd.

De voksne i barnehagen er bevisste på å være tydelig i språket sitt,
støtte opp under samtalen og stille undrende spørsmål.
Vi er opptatt av hva barna ønsker å kommunisere og løfter dem
frem og lytter aktivt. Personalet har ulike hjelpemidler i språkstøtte
for barna.
Småbarn
Språkpakken fra Babblarna tas i bruk daglig på avdeling sammen
med alternativ kommunikasjon- bildekortene. Disse vil være
tilgjengelig på veggen, i høyde med barna og de ansatte vil ha
nøkkelring med alternative bilder på seg. Fokuset på småbarn vil
alltid være trygghet, men i disse rammene arbeider vi aktivt med
språk- kommunikasjon er en rettighet alle har. Vi bruker konkreter,
undringsposer og musikk for å stimulere, påvirke og skape felles
glede rundt språk.

Storbarn:
På dagtavla ser vi på hvem er her i dag, hva skal vi (rekkefølge
er en del av språkforståelse), hvem savner vi i dag (barn/voksen
som ikke er tilstede), hvilken dag er det m.m. Barna vil også
kunne finne plansjer med f.eks. pålegg til måltid som en
supplerende kommunikasjon for noen eller alternativ for andre.
På denne måten vil barnet koble ordet til bilde eller en situasjon.
Vi har plansjer til mat, følelser, aktiviteter, behov m.m. Vi leker
med ord, f.eks. rim og spill. Vi leker munnmotoriske øvelser:
blåse bobler, blåse maling med sugerør etc., er eksempler på at
språk er mer enn bare å uttale. Vi øver på å måtte lytte, vurdere,
planlegge ordene, kommunisere verbalt og kroppslig. Vi må
forstå, sortere tanker og øve på likeverdighet i en dialog med
andre. venner og kjente. Språket er sentralt også i sangsamling,
dramatisering og høytlesning- og i flere gruppe aktiviteter.
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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. Barnets
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet. (barnehageloven §3 barns rett til medvirkning).
Våre mål:
Vi respekterer barns rett til å ytre sin mening.
Vi lytter til barns innspill.
Vi lærer barn at deres stemme er viktig og gir begynnende
kunnskaper om demokratiske prinsipper.

I barnehagen skaper vi rom for barn til å ytre sine meninger om
egen hverdag, disse ytringene skal gjenspeiles i barnehagens
planer og dokumentasjon. Vi skaper arenaer for samtaler, i
fellesskap og en til en, hvor det er mulig for barna å gi
tilbakemeldinger og ønsker for egen hverdag. Barns uttrykk kan
komme i flere former ut fra alder og modning, og vi skal være
bevisste og mottakelige til å ta i mot dette.

Trygghet, trivsel og blikk for alle

Vi skaper sammen!
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Overganger

Overgang barnehage-skole og førskolegruppe

Tilvenning i barnehagen (overgang hjem-barnehagen)

Skolegrupper i barnehagen

Barnehagen har en egen plan for tilvenning barnehagen, denne
står beskrevet i veilederen som blir utsendt sammen med
velkomstmappen når barnet har takket ja til plass i barnehagen.

Når barna går siste året i barnehagen tilhører de
skolestartergruppen. Disse har fast gruppe minst en gang i uken
hvor de har en eller annen form for skoleforberedende aktivitet.
Denne kan være rettet mot sosial kompetanse,
selvstendighetstrening, språk, tekst, kommunikasjon eller realfag.
Metoden vi bruker er mange, alt fra spillgrupper, turer, oppgaver i
«skolebok» og mer.

Foresatte må sette av minimum 3 dager til tilvenning av barnet i
barnehagen. Foresatte skal være tilstede i barnehagen under
tilvenningen og skal være de som tilbyr barnet omsorg. Ved at vi får
observere samspillet, samt være tilstede sammen med foresatte så
vil vi kunne se barnets behov og handlingsmønster som vi vil dra
nytte av når barnet skal være i barnehagen uten foresatte.
Barna har forskjellige behov og derfor vil ingen tilvenning være lik.
Det er viktig for oss med tett dialog med de foresatte under en
tilvenning. Vi anbefaler besøk i barnehagen før oppstart.
Overgang mellom avdelinger
Når barnet starter på stor avdeling er det ikke gitt en fast tid eller
alder, man er avhengig av gruppens størrelse og barnegruppens
behov. Derfor kan en overgang skje når som helst i løpet av åretmen alltid med kommunikasjon med foresatte i forkant.
Vi vil alltid tilvenne barnet gradvis over en periode. Da vil i hovedsak
en voksen fra liten avdeling være med sammen med barna over
på stor avdeling i tilvenningsperioden. Vi prøver å tilvenne barna i
grupper på tre så langt det lar seg gjøre. Vi lager gjerne individuelle
planer for barna men noen fellestrekk vil være at man starter med
korte besøk på avdelingen, gjerne i «frilek» og måltider. Besøkene vil
bli lenger og lenger, til fulle dager testes. Dette vil være annerledes
under en pandemi eller lignende. Da kommer egen informasjon.

Trygghet, trivsel og blikk for alle

Matte på tvers
Skolestarter barna er med på matte på tvers treff med de andre
skolestarterne i oppvekstområdet samt barn fra barneskolen. Her
leker de med matteoppgaver sammen som læreren og
pedagogene har planlagt i samarbeid. Det er minst 2 slike treff i
løpet av det siste barnehageåret.
Besøksdag og innskriving
Skolen arrangerer besøksdag og innskrivingsdag før barna starter
på skolen. Her er det lagt opp til å bli kjent, trygg og hilse på
fadderne som skolen stiller med. Hvert barn får en fadder tildelt som
skal følge barnet opp den første tiden på skolen (avvik ved f.eks.
pandemi). Barnehagen oppmuntrer til å ha innskrivningsdag som
en opplevelse sammen med foresatte hele dagen.
Spesialpedagog følger med i overgang
Kommunens spesialpedagoger kommer på vårparten på besøk i
barnehagen for å bli kjent med årets skolestartere. De samme
spesialpedagogene vil være tilstede på skolen i starten av
skoleåret.
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FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN
Kommunikasjon, språk og tekst
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del i barnehagens
innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og
tolke et budskap, og være avsender av det. Vi har både verbal og
nonverbal uttrykksform, og i barnehagen skal vi jobbe med dem
begge.. vi jobber ut i fra det som møter oss i hverdagen, bøker og
kjente eventyr.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner
og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet er en viktig
del i de første årene. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn
seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Vi
legger vekt på å være ute, gå på turer i skogen og nærmiljøet. Inne
og ute lager vi hinderløyper, barna er med på matlaging og får
grunnlærende kunnskap om kosthold.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Kunst, kultur og
Kreativitet

Natur, miljø og teknologi

I barnehagen skal vi gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur
og til selv å utrykke seg estetisk. Det å være sammen om kulturelle
opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, gjør at barna utvikler
fellesskap om sin egen kultur i barnehagen. Ved å besøke
kulturminner i nærområde gir vi rom for nye innspill i barnekulturen i
vår barnehage. Barna bruker sin kreativitet til å gi uttrykk for sin
fantasi og skapertrang. Dette sikrer vi ved å gi rom for lek med ulike
typer formingsmateriale og muligheter for kreativ rollelek.

Naturen gir rom for et mangfold av
opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til
skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. I
barnehagen lar vi barna få oppleve og under seg over naturens
mangfold gjennom lek med snø, is, vann og sand. Vi har veldig god
tilgang på naturopplevelser rundt barnehagen: dyr, skog, jorder, og
akebakke i nærheten når snøen kommer. vi undrer oss sammen
med barna over naturens fenomener.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Etikk, religion og filosofi
Etikk, religion og filosofi er med
på å forme måter å oppfatte
verden og mennesker på og
legger grunnlaget for etiske
normer. Kristen tro og tradisjon
har sammen med
humanetiske verdier preget
norsk og europeisk kultur.
Barnehagen skal reflektere og
respektere et mangfoldet som
er representert i
barnegruppen, samtidig som
den skal ta med seg verdier
og tradisjoner i den kristne
kulturarven. I barnehagen har
vi barn og personale med
flerkulturell bakgrunn. Vi prater
om landet, språket og
samtaler om at vi alle er
forskjellige- men prinsippet om likeverdighet er like viktig.

Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall og telling,
de utforsker rom og form og de søker
etter sammenhenger. Barnehagen har
ansvar for å oppmuntre til barns egen
utforskning og legge til rette for tidlig
og god stimulering. Vi utforsker med
tall, former og jobber med begreper
som gir barna økt forståelse, både
inne og ute. Og vi bruker de forskjellige
materialene vi har tilgang på som
klosser, puslespill, spill, telleregler,
former og måleinstrumenter.

Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien
med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap
og tilknytning til lokalsamfunnet. Ved å være gode rollemodeller for
barna, ønsker vi at barna skal bli trygge på seg selv. De erfarer at
alle mennesker, uansett alder og forutsetninger inngår i et
fellesskap, der en skaper sin identitet. Vi lar dem bli kjent med
barnehagens uteområde før vi beveger oss litt lenger ut. Etter hvert
får de gode
opplevelser i nærmiljøet og blir trygge på omgivelsene.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Samarbeid
Foreldresamarbeid
Barnehagen arbeider aktivt for å ha et godt samarbeid med alle
foreldre i barnehagen og er den ansvarlige part for at slikt
samarbeid skal fungere godt.
Alle foreldre skal bli møtt med oppriktig og respekt. Foreldre skal
gjennom daglige samtaler i hente og bringe situasjoner få
informasjon som vedrører barna og gis mulighet til å
påvirke/informere om hva en tenker er til barnas beste.
«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god
dialog med foreldrene.» (kunnskapsdepartementet 2017, s.22).
Foreldresamtaler med pedagog/BUA på avdelingen skal skje fast 2
ganger i året, hvor samtaler rundt barnets trivsel og generelle
utvikling tas opp. Under en foreldresamtale setter foresatte og
barnehagen opp felles mål som arbeides med daglig. Gjennom
barnehagens sosiale arrangement får foreldre en anledning til å bli
kjent med andre foreldre, barn og personalet.
Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse
ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med
barnehagen på en aktiv måte (kunnskapsdepartementet, 2017, s.5)
Barnehagen har 2 foreldremøter i året, hvorav et av disse er for
foreldre som har barn som skal starte i barnehagen. Hvert av disse
møtene er en arena som foresatte kan benytte til å ta opp egne
saker. På det første foreldremøtet på høsten presenteres SU
representant.

Trygghet, trivsel og blikk for alle

Foreldreråd (FAU)
Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldrene i barnehagen.
Foreldrerådet velger ut representanter på hver avdeling til å danne
foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU). Foreldrerådet skal i følge loven
fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentanter og
representanter fra barnehagen. Det skal være jevnt fordelt av
foreldrerepresentanter og representanter fra barnehagen. SU har
som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ.
Det legges til rette for at foreldre kan påvirke hvordan barnehagen
arbeider og hva en tenker er viktig å arbeide gjennom å bidra til
utforming av barnehagens årsplan. Årsplan godkjennes av
samarbeidsutvalget, og er godkjent ved publisering.
Barnevern
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge
får trygge oppvekstsvilkår. Barnehagen har et tett samarbeid med
barnevernet i Aurskog-Høland kommune.
Andre instanser
Barnehagen har flere samarbeidspartnere som f.eks. helsestasjon,
pedagogisk utviklingstjeneste med flere. Det er helt normal praksis
for barnehagen å ha et tett samarbeid med disse instansene, alt
samarbeid rundt enkeltbarn drøftes med foresatte i forkant.
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Planer, dokumentasjon og evaluering
Planer
Barnehagen utvikler flere typer planer for driften i barnehagen.
Årsplanen er barnehagens overordnede plan som skal si noe om
hvordan vi jobber med blant annet vårt pedagogiske grunnsyn,
prosjekter og fagområder. Årsplanen blir utarbeidet i fellesskap på
personalmøter, i ledergruppen og innspill fra barna/foresatte.
Planen godkjennes av SU før publisering.

Det kan være vi dokumenterer arbeid med enkeltbarn og dette vil
følge barnets mappe og være tilgjengelig for bare foresatte. All
oppfølging utover det hverdagslige skal foresatte informeres om.
Eksempler er aktivitetsplikten ihht. Psykososialmiljøloven for
barnehager 2021.
Evaluering
Vi har en ambisjon om at alle skal ha en stemme i hvordan
barnehagens driftes og vi benytter flere forum for å samle inn og
lytte til alles innspill.

Prosjektplaner utarbeides i prosjektgrupper som enten består av
ledergruppen, eller grupperinger på tvers av avdelingene.

Vi benytter foreldremøter, SU-møter, ledermøter, avdelingsmøter,
personalmøter og møter med barna enten i gruppe eller en til en.

Månedsplaner utarbeides på avdelingen med pedagogisk leder
som ansvarlig. Disse planene går mer detaljert inn i den praktiske
utføringen. Disse planene skal komme til syne for foresatte gjennom
månedsbrev til foresatte samt planer i kalenderen på MyKid.

Vi skal evaluere årsplan hvert år, vi skal evaluere planene våres
underveis og til slutt, vi skal evaluere hvordan vi jobber med
prosjekter og pedagogisk grunnsyn. Vi benytter ofte ferdige
evalueringsskjema individuelt og i grupper, f.eks. tre stjerner og et
ønske som handler om hva som gikk bra og hva man eventuelt kan
gjøre annerledes. Barnas beste skal alltid ligge til grunn i hver
avgjørelse og plan.

Dokumentasjon
Når vi dokumenterer driften i barnehagen så gjør vi det på flere
måter.
Det kan være gjennom skriftliggjøring av planene våres som er
årsplan, månedsplan, ukeplan, plan for arbeid i språkgrupper, plan
for arbeid med satsningsområde, plan for hvordan vi jobber med
psykososialt miljø o. lignende. Disse kan ligge tilgjengelig eller
sendes hjem til foresatte i situasjoner hvor vi tenker det er
nødvendig.
Det kan være gjennom å synligjøre hva vi gjør ved å lage utstillinger
hvor vi sier noe om hva vi har gjort og hvorfor vi har gjort slik, det
kan være gjennom å bruke bilder av barn og voksne i aktiviteter,
disse legges ut på MyKid tilgjengelig for foresatte det gjelder.

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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Satsningsområde småbarn 2021-2022
Språksprell og motorisk lek
Språk:
«Gjennom arbeid med fagområdet skal
barnehagen bidra til at barna får utforske og
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse
og et mangfold av kommunikasjonsformer. I
barnehagen skal barna møte ulike språk,
språkformer og dialekter gjennom rim, regler,
sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst
og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»
(kunnskapsdepartementet 2017, s. 30.
I kommunikasjon (språk) bruker vi mer enn bare uttalte ord.
Personalet skal hjelpe barna i forståelsen av å være i dialog og
støtte barna i deres uttrykk. I kommunikasjon og relasjon bruker de
fleste flere deler av kroppen, mer enn ord. I kontakt med andre
mennesker vil man signalisere med øyne, ansiktsuttrykk, stemmeleie
og kroppsspråk. Det er helt naturlig at vi i samråd med språk også
har fokus på motorikk og utfoldelse. Vi bruker en lekebasert
tilnærming med fokus på glede og utforskning.

utforske språk og bevegelse i frie aktiviteter og planlagte
aktiviteter- det skal være gøy!
Motorisk lek:
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal
barnehagen bidra til at barna
• opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige
bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
• blir kjent med egne behov, får kjennskap til
menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et
variert kosthold
• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse,
koordinasjon og fysiske egenskaper
• opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom
kroppslige utfordringer
• blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg
selv og blir kjent med egne følelser
• setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
(kunnskapsdepratementet 2017, s. 31).
Personalet skal gjennom planlegging og observasjon benytte
barnas interesser for å skape spennende prosjekter og planer.
Personalet skal f.eks. ha hinderløype, gå på tur i ulikt terreng,
arbeide med å bli kjent med egen kropp (f.eks. speil, pekebøker,
filmer, sanger).
Under språksprell og motorisk tilrettelagt lek så vil barna deles i
mindre grupper, også basert på alder. Barna vil møte voksne som er
lekne, ser barnas initiativ og tilrettelegger for undring, utforskning og
samtaler i nuet.

Vi
arbeider
med bildekort jmf. S.9. årsplan. Vi arbeider med bildekort, dagtavle
og språkpakken babblarna. Personalet skal sammen med barna

Trygghet, trivsel og blikk for alle

Mål: Barna skal få oppleve en glede over å opplevd mestring i
kroppslig lek og utvikling i språk/kommunikasjon. Det skal være en
prosess og det skal være gøy!
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Satsningsområde storbarns avdeling 2021-2022
Lek med natur, lek i fellesskap og lek med matematikk
- vi opplever, lærer og utforsker ute i miljøet rundt oss !
Vår 2021 har barna fått medvirke både i barnehagen og med
foresatte hjemme av de som gikk på storbarn. Personalet har gitt
innspill og til sammen har det resultert i disse overordnede temaene.
Barnehagen skal legge til rette for at barna får:
- opplevelser og kunnskap om naturen og miljøet rundt oss
- føle mestring i bevegelse og samarbeid ute / på tur
- glede seg over hva utelekens mangfold
- barna skal oppleve en verden som er full av matematikk,
det er mer enn man tror i hverdagen
- barna skal oppleve et fellesskap med hverandre og med
naturens rike liv
- Undring over dyreliv, samspill i naturen og hvordan vi
ivaretar naturen- en begynnende forståelse av bærekraft
Personalet:
- Tilrettelegger for opplevelser hvor barna kan undre seg,
oppleve /sanse og bli kjent med naturen rundt oss.
- Ha planlagte aktiviteter og spontane opplevelser med
matematikk i hverdagen og grupper.
- Legge til rette for matematiske opplevelser i grupper, utelek
og hverdags situasjoner som f.eks. mengde, antall og
former.
- Vise felles glede for utelek og utforskning i miljøet rundt –
bærekraft.
- Skape godt psykososialt miljø med rom for mangfold.

Trygghet, trivsel og blikk for alle

3 åringene
Barna skal mestre
ulike terreng og
tørre prøve nye
utfordringer ute.
Barna skal få
kunnskap om
telleremse, antall,
farger og former
Barna skal ha
fokus på utelek
og fellesskapet
på tur /i natur.
Kunnskap om
følelser og
fellesskap
/vennskap. Sette
ord på følelser.
Bli kjent med
dyrelivet,
sortering av
søppel og glede
over naturens
vidunder
mangfold.

4 åringene
Barna skal føle
mestring for å gå litt
lengre turer
Barna skal få
kunnskap om
matematikk og føle
det gøy å leke med
tall, antall, farger,
former, høyde og
mengde m.m.
Oppleve en glede
ovenfor utelek,
samtidig glede seg
over fellesskapet i
gruppen og ta vare
på miljøet.
Kunne sette ord på
følelser og øvelse på
sette seg inn i
andres følelser – 10
små vennebøker.
Bli kjent med
dyrelivet, sortering
av søppel og glede
over naturens
vidunder.

Skolestartere
Mestre en lenger dag
ute i friluft med
kunnskap om å se,
undre seg og vite om
hva som befinner seg
i naturen, f.eks.
dyreliv, fellesskap for
mennesker og dyr
samtidig med
hvordan ta vare på
miljøet.
Barna skal få
kunnskap om kreativ
lek i utelek, fellesleker
i større grupper.
De skal kunne utøve
prososial adferd for
fellesskapet og kunne
mestre mer ansvar for
gruppelek.
Kunne gjenkjenne
flere matematiske
begrep i en leken
tilnærming.
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Øvrig
Kontakt oss:
Epletunet:
Avdeling : 63864270
Adresse: Aurveien 37, 1930 Aurskog
Styrer, eier og økonomiansvarlig
Jeanette Gulbæk Myrvang- Kjustad
Telefon: 92872886
Mail: styrerepletunet@epletunet.no

Trygghet, trivsel og blikk for alle
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