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ÅRSPLAN GRANÅSEN BARNEHAGER 2022
Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen og Enhetsavtalen.

Enhetsmålene i Enhetsavtalen er utarbeidet av Trondheim kommune og førende for alle

kommunale barnehager i perioden 2019 – 2022.

Årsplanen er i første omgang et arbeidsverktøy for barnehagepersonalet og skal

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen skal også gi informasjon om

barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, samarbeidspartnere og andre

interesserte.

Granåsen barnehager er en lærende organisasjon, der endring og utvikling er en del av

hverdagen vår. Det innebærer at innholdet i årsplanen kan endre seg i løpet av året, da på

bakgrunn av pedagogiske og faglige vurderinger.

Det er barnehagepersonalet som fastsetter innholdet i årsplanen, dette gjøres med

utgangspunkt i tidligere erfaringer, dokumentasjoner og evalueringer. Årsplanen er også

godkjent i Samarbeidsutvalgene og vil være gjeldende for 2022.
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BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG
Barnehagens visjon er ei ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter, samtidig som den er

bærekraftig. Den er ivaretakende for barns behov i dag og i fremtiden.

I Granåsen barnehager er tilstedeværelse, trygghet, toleranse, nysgjerrighet og

anerkjennelse viktige kjerneverdier. Dette er verdier vi skal arbeide mot og verdier som skal

prege hverdagen.

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og

danning er sentrale begreper. I tillegg er sosial kompetanse og de sju fagområdene viktige

deler av barnehagens læringsmiljø.

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs. De er rollemodeller som har et særlig

ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjon

over egne verdier inngår i personalets pedagogiske drøftinger.
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BARNEHAGENS KJERNEVERDIER
Granåsen barnehager skal preges av de kjerneverdiene vi har fastsatt. Dette er verdier vi

skal fokusere på i hverdagen og som skal prege innholdet i tema, prosjekter og målsettinger.
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TEMA FOR 2022: Bærekraft
Granåsen barnehager skal i året 2022 jobbe med et bærekraftig fokus. Dette skal vi gjøre

med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål som et etisk kompass for våre satsningsområder,

hvordan vi planlegger og evaluerer.

Bærekraft defineres som Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge

mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Definisjonen legger vekt på at bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på

solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en

anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i

vår felles interesse å ta vare på den.
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FORELDRESAMARBEID
Foreldrene er en av barnehagens aller viktigste samarbeidspartnere. Vi skal ha et tett og 

nært samarbeid slik at vi sammen kan gi barna en trygg og god hverdag i barnehagen 

bestående av robuste barnefellesskap. Gjennom daglig kommunikasjon, foreldresamtaler, 

foreldremøter og samarbeidsutvalg vil vi fremme et inkluderende og konstruktivt 

foreldresamarbeid til barns beste.

Stein Saks Papir (SSP) er en ny strategi hvor vi skal samarbeide for en god oppvekst for alle 

barn. SSP-strategien er en veileder for å redusere mobbing (utenforskap), digital netthets og 

seksuelle krenkelser, og i dette ligger det nye føringer på hvordan tjenester skal utformes.

Se nettsiden: SteinSaksPapir ( https://steinsakspapir.org/)

Enhetsmål fire handler om å styrke samarbeidet med foreldre. Vi skal samhandle for å sikre 

koordinert innsats i et familieperspektiv. Det innebærer at vi som barnehage har et ansvar for 

å bistå barnet og familien på best mulig måte, og dette skal vi alltid gjøre i samarbeid med 

familien.

ICDP
ICDP - en møteplass for foreldre.

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 

forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og 

unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

I ICDP foreldregrupper legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og å 

drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. Granåsen 

barnehager har to sertifiserte veiledere og tilbyr kurs hvert halvår til våre foreldre.

Alle foreldre i Trondheim kommune kan delta på ICDP grupper i sin bydel. Mer informasjon 

finner dere her: https://www.trondheim.kommune.no/icdp/
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Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrerådets arbeidsutvalg (AU)
Barnehagen har et samarbeidsutvalg i hver barnehage.

Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter, to ansatterepresentanter og en fra 

barnehageeier (enhetsleder eller avdelingsleder). Foreldrerepresentantene velges på 

foreldremøte.

I tillegg har enheten et koordinerende samarbeidsutvalg som består av en 

foreldrerepresentant og ansattes representant fra hver barnehage, enhetsleder og 

avdelingsledere.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for 

alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. 

Representantene kan komme med råd og innspill. Dersom det ikke er utnevnt et AU

(foreldrerådets arbeidsutvalg), kan SU arrangere dugnader, temakvelder, og andre 

arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Dersom det oppstår konflikt skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram felles 

løsninger. Det vil si at det er både foreldre, ansatte og styrer sitt ansvar å

finne gode løsninger.

For mer informasjon om Samarbeidsutvalget  og Foreldrerådets arbeidsutvalg, se vår 

hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/granasen-bhgr/
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OVERGANGER

Når barnet begynner i barnehagen
Vi skal legge til rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Vi skal tilpasse 

rutiner, organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte 

seg til personalet og andre barn.

Barnehagen har et særskilt ansvar for å bli godt kjent med familien og barnet. Personalet 

skal etablere gode relasjoner, være en samarbeidspartner, være støttende og veilede både 

foreldre og barn.

Administrasjonen kaller inn alle nye familier til et felles informasjonsmøte i løpet av våren, før 

et nytt barnehageår. Her vil de på et generelt grunnlag få informasjon om oppstart, rutiner og 

barnehagehverdagen. 

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. Prosjektet har fokus på

hvordan foreldre og ansatte i barnehagen sammen skal  sikre barna en god overgang fra

hjem til barnehage. I den forbindelse skal foreldrene til de minste barna være sammen med

barnet i 5 dager ved oppstart i barnehagen. Vi vil også invitere foreldre og barn til

besøksdager.

Prosjektet har egen oppdatert hjemmeside: https://litenogny.com

I tilvenningsprosessen vil foreldrene bruke mer tid sammen med barna. Det er foreldrene

som tar ansvar for barnet sitt under måltid, stell, lek og så videre. Da får personalet i

barnehagen mulighet til å bli bedre kjent med barnet, mens foreldrene selv tar hånd om

barnet. Foreldrene får mulighet til å bli bedre kjent med barnehagens rutiner og miljø,

etablere en samarbeidsrelasjon med de ansatte og bli kjent med andre foreldre og barn.

Barnet får anledning til å bruke foreldrene som en trygg base for utforskning av alt det nye i

barnehagen.
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Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å

delta i evalueringen.

Overganger innad i barnehagen

Skillet mellom småbarn og storbarn kan oppleves stort for mange barn. Vi skal legge til rette

for at denne overgangen skjer på en god måte.

Felles arrangement , fellesturer og felles møteplasser i barnehagen er planlagte aktiviteter i

barnehagen i vårhalvåret.

De ansvarlige pedagogene skal ha overføringssamtaler seg imellom før oppstart på ny

avdeling/team. Foreldre skal også her få tilbud om oppstartsamtaler, men med et litt annet

utgangspunkt enn samtalene foreldrene fikk ved oppstart i barnehagen.

Overgang mellom barnehage og skole

Grunnleggende kompetanse barnet har ervervet i barnehagen vil ha stor betydning for

barnets trivsel og læringsutbytte i skolen. Forskning viser at læring er en selvforsterkende

prosess og derfor er det viktig å ha fokus på barnets styrke og robusthet. Slik vil barnehagen

være en viktig del av barnets utdanningsløp.

I vår enhet har vi satt av en fast dag i uken hvor skolestarterne har et eget opplegg som

veksler mellom tilrettelagte aktiviteter og fellesturer fra våre tre barnehager.
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Barn og foreldre skal være trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å skape 

kontinuitet og sammenheng i opplæringen, og at barnet sikres en god overgang fra 

barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barna og de foresatte, og mellom 

ansatte i barnehagen og skolen. Det er viktig at barnet får medvirke og delta i dette arbeidet.

Vi jobber etter rutiner som er utarbeidet for alle kommunale barnehager og skoler; 

Overgangsrutiner fra barnehage til skole og SFO
(https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/08-organisasjon/kom 
munikasjonsenheten/dokumenter/m1448.pdf)
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.

Arbeidet med omsorg, lek, danning og læring skal sees i sammenheng, og skal sammen

med områder som sosial kompetanse, kommunikasjon og språk bidra til barns allsidige

utvikling.

På Granåsen barnehager arbeider vi tverrfaglig, det betyr at vi er innom flere av disse

områdene samtidig.

Omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnets trivsel og utvikling. Personalet skal gi barnet den

omsorgen det trenger og lære barnet omsorgshandlinger ovenfor seg selv og andre .

I praksis handler dette om tilstedeværelse, skape trygghet og anerkjenne barnet. Det

handler om å gi barn trøst, varme, utfordringer og muligheter. Ansatte skal gjennom bruk av

trygghetssirkelen møte hvert barns behov for utforsking og trygghet og hjelp til å regulere

følelser.

Lek
Leken har en sentral plass i hverdagen vår. Vi mener at lek er en viktig arena der læring

skjer. Men det er også en arena der utestenging, mobbing og andre uheldige hendelser kan

forekomme. Derfor er den voksnes tilstedeværelse ekstra viktig. Selv om leken er på barnas

premisser, skal den voksne alltid være til stede, ikke bare for å observere, men for å
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inspirere, veilede og skape gode relasjoner. Leken skal være lystbetont gjennom hele

dagen.

Danning
Danning er på mange måter resultatet av det innholdet vi praktiserer i barnehagen. Danning

er forming av barnets personlighet, oppførsel og moralske holdning gjennom oppdragelse,

miljø og utdanning. Vi tror at de kjerneverdiene vi har på Granåsen barnehager er med på å

styrke danningen hos barnet. Vi skal bidra til å gjøre barn istand til å møte samfunnet som

medmenneske og deltaker. Gjennom å styrke barnets selvfølelse og synliggjøre mangfoldet

og fellesskapet, tror vi at barnet vil møte samfunnet på en demokratisk og ansvarlig måte.

Læring
Læring skjer gjennom hele dagen i lek, voksenstyrte aktiviteter, formelle og uformelle møter.

Barnehagen skal legge til rette for et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å

lære. Vi skal introdusere nye elementer, situasjoner og redskaper som bidrar til meningsfull

samhandling. I denne prosessen skal vi la barnet aktivt få bidra i samspill med andre barn og

personalet.
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Granåsen barnehager mener læring skjer i gode relasjoner mellom barn-barn og

voksen-barn. Derfor har de voksne på barnehagen et særskilt ansvar for å skape gode

relasjoner på tvers av kjønn, alder og forutsetning. De valgene vi gjør og beslutningene vi tar

skal være på bakgrunn av pedagogiske prosesser, som har til hensikt å skape en bedre

hverdag for enkeltbarnet og barnegruppen.

Vennskap og fellesskap
Vennskap og fellesskap er sentral i vår praksis. Vi skal bygge relasjoner mellom barna med

den hensikt å skape vennskap. Vi skal fremheve fellesskapet og synliggjøre betydningen av

dette.. I Granåsen barnehager skal alle barn oppleve å være i trygge vennskapsrelasjoner.

Vii skal forebygge all form for diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige

samspillsmønstre.

Kommunikasjon og språk
Vi skal anerkjenne og verdsette barns ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, både det

nonverbale og verbale språket. I barnehagehverdagen skal personalet bruke språket bevisst

i alle situasjoner og aktiviteter. Vi skal gi barnet god språkstimulering gjennom hele

barnehagehverdagen og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og

en helhetlig språkutvikling.
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nonverbale og verbale språket. I barnehagehverdagen skal personalet bruke språket bevisst
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barnehagehverdagen og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og

en helhetlig språkutvikling.
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Granåsen barnehager ser på kommunikasjon og språkutvikling som en vesentlig faktor som

vi skal integrere i alle våre satsningsområder. Vi skal arbeide med en helhetlig språkutvikling

i det ordinære tilbudet gjennom hele barnehagehverdagen med fokus på tidlig innsats,

struktur og solidaritet.

Personalet skal være tydelige og gode rollemodeller som kontinuerlig arbeider med å

kvalitetssikre arbeidet innen kommunikasjon og språk.

I Granåsen barnehager benyttes elementer fra Karlstadmodellen som språklæring for barn

med språk-, tale- og/eller kommunikasjonsvansker.

15



18

PROGRESJONSPLANER
Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i Rammeplanen og skal si noe noe om

hvordan vi arbeider med de ulike fagområdene.

Vår progresjon tar utgangspunkt i barnets start i barnehagen og frem til barnet slutter. I

denne perioden har vi et ansvar og skal sørge for utvikling og læring. Det er viktig for oss å

presisere at dette er en prosess, barn tilegner seg hele tiden erfaringer og ny kunnskap. Vi

har fokus på at lek og læring henger sammen. De fleste barna begynner i barnehagen når

de er 1 år, men vi har også de som begynner i barnehagen når de er både 2, 3, 4 og 5 år. I

sin ryggsekk har de med seg ulike erfaringer og opplevelser. Dette er forutsetninger vi skal

ta hensyn til når vi er i samspill med barn.

Det er viktig å ha kjennskap til alle fagområder i Rammeplanen, samtidig som en skal forstå

progresjonsplanen vår. Denne planen, sammen med våre månedsbrev, skal gi et godt

innblikk i vår hverdag sammen med barna.
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Kommunikasjon, språk og tekst
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Kropp, bevegelse, mat og helse
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Kropp, bevegelse, mat og helse
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Kunst, kultur og kreativitet
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Natur, miljø og teknologi
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Natur, miljø og teknologi
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Antall, rom og form
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Etikk, religion og filosofi
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Etikk, religion og filosofi
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Nærmiljø og samfunn
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HOVEDMÅL 2019 - 2022

Alle kommunale barnehager har gjennom enhetsavtalen fire hovedmål for perioden 2019 –

2022. Enhetsavtalen omfatter felles resultatmål og spesifikke enhetsmål. Avtalen er et

verktøy for vår planlegging av virksomheten og for vurdering av måloppnåelse og resultater.

Alle enheter i Trondheim kommune har en egen enhetsavtale. Enhetsavtalen i sin helhet kan

fås ved henvendelse til enhetsleder.

Enhetens tiltak knyttet opp mot hovedmålene

Granåsen barnehager har utarbeidet tiltak som skal hjelpe oss til å nå de

hovedmålene Trondheim kommune har satt. Disse tiltakene kan endres eller justeres

gjennom barnehageåret dersom vi ser behov for dette.

Tiltakene henger sammen med enhetens egne satsinger og er beskrevet i Årsplanen under

Satsinger for Granåsen barnehager. Vår oppgave er å knytte enhetsmålene opp mot vår

visjon og de satsningene vi har, slik at vi får en helhetlig pedagogisk plattform å arbeide ut

ifra.

Det er viktig for Granåsen barnehager at all praksis er knyttet opp mot de fire hovedmålene

Trondheim kommune har.
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Barn og unge har fremragende kompetanse sosialt, språklig og
faglig

Barn og unges oppvekstmiljø er alle voksnes ansvar
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Barn og unge er unike og hører til i samme fellesskap

Vi er et felles lag som møter barn og unge med kompetanse,
respekt og kjærlighet
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Barn og unge er unike og hører til i samme fellesskap

Vi er et felles lag som møter barn og unge med kompetanse,
respekt og kjærlighet
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SATSINGER FOR GRANÅSEN BARNEHAGER
Granåsen barnehager skal i 2022 ha et særskilt ansvar for å videreutvikle friluftsliv, grønt

flagg, kosthold og måltid og barn og rom. Med utgangspunkt i Rammeplanen,

Barnehageloven, Enhetsavtalen, FNs bærekraftsmål og andre forskrifter og veiledninger er

dette områder vi skal arbeide litt ekstra med i 2022. Praksisen vår skal bære preg av og

bygges opp rundt disse fire hovedsatsningene.

Det betyr ikke at vi velger bort områder i Rammeplanen, men at dette er områder vi ønsker å

fremheve.

Disse fire hovedområdene vil gå igjen i enhetsavtalen. Dette er ikke fire enkeltstående

områder vi systematisk er innom, men områder vi vil være i samtidig. Vi arbeider tverrfaglig

og vil være innom alle områdene gjennom hele barnehageåret både enkeltvis og sammen.

Innhold kan variere noe fra team til team, men målene er de samme.
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Barn og rom

Granåsen barnehager deltar i nettverket Barn & Rom sammen med andre barnehager i

Trondheim kommune. Miljøet vi beveger oss i skal bære preg av møteplasser som innbyr til

lek, utforskning, nysgjerrighet, skaperglede, vennskap, undring og samtale. Det krever en

forståelse hos personalet og et engasjement, der intensjonen er å bidra for å berike miljøet

på barnehagen, på avdelingen, i uterommet, og på turplassene.

Barn og rom handler om det fysiske rommet, valg av materialer, valg av lys, lyd, form og

fasong for å nevne noe. Det handler også om voksenrollen og hvilken betydning de voksne

har for arbeidet med barn og rom. I 2020-2022 er fokusområdet bærekraft. “Materialrikdom i

sterke barnefellesskap”. Målet vårt er å jobbe aktivt med materialrikdom i fleksible

lekemiljøer.

Vi jobber etter FNs bærekraftsmål 4, god utdanning, når vi legger til rette for gode
læringsmiljøer.

Vi lager gode læringsmiljøer ved å bruke mest mulig gjenbruk, dette for å være
med på å begrense dagens forbruk og produksjon, FNs bærekraftsmål 12,
ansvarlig forbruk og produksjon.

I arbeidet med Barn og rom skal vi implementere enhetsmålene 1-4, som er beskrevet

tidligere i årsplanen.
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Grønt Flagg
Trondheim kommune har et mål om at alle skoler og barnehager skal ha en årlig

resertifisering etter Grønt Flaggs sine kriterier. Vårt Grønt Flagg arbeid skal knyttes opp mot

det pedagogiske arbeidet i barnehagen, det skal involvere barn, foreldre og alle ansatte.

Granåsen barnehager er registrert med 3 hus (Granåsen, Brannhaugen og Kolsås) i Grønt

Flagg registeret. Det innebærer at hvert enkelt hus har sitt eget Grønt Flagg, men vi samler

arbeidet i en felles søknad for resertifisering.

Det er utarbeidet en Miljøhandlingsplan som hele barnehagen er forpliktet til å følge.

Miljøhandlingsplanen skal være godt synlig i miljøet og synliggjøres for hverandre.

Miljøhandlingsplanen kan hentes fra team-disk.

Målet vårt er at vi skal begrense papirbruken, kildesortere all søppel og

kompostere matavfall i tillegg til at vi skal dyrke grønnsaker i drivhus og

grønnsakshagene våre. Vi er med på å stoppe klimaendringene, FNs

bærekraftsmål 13.

I arbeidet med Grønt Flagg skal vi implementere enhetsmålene 1-4, som er beskrevet

tidligere i årsplanen.

29

Grønt Flagg
Trondheim kommune har et mål om at alle skoler og barnehager skal ha en årlig

resertifisering etter Grønt Flaggs sine kriterier. Vårt Grønt Flagg arbeid skal knyttes opp mot

det pedagogiske arbeidet i barnehagen, det skal involvere barn, foreldre og alle ansatte.

Granåsen barnehager er registrert med 3 hus (Granåsen, Brannhaugen og Kolsås) i Grønt

Flagg registeret. Det innebærer at hvert enkelt hus har sitt eget Grønt Flagg, men vi samler

arbeidet i en felles søknad for resertifisering.

Det er utarbeidet en Miljøhandlingsplan som hele barnehagen er forpliktet til å følge.

Miljøhandlingsplanen skal være godt synlig i miljøet og synliggjøres for hverandre.

Miljøhandlingsplanen kan hentes fra team-disk.

Målet vårt er at vi skal begrense papirbruken, kildesortere all søppel og

kompostere matavfall i tillegg til at vi skal dyrke grønnsaker i drivhus og

grønnsakshagene våre. Vi er med på å stoppe klimaendringene, FNs

bærekraftsmål 13.

I arbeidet med Grønt Flagg skal vi implementere enhetsmålene 1-4, som er beskrevet

tidligere i årsplanen.

29

Grønt Flagg
Trondheim kommune har et mål om at alle skoler og barnehager skal ha en årlig

resertifisering etter Grønt Flaggs sine kriterier. Vårt Grønt Flagg arbeid skal knyttes opp mot

det pedagogiske arbeidet i barnehagen, det skal involvere barn, foreldre og alle ansatte.

Granåsen barnehager er registrert med 3 hus (Granåsen, Brannhaugen og Kolsås) i Grønt

Flagg registeret. Det innebærer at hvert enkelt hus har sitt eget Grønt Flagg, men vi samler

arbeidet i en felles søknad for resertifisering.

Det er utarbeidet en Miljøhandlingsplan som hele barnehagen er forpliktet til å følge.

Miljøhandlingsplanen skal være godt synlig i miljøet og synliggjøres for hverandre.

Miljøhandlingsplanen kan hentes fra team-disk.

Målet vårt er at vi skal begrense papirbruken, kildesortere all søppel og

kompostere matavfall i tillegg til at vi skal dyrke grønnsaker i drivhus og

grønnsakshagene våre. Vi er med på å stoppe klimaendringene, FNs

bærekraftsmål 13.

I arbeidet med Grønt Flagg skal vi implementere enhetsmålene 1-4, som er beskrevet

tidligere i årsplanen.

29



32

Friluftsliv
Barnehagens plassering gjør det naturlig å ha et ekstra fokus på friluftsliv. Hverdagen vår

skal i aller høyeste grad inneholde friluftsliv i alle aldersgrupper. Vi skal ha en tilnærming

som tar utgangspunkt i barnets alder, forutsetninger og behov. Målet er å gi barna gode

opplevelser og erfaringer i naturen gjennom hele året.

Friluftsliv skal sees i sammenheng med de andre satsningene våre da det også inngår som

en naturlig del av friluftsliv.

De får kjenne på gleden over å være ute og i aktivitet. FNs bærekraftsmål 3, god

helse.

Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen,

FNs bærekraftsmål 15, livet på land.

I arbeidet med Friluftsliv skal vi implementere enhetsmålene 1-4, som er beskrevet tidligere i

årsplanen.
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Kosthold og måltid

Kosthold og måltid er en viktig del av barnehagens hverdag. De fleste barna får servert både

frokost, lunsj og nonsmat i barnehagen. Målet for oss er å gi barna sunne og gode

holdninger knyttet til kostholdet, og gi de erfaringer som oppleves som gode knyttet

til måltidet i sin helhet.

Måltidet er en pedagogisk arena hvor den sensitive voksne skal være med å forebygge

mobbing gjennom å skape en trygg arena for hvert enkelt barn.

Barnehagen følger de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen.

Barnehagen har også utarbeidet en egen kostholdsplan som er gjeldende for alle.

Kosthold og helse henger sammen. Hos oss serveres det havregrøt eller
byggrynsgrøt  til frokost, og vi tilbyr barna ulike grønnsaker og frukt til
smøremåltidene. Dette er med å gi barna en bedre helse, FNs bærekraftsmål 3.

I arbeidet med Kosthold og måltid skal vi implementere enhetsmålene 1-4.
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TRADISJONER
Vi har flere tradisjoner gjennom barnehageåret som markeres ut over vanlig praksis og som

ikke nødvendigvis er direkte beskrevet i Rammeplanen. Jul, påske og andre høytider

markerer vi gjennom barnehageåret. De vil være et naturlig innhold i det pedagogiske

arbeidet.

Det kan være andre markeringer barnehagen har som et resultat av det mangfoldet vi har i

barnegruppen. Barnegruppens forutsetninger og bakgrunn vil alltid ligge til grunn når vi

planlegger de ulike markeringene i barnehagen.
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DIGITAL DØMMEKRAFT

Ved Granåsen barnehager bruker vi  digitale verktøy med barn. Vi er opptatt av at det vi

bruker av digitale verktøy er hensiktsmessig, og at det brukes innenfor alle fagområdene og

satsningsområdene våre. Vi har et eget digitalt nettverk der alle avdelingene på enheten er

representert. Vi har fokus på digital dømmekraft og vi jobber aktivt med bevisstgjøring rundt

det. Bruken av digitale verktøy i Granåsen barnehager skal være profesjonell.

«Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende

etisk forståelse knyttet til digitale medier»

Kunnskapsdepartementet , 2017

Personalet skal:

● Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst

forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.

● Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom

digitale uttrykksformer.

● Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.

● Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.
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REKOM

Vi er med i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOM) i samarbeid

med Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Her skal barnehagen

utvikle sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å

sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen skal ta utgangspunkt i innhold og intensjoner

i rammeplanen og er basert på kartlegging og analyse av kompetanse- og utviklingsbehovet

i barnehagen.

LUBA

Granåsen barnehager er plukket ut til å være en lærerutdanningsbarnehage.

Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er en måte å koble barnehagefeltet

tettere sammen med Universitet og Høgskole - sektoren for å utvikle

barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksisrelevansen til DMMH gjennom

forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene.

Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Granåsen barnehager og SiT barnehager.
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i rammeplanen og er basert på kartlegging og analyse av kompetanse- og utviklingsbehovet

i barnehagen.

LUBA

Granåsen barnehager er plukket ut til å være en lærerutdanningsbarnehage.

Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er en måte å koble barnehagefeltet

tettere sammen med Universitet og Høgskole - sektoren for å utvikle

barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksisrelevansen til DMMH gjennom

forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene.

Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Granåsen barnehager og SiT barnehager.
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BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER
VURDERINGSARBEID OG DOKUMENTASJON

Barnehagens arbeidsmåter

Vi skal til enhver tid ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal være tilpasset enkeltbarnet,

barnegruppen og lokalmiljøet. De valgene vi tar skal være basert på gjennomtenkte

prosesser der refleksjon, dokumentasjon og vurdering inngår. Dette vil være en kontinuerlig

prosess som foregår gjennom hele barnehageåret.

I Granåsen barnehager skal vi arbeide prosjektbasert. I prosjekt fordyper vi oss i tema

sammen med andre. Det foregår gjerne i mindre grupper. Det legges stor vekt på initiativ fra

barna, og samspill og samarbeid mellom barna. Det kan være mange prosjekter som går

parallelt, men de skal henge sammen med fagområdene og enhetens egne satsinger.

Vurderingsarbeid

Vi skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Vurderingsarbeidet skal bygge på

refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Våre vurderinger vil bli et grunnlag for

ny praksis eller en videreutvikling av dagens praksis.

Refleksjon skal være et en naturlig del av vår kommunikasjon og finne sted både i det

uformelle og formelle (systematisk vurderingsarbeid).
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Hvert team skal ha ukentlige refleksjonsgruppemøter, der faglige og etiske

problemstillinger skal inngå. Det skal legges opp til at alle ansatte får muligheten til å delta i

refleksjonene.

Barnehagen kaller i tillegg inn til felles refleksjonsgruppemøter på tvers av hus og ulike

roller. Her vil vi legge opp til refleksjoner knyttet opp mot innhold i enhetsavtalen og

årsplanen vår.

Ved siden av dette vil barnehagen ha en møtekalender som har til hensikt å vurdere hele

virksomheten vår.

Som en hjelp og støtte til vurderingsarbeidet kan vurderings-spørsmålene /

hjelpe-spørsmålene brukes som et utgangspunkt for refleksjon.

Dokumentasjon

Ved siden av å vurdere vår praksis, skal vi også dokumentere vår praksis. Dokumentasjon

av det pedagogiske arbeidet skal inngå i vårt arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den

pedagogiske virksomheten som Granåsen barnehager er.

Dokumentasjonen har flere sider. Den skal på den ene siden gi foreldre, lokalmiljøet,

kommunen og andre interesserte innsikt i hvordan vi arbeider og om vi oppfyller kravene i

barnehageloven og rammeplanen, og på den andre siden brukes av personalet sammen
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med vurderingsarbeidet. Dokumentasjonen skal hjelpe de ansatte til å reflektere over egen

praksis.

Denne dokumentasjonen skal komme godt til syne både for barn og foreldre i miljøet.

Det skal tydelig fremgå på avdelingen/teamet hva som er fokusområdet, all dokumentasjon

skal inneholde deltagere og dato.

● Personalet skal dokumentere ulike prosjekter gjennom bilder, og/eller film. Denne
dokumentasjonen skal komme godt til syne i miljøet.

● Dokumentasjonen kan også inneholde tekst, fortellinger og barns eget språk.
● Dokumentasjonen skal benyttes som utgangspunkt for undring, refleksjon og

ettertanke for personalet.
● Dokumentasjonen skal også bidra til nysgjerrighet og inspirasjon til barna.
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