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Føremålet med barnehagen sin årsplan 
Årsplanen er eit arbeidsreiskap for barnehagepersonalet 

 og dokumenterer vala og grunngivingane til barnehagen  
(Rammeplan for barnehagen - innhald og oppgåver, 2017, s. 37) 

Barnehagen er ei pedagogisk verksemd der innhaldet skal planleggast og vurderast. Barnehagen sitt 

pedagogiske arbeid skal vere grunngjeven i Barnehagelova og i Rammeplanen.    

Det vert utarbeidd ein årsplan for kvart barnehageår i kvar barnehage. Årsplanen vert publisert på 

nett og sendt ut på e-post til alle foreldre og føresette når den er fastsett. Årsplanen ligg til grunn for 

vidare arbeid med planar for kortare og lengre tidsrom, og for ulike barnegrupper ved behov. 

Årsplanen sin funksjon                                                                                                           

Årsplanen skal synleggjere korleis barnehagen omsett barnehagelova og rammeplanen i praksis, og 

arbeider målretta for å sikre det pedagogiske arbeidet. Ifølgje rammeplanen har planlegging av 

barnehagen sitt innhald og arbeid fleire funksjonar:  

• Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 

• Det gjev kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppa 

• Synleggjer barnehagen si tolking og realisering av rammeplanen 

• Gjev utgangspunkt for refleksjon og utvikling av verksemda 

Barnehagen sin årsplan er også eit viktig dokument for eigar og myndigheitene si oppfølging og tilsyn 

med barnehagen. Den er nyttig å bruke i samarbeid med føresette og andre samarbeidspartnarar. 

Barnehagen sitt samfunnsmandat 
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 humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som 

er forankret i menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den 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 
 

(Lov om barnehager, 2005, §1.Formål) 
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Organisering av dei kommunale barnehagane i Ålesund     
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Årøyhaugen barnehage                                                 

• Rammefaktorar:  

- Årøyhaugen barnehage ligger på Sjøholt i Ålesund kommune. 

- Årøyhaugen barnehage består av 2 småbarnsgrupper med barn fra 1-3 år 

og 2 storbarnsgrupper med barn fra 3-6 år. Både småbarns-og 

storbarnsgruppene har et tett samarbeid og barna fordeles i grupper på 

tvers av avdelingene både på førskolegruppe og leikegrupper. 

- Årøyhaugen er pr. i dag godkjent for 72 plasser totalt. 

- Barnegruppene består av 9 barn pr. småbarnsgruppe og 18 barn pr. 

storbarnsgruppe. 

- I Årøyhaugen barnehage jobber det 7 fagarbeidere, 3 barnehagelærere og 

3 pedagogiske ledere i tillegg til styrer. 

- Med allsidig natur på alle kantar, utnytter vi både skog og fjøre på 

ukentlige turer med barna. Vi har nær tilknyting til Ørskog skule med 

tilgang til Ørskoghallen like ved. Biblioteket på Ørskog har vi også lett 

tilgang til og bruker dette så ofte vi har anledning. 

- Fokus på godt samspel mellom barn og vaksne. 

- Fokus på pedagogisk dokumentasjon. 

- Prosjektarbeid som metode. 

Visjon 
Visjon i Årøyhaugen barnehage: 

                                                      «Der alle stjerner får glitre» 

                                                                                                                                            

 

I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik: 

Vi veit at positiv merksemd er med på å byggje opp eit positivt sjølvbilete hos barnet.  Vi veit 
også at å rette fokus mot positiv åtferd i staden for negativ er med på å byggje opp barna sin 
sjølvtillit. Visjonen peikar på at alle i barnehagen vår er unike, og alle skal bli sett og høyrt i 
positiv forstand. 
 

Visjonen viser også til foreldra og personalet. Foreldra skal også ha sitt å seie i barnehagen 
vår, og dei skal møtast med respekt og verte lytta til.  
For personalet skal barnehagen vere ein trygg arbeidsplass der alle skal bli høyrt og møtt 
med respekt. Alle skal ha høve til å bruke evnene sine på ein positiv måte. 
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Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldra. 

Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldra til kvart enkelt barn, og på 

gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalet 

Verdiar                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

”Å skape ein kvardag prega av tryggleik og trivsel i eit stimulerande miljø for barn, foreldre 

og personale”          

  

• Barnehagen sitt arbeid med verdiane til Ålesund kommune: Open-modig-engasjert 
                                                                                                                  

• Barn og barndom                                        

                                                                                                                             

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at 

alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap 

og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv 

deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. 

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som 

grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 

1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet. 

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets 

opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også 

sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, 

perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, 

utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes 

med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til 

tilgivelse. 
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• Demokrati                     

                                                                                                 

Rammeplan for barnehagen seier at barna har rett til å uttrykje seg og få 

innverknad på alle sider av livet sitt i barnehagen. Kor omfattande og korleis 

dette vert praktisert, vil vere avhengig av barna sin alder og funksjonsnivå. 

Barna gjer uttrykk for korleis dei har det både kroppsleg og språkleg. Barna 

sine kjenslemessige uttrykk skal bli tatt på alvor og vektleggjast, og dei vaksne 

skal oppmuntre dei til aktivt å gje uttrykk for tankar og meiningar. Dei skal 

møte anerkjenning for uttrykka sine. 
 

• Mangfald og gjensidig respekt                   

                                                                                                                     

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, 

verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at 

det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen 

gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og 

undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler 

seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 

fellesskapet. 

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet 

og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og 

individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, 

religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen 

som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold. 

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen 

kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i 

sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, 

opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale 

perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna 

kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. 

Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle 

barn får sin familie speilet i barnehagen. 
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• Likestilling og likeverd                                                                                                                                

 

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 

etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal 

motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. 

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-

diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle 

skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i 

alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne 

holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. 

 
 

• Berekraftig utvikling                                            

                                                             

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig 

utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for 

å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig 

oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige 

samfunn. 

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket 

sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet 

til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har 

konsekvenser for fremtiden. 

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk 

og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på 

omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, 

nyttiggjøre seg av og høste av naturen. 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og 

barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. 
 

• Livsmeistring og helse                             

                                                                                                           

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til 

å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 

barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
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følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn 

opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen håndtere, stoppe og følge 

opp dette. 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut 

ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre 

motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen 

skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en 

sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas 

omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan 

være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan 

dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til 

opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22. 
 

Barnehagen sitt innhald                                                       
 

Innhaldet i barnehagen skal vere allsidig, variert og tilpassa enkeltbarnet og barnegruppa. 
Ein skal sjå arbeidet med omsorg, danning, leik, læring, sosial kompetanse og 

kommunikasjon og språk i samanheng og samla bidra til den allsidige utviklinga til barna. 
(Rammeplanen kap 3) 

 

• Omsorg                                                                                                         

Rammeplan for barnehagen ser på læring og omsorg som nært knytt til 

kvarandre. Omsorg er nært knytt til oppseding, danning, helse og tryggleik, og 

er samstundes ein viktig føresetnad for barna si utvikling og læring. Kvaliteten 

på samspelet mellom barna og mellom barna og dei vaksne, blir avgjerande 

for kvaliteten på læringa. Ut i frå dette synet på utvikling og læring blir leiken 

og kvardagsaktivitetane i barnehagen viktige læringssituasjonar. Barna får 

grunnleggjande sosiale ferdigheitar. For personalet er det viktig at vi er 

medvitne om kva vi ønskjer å formidle i dei enkelte aktivitetane. Vi må vere 

medvitne om kva vi ønskjer at barna skal lære, og vi må vere lydhøre for det 

einskilde barnet sine behov, innspel og uttrykk. For å sikre kvaliteten i dei 

daglege rutinesituasjonane tek vi kvart år ei evaluering på kva vi vil legge vekt 

på.    

Vi brukar planleggingsdag i slutten av kvart barnehageår til å evaluere oss 

sjølve og sette nye progresjonsmål for neste barnehageår. 
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• Leik                                                                                                                       

I barnehagen vår skal barna få gode høve til leik både inne og ute.  

Vi vil prioritere å gje barna tid og rom til å kunne fordjupe seg i leiken, gi dei 

god leikekompetanse. Det fysiske miljøet i barnehagen skal inspirere til 

fantasi, skaparglede og livsutfalding. 

Personalet skal ha kunnskap om leik, og dei skal kunne delta i leiken.  

Dei skal òg gje barna støtte til leik, samt kunne inspirere og oppmuntre barna 

i leiken deira. 

Barn som ikkje kjem inn i leiken skal følgjast opp og hjelpast til å kunne delta. 

Leik medfører ofte konfliktar, og vi har gode strategiar på korleis ein løyser 

dette. Barnet må lære å sette grenser for seg sjølv ved å seie «STOPP! Dette 

vil eg ikkje at du skal gjere.» Samstundes må barnet lære å respektere at når 

nokon seier «STOPP!» så skal dei stoppe opp og lytte til kva dei har å seie 

Vi hjelper barna med gode verkty for å løyse opp i ueinigheiter for der er alltid 

2 sider i konflikta. 

Vi spør barnet: 

Kva skjedde? 

Kva gjorde du? 

Korleis kan vi gjere dette annleis? 

Korleis kan vi gjere dette godt igjen for den som vart lei seg? 

  

Alle barn skal ha gode leikeopplevingar og eigenverdien til leiken skal anerkjennast!  

 

  

• Danning                        

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles 

innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den 

verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal 

barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, 

evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer. Personalet skal: 

Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling 

og positive selvforståelse. 

Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 

Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet. 

Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger 

Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler 
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Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, 

utforsking og læring. 
 

 

 

• Læring                                                      

Barna må bli kjent med nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og 

redskaper for å forstå verden omkring seg. For å lære seg å spikke må barn ha 

en kniv og litt trevirke å spikke i. Det må også være en kultur for spikking. For 

å lære seg å se og uttrykke nyansene i en prestekrage må barn ha tilgang til en 

prestekrage og ark, pensler og maling. I tillegg må det være en kultur for å se 

det skjønne i blomstene. Møter, dialoger, opplevelser og erfaringer med alt 

verden har å by på, skaper grunnlag for hva slags kompetanse det er mulig for 

et barn å tilegne seg. 

Personalet har som oppgave å bidra til at møtene, opplevelsene og 

erfaringene blir så mangfoldige som mulig, og at læringsprosessene er 

kognitive, estetiske, kroppslige, sosiale og kommunikative. I rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver (2017), kapittel 1 (Mangfold og gjensidig 

respekt), står det at «barna skal få oppleve at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på og at barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av 

hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og 

forskjeller.» Det må bli passe komplekst slik at barna ikke blir undervurdert, 

men det må likevel ikke bli så komplekst at barnet forstrekker seg og mister 

troen på seg selv og sitt potensiale. 
 

 

• Vennskap og fellesskap                                   

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre 

og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom 

sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og 

voksne. Barnehagen 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. Personalet skal: 

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

oppleve vennskap og lære å beholde venner. 

Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer 

for samhandling i fellesskap. 



 

12 
 

Intern 

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

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. 

Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne 

løsninger i konfliktsituasjoner. 

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

krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 

Kommunikasjon og språk   

Fysisk miljø mm. 

 
 

 

Barnehagen sine satsingsområder 

• Kvalitet i opplæring:                                        

 

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (ReKomp)  

 
Regional ordning skal bidra til at barnehagar utviklar sin pedagogiske praksis gjennom 
barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordninga skal vidare stimulere til godt samarbeid 

mellom barnehagemyndighetene, barnehageeigarar, universitet og høgskuler, 
statsforvalterne og andre aktører 

Ordninga er eit av fleire verkemiddel som skal sikre at alle barn skal få eit likeverdig 
barnehagetilbod av høg kvalitet. Sentrale punkt i ordninga for barnehage er: 
Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling 
Regionalt samarbeidsorgan utviklar ein langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på 
behova i regionen. 
Kompetanseutviklingsplanen gir ei felles retning for barnehagar, eigarar, universitet og 
høgskular, og andre aktørar. 
Aktørane bidreg til samskaping og gjensidig læring som endrar praksis. 
Universitet og høgskular får ein meir praksisnær kompetanse. 
 

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom 

barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal sikre at alle 

barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. UDIR 

 

Miljøfyrtårn 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.udir.no%2Fkvalitet-og-kompetanse%2Fkompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3DQoL2Pi4O79W68bWhH-nE
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Miljøfyrtårn er et sertifikat for miljøledelse som gir mulighet for å jobbe konkret med 

bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og 

transport. Sertifikatet skal sikre at vi jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak 

som vil forbedre kommunens miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en 

grønn fremtid. Det gir gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

 

Barns medverknad                     

 

Barnehagen skal ivareta barna sin rett til medverknad ved å legge til rette for, og 
oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagen sitt daglege innhald, jf. Lov om barnehager 
kap II- §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

 
I følge rammeplanen kapittel 4 skal barnehagen vere bevisst på dei ulike uttrykksformene 

til barna og leggje til rette for medverknad på måtar som er tilpassa alder, erfaring, dei 
individuelle føresetnadene og behova til barna.  

 

I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik: 

Rammeplan for barnehagen seier at barna har rett til å uttrykkje seg og få innverknad på alle 
sider av livet sitt i barnehagen. Kor omfattande og korleis dette vert praktisert, vil vere 
avhengig av barna sin alder og funksjonsnivå.  
 
Barna gjer uttrykk for korleis dei har det både kroppsleg og språkleg. Barna sine 
kjenslemessige uttrykk skal bli tatt på alvor og vektleggjast, og dei vaksne skal oppmuntre 
dei til aktivt å gje uttrykk for tankar og meiningar. Dei skal møte anerkjenning for uttrykka 
sine. 
 

Barnehagemiljø 
 

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt 

Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om, 
eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller 
han de alltid: 

• Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang. 

• Si ifra til styrer i barnehagen. 

• Undersøke hva som har skjedd. 

• Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt 
barnehagemiljø. 
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Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med 

Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal 
gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel være utestengning 
fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering. 

Barnehagen må ha gode rutiner for å følge med, og være til stede for barna. 

Hvis du oppdager at et barn ikke har det bra, må du melde fra til styrer i barnehagen. I 
alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier. Hva som er et alvorlig tilfelle, vil være 
en skjønnsmessig vurdering. Eksempler på alvorlige tilfeller er: 

• saker som er særlig voldelige 

• hvis flere barn er involvert i mobbing eller utestengelse av et barn 

• krenkelsene har pågått over lang tid, uten at barnehagen har klart å løse saken 

Hvis et barn eller foreldrene til barnet, sier at barnet ikke har det bra, må barnehagen alltid 
undersøke hva som har skjedd. 

 
 
 

Samarbeid                                               
 

Samarbeid mellom heimen og barnehagen 
 

Samarbeidet mellom heimen og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldra 
og barnehagepersonalet har eit felles ansvar for at barnet skal trivast og utvikle seg  

(Rammeplanen kap 5) 
 

For å sikre samarbeid med heimen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit 

samarbeidsutval. 

 

Foreldrerådet består av foreldre/føresette til alle barna og skal fremje deira fellesinteresser 

og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt 

barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådggjevande, kontaktskapande og samordnande organ. 

Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, slik at kvar gruppe 
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er likt representert. Barnehagen sin eigar kan delta etter eige ønske, men ikkje med fleire 

representantar enn i kvar av dei andre gruppene. 

Barnehageeigar skal syte for at saker av viktigheit vert lagt føre for foreldrerådet og 

samarbeidsutvalet.  

  

FAU i Årøyhaugen barnehage 2022/2023  
  
  

Årøyhaugen 

Barnehage    Medlemmar   Verv   Mailadresse   Telefon   

   Annika Sjøholt  

Leder FAU og 

SU 

representant  Annika_955@hotmail.com  90046839  

   
Martine 

Dybvik  

Nesteleder FAU 

og SU 

representant  martinedybvik@gmail.com  97615490  

   

Jeanette 

Amdam 

Johansen  Medlem  Jeanette.h.amdam@gmail.com  97738083  

   

Helene 

Lundgård 

Nordal  Medlem  Helene_ml88@hotmail.com  91692449  

 

 

I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik:               

• Det tilbys 2 foreldresamtaler pr. barnehageår og 1 foreldremøte. FAU/SU arrangerer 

sommerfest i mai/juni hvert år, og så arrangerer barnehagen Luciafrokost, 

kunstutstillinger, påskefrokost o.l. Dette vil variere fra barnegruppe til barnegruppe, 

og informasjon vil komme fra hver enkelt pedagogiske leder. 

• I Årøyhaugen barnehage bruker vi IST Home. Appen der du som føresett 

kommuniserer med barnehagen. Du kan m.a. melde fråver ved sjukdom, gjere 

avtaler om henting etc, gi beskjedar, registrere ditt barn si opphaldstid , og registrere 

planlagt fri/ferie direkte i appen.  Tilsette i barnehagen  godkjenner eller 

gir  tilbakemelding på henvendingane dine.  Månadsplanar, månadsbrev og anna 

informasjon frå barnehagen vil de også finne i appen. Du ser alle dine barn som går i 

barnehage eller SFO i same innlogging. På denne måten får de som føresette betre 

kontroll og oversikt. 
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Samarbeid mellom barnehagen og andre aktørar 
 

Regjeringen forventer – at kommuner og fylkeskommuner arbeider målretta for ein felles 
kultur for samarbeid på tvers av tenestene for å gi barn og unge som treng det, et 

helskapeleg tilbud. Godt tverrfaglig samarbeid handlar om at ulike fagmiljø arbeid saman 
og ser tilboda til barn og unge i samanheng 

(Meld.St. 6, 2019-2020, s. 6) 
 

I Ålesund kommune samarbeidar barnehagane tverrfagleg med ulike aktørar som til dømes 

PPT, Barneverntenesta, Helsestasjonar, Pedagogisk fagsenter, skular m.m.     

Samarbeidsaktørar særskilt for Årøyhaugen barnehage :Helsestasjonen, PPT, Pedagogisk 

fagsenter, Barnevern, Ørskog skole, Ørskog bibliotek og Ørskog kyrkje. 

 

 

 

Teieplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt 

 
Barnehagelova § 44 pålegg teieplikt om forhold dei tilsette i barnehagen blir kjent med 

gjennom si stilling (jf. Fvl. § 13). Teieplikta er ein viktig føresetnad for at barnehagen skal bli 

informert om opplysingar  i høve familieforholda til barn som kan vere avgjerande for 

opphald, trivsel og utvikling i barnehagen.  

Barnehagelova § 46 pålegg tilsette i barnehagen, utan hinder av teieplikt, å gi opplysingar til 

barnevernstenesta når det er grunn til å tru at det fins mishandling av barn i heimen eller 

andre formar for alvorleg omsorgssvikt, også kalt meldeplikt. I tillegg skal ein gi opplysingar 

til barneverntenesta når ein bli bedd om det. 

Ifølge straffelovens generelle bestemming om avverge, §196, er einkvar forplikta til å søke å 

avverge ei straffbar handling eller følgjene av den, på eit tidspunkt då det fremdeles er 

mogleg, og det framstår som sikkert eller mest truleg at handlinga er eller vil bli begått. Den 

generelle avvergingsplikta gjeld også tilsette i barnehagen. 

Alle tilsette i barnehagen har godkjent politiattest. 

 

 

 

Overgangar                                                
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Når barnet byrjar i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og 
godt start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutinar og organisere tid og rom slik at 

barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjonar og knyte seg til personalet og til andre barn 
(Rammeplanen kap 6) 

  

 I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik: 

Vi ønskjer at møtet med gruppa skal bli best mogleg for barnet, og at vi skal bli godt kjende 
med kvarandre. For å få til dette, er det nødvendig med nokre ”mjuke” dagar i starten. Dette 
avtaler vi med mor eller far når de kjem i barnehagen. 
Tilvenning. Når barn og foreldre kjem til barnehagen vil de bli møtt av ein vaksen på 
avdelinga som vil vise rundt og hjelpe barnet til rette på avdelinga. Vi legg stor vekt på å 
knyte nære band mellom barnet og dei vaksne slik at barnet skal kjenne seg trygt i 
barnehagen. Enkelte dagar er det kanskje ikkje så lett å gå frå barnet, men då må foreldra 
gjerne ringe for å høyre korleis det går. 
Dei første dagane er det viktig at mor eller far er med i barnehagen. Første dagen  kan de 

komme og vere saman med oss eit par timar og neste dag er mor eller far saman med barnet 

ei stund først, så kan barnet få prøve å vere her ei kort stund aleine (maks ein halvtime). Mor 

eller far må vere i nærleiken. Når barnet er klar for det kan det komme når det vanlegvis vil 

bli levert om morgonen. Mor/far kan forlate barnehagen ei kort stund. Vidare tilvenning 

avtalar vi med kvar enkelt. Vi gjer foreldra merksam på at det kan ta lang tid før barna blir 

vant til at foreldra skal gå. Dei første vekene bør barna ha så kort dag i barnehagen som 

mogleg. Det er mange inntrykk og det er uvant for dei små å vere lenge borte frå mor og far.   

 

 

 

Overgongar i barnehagen 
 

Personalet skal sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom til å bli kjende med andre 
barn og anna personale når eit barn byter gruppe (Rammeplanen kap 6) 

 

 I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik: 

Når hovedopptak av nye barn er over 1 mars kvart år, så fordeler vi barna som skal flyttes frå 

småbarnsgruppe og over til storbarnsgruppe og starter opp med en gradvis innkjøring med 

jevnlige besøksdager på de nye avdelingene sammen med voksne fra småbarnsavdelingen. 
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Overgangen mellom barnehage og skule 

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at barnet kan få ein 
trygg og god overgang frå barnehage til skule, og eventuelt til skulefritidsordninga 

(Rammeplanen kap 6) 

 

I Ålesund kommune er det utarbeida ein plan for overgang frå barnehage til skule som alle 

dei kommunale barnehagane følg.   

Barn og føresette i Årøyhaugen barnehage skal føle seg trygge på at både barnehage og 
skule gjer sitt beste for å skape kontinuitet og samanheng i opplæringsløpet, og at kvart 
enkelt barn vert sikra ein god overgang frå barnehage til skule.  
Dette krev tett samarbeid med barna og dei føresette, og mellom tilsette i barnehagen, 
skulen og SFO.  
Føresette har ei avgjerande viktig rolle i overgangen i forhold til å vere ein støttespelar for 
barnet og samarbeide tett med dei tilsette i barnehage, skule og SFO.  
 

 

Barnehagen som pedagogisk verksemd  
 

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som skal planleggast og vurderast.  
Barn og foreldre har rett til å medverke i desse prosessane. (Rammeplan kap 7) 

 

Planlegging 
 

Barnehagen skal tenke og handle langsiktig og systematisk, og planlegginga må basere seg 
på kunnskap om barn sin trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe (Rammeplan 

kap 7) 
  

I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik:                        

Vi bygger vår langsiktige og systematiske planlegging av barnehagens pedagogiske innhold 

gjennom avdelingsmøter, pedagogmøter, personalmøter og planleggingsdager. 
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Vurdering                                         

 

Hovudformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får eit tilbod som er i tråd 
med lov og forskrift (Rammeplan kap 7) 

 

  

 

I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik: 

Vi har ulike møtefora både ukentlig, månedlig og halvårlig til å jobbe med evaluering av det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen og hvert enkelt barn sin progresjon. 

 

 

 

Dokumentasjon                         

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i arbeidet med å planlegge, 
vurdere og utvikle den pedagogiske verksemda. Vurderingar i høve trivsel og allsidig 

utvikling skal dokumenterast når det er naudsynt for å gi eit tilrettelagt tilbod. Barn har 
rett til vern om sin personlige integritet. Foreldre har rett til å sjå og få utlevert 

dokumentasjon om eigne barn, og til å få sletta eller korrigert opplysingar som er feilaktige 
eller misvisande. (Rammeplan kap 7) 

 

 I Årøyhaugen barnehage gjer vi det slik: 

Det pedagogiske arbeidet med hvert enkelt barn dokumenters gjennom bilder, månedsplan 

og månedsbrev. Det tilbys 2 foreldresamtaler i året i tillegg til tett samarbeid mellom hjem 

og barnehage ved behov. 

 

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbodet for barn som treng ekstra 

støtte 
 

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbodet etter barna sine behov og 
føresetnadar, også ved behov for ekstra støtte i kortare eller lengre periodar.  

Barnehagen skal arbeide målretta og systematisk for at barn som treng ekstra støtte får eit 
inkluderande og likeverdig tilbod, og slik vere ein del av eit meiningsfullt fellesskap. 
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Om det er grunn til å tru at barnet sitt behov ikkje kan dekkast innanfor det 
allmennpedagogiske tilbodet, skal barnehagen opplyse foreldra om retten til å krevje ei 

sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen skal 
sørge for at barn som mottek spesialpedagogisk hjelp, inkluderast i barnegruppa og i det 

allmennpedagogiske tilbodet. (Rammeplan kap 7) 
 

 

PROSJEKT «TIDLEG INNSATS OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP»  
  
Ålesund kommune ynskje å gi alle barn eit likeverdig tilbod med høg kvalitet og god 
praksis. Eit likeverdig tilbod vil krevje både tilretteleggingar og lokale tilpassingar av 
innhald. Tidleg innsats handlar om eit godt pedagogisk tilbod og tilpassa omsorg til alle 
barn. Kvaliteten handlar om dei opplevingar og erfaringar både barn, foreldre og tilsette har 
av tilbodet som vert gitt, og blir skapt gjennom samhandling.   
 
Formålet med prosjektet er å:   

• styrke det allmennpedagogiske arbeidet. 
• å auke bruk av ressursar på førebyggande arbeid og kunne møte behov til fleire av 
barna  innanfor det ordinære barnehagetilbudet.  
• etablere nytt felles system for organisering og oppfølging av individuelle vedtak for 
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne.  

  

Vi ynskje ei heilskapleg tilnærming til arbeidet. For oss handlar heilskapleg tilnærming om at 
barn sine uttrykk forståast i lys av både individuelle føresetnadar og omgjevnadane og 
miljøet barnet er ein del av. Dette gjer at vi viser interesse for alle element som kan påverke 
barnet si trivsel utvikling og læring.   
For barnehageåret 21/22 har prosjektet fokus på etablering av felles system for oppfølging 
av individuelle vedtak. 
 
I Årøyhaugen barnehage samarbeidar vi tett med spesialpedagog i Ålesund kommune og 

logoped. Vi jobbar også tett gjennom heile barnehagåret med prosjekt Opp og Fram som er 

en felles satsing for alle barnehagane i Ålesund på utvikling, endring, kvalitet og 

kompetanseheving.     

Arbeidsmåtane til barnehagen 
 

  

Fagområda                                                                       
 Årøyhaugen sitt arbeid med dei sju fagområda.     
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• Kommunikasjon, språk og tekst        

Vi vil arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

                                                                                                                                     

- Rikeleg rom for utfalding gjennom grove rørsler.  
- Barna skal få uttrykkje seg gjennom heile kroppen. 
- At barna får oppleve positive relasjonar gjennom leik. 
- At dei møter gode vaksne språkmodellar. 
- At dei møter det skrivne ord gjennom høgtlesing og forteljing, rim, regler og song.  
- Å lytte og gi positiv respons i alle rutinesituasjonane gjennom dagen. 
- At barna blir kjent med eigen forbokstav. 
- Å fremme tillit mellom barn og vaksne. 
- Å skape eit trygt, språkstimulerande miljø gjennom å lytte, samtale og leike med lyd.       
- Høgtlesing av bøker både i små og store grupper. 
- At barna skal utvikle eit positivt forhold til tekst og bilete. 
- At barna skal bli kjent med namnet sitt som ordbilete. 
- At barna skal bli merksame på at ein ting kan symbolisere noko anna, mellom anna 

trafikkskilt, reklameskilt o g lignende. 
- At det skal nyttast eit positivt språk, positiv kommunikasjon til løysing av konfliktar. 
- At barna skal møte eit rikt utval av rim og regler som dei etterkvart kan prøve å lære. 
- Oppmuntre barna til å vere språkleg aktive i store og små grupper. 

- At barna får møte bokstavar i naturlege samanhengar og å støtte barna sine initiativ til å 

skrive og telle. 

- Oppmuntre til å prøve å skrive namnet sitt. 

- Å fremje forteljargleda og la barna få ta del i tekstskaping. 

 

 

 

 

• Kropp, rørsle, mat og helse.                                                     

 

Vi skal arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

- Å fremje ein kvardag der det er god veksling mellom aktivitet og ro, inneleik og uteleik. 
- Øve inn gode rutinar for hygiene. 
- At barnehagen skal utvikle og leggje til rette for trygg fysisk leik. 
- Gje utfordringar som stimulerer både fin og grovmotorikk. 
- Utøve fysisk aktivitet i naturen rundt barnehagen. 
- Oppleve glede ved å vere ute og bruke kroppen. 
- Å utvikle fellesskap i leiken ved hjelp av god meistring av kroppen. 
- Å leggje til rette for leik der både gutar og jenter kan delta på lik linje. 
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- Sansemotorisk trening. 
- Lage eit miljø der alle kan vere fysisk aktivitet. 
- Utvikle forståing for at alle, trass ulikskap, er like mykje verd. 
- Kvifor det er viktig med hygiene. 
- Viktigheita av sunt kosthald. 
- Kvifor det er viktig med fysisk aktivitet. 

 

• Kunst, kultur, og kreativitet                                                           

 

Vi skal arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

-     Å gi rom for både vaksenstyrte og barnestyrte aktivitetar. 
-     Å vere vaksne som lyttar og er merksame i forhold til. 
       barna sine kulturelle uttrykk. 
-     Å ha eit medvite forhold til barna sin leik, kunst og kultur.  
- At barna skal ha  tilgang  til bøker, bilete, instrument, utkledningsutstyr og anna variert 

materiale. 
 

 

• Natur, miljø og teknologi. 

 

Vi skal arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

 -      Å undre oss saman med barna over mangfaldet i naturen. 
-       Å oppmuntre til å bruke sansane ute i all slags ver 
-       Å nytte nærmiljøet for å sjå – for eksempel lære om nokre av dei mest  
        kjende dyra, fiskane, fuglane, insekta og plantene.  
-       Å la barna få innsikt i produksjon av matvarer 
-       Å fremje forståing for ei berekraftig utvikling gjennom  
         bøker og gjennom handling i kvardagen. 
-   Å vidareutvikle barna sine erfaringar med tekniske leiker  
        og teknikk i kvardagen (til dømes kjøkkenutstyr og verkty) 
-   Å gje høve til å nytte digitale verkty som kjelde til leik, kommunikasjon og for å innhente   

kunnskap 
 
 

 

• Mengde, rom og form                                                 

 

Vi skal arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

-     Å leggje til rette for eksperimentering gjennom å ha   
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       materiell/ leiker tilgjengeleg 
- Å vere lyttande og oppmerksam på den matematikken barna nyttar i leik og daglegliv. 
-     Å bruke matematiske omgrep bevisst  

- Å vere gode modellar, ha utstyr og materiell framme 
-     Å resonnere og undre seg saman med barna 

- Å sørgje for tilgang til ulike spel, klossar og leiker slik at barna kan klassifisere, ordne, 
sortere og samanlikne  

- Å stimulere barna til å tenkje og resonnere kring omgrep    som avstand, vekt, volum og 
tid 

 

 

 

 

• Etikk, religion og filosofi                                                      

 

Vi skal arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

- Arbeide i retning av målet ved  å hjelpe   
       barna i konfliktsituasjonar.  
- Skape rom for gode sosiale opplevingar. 
- Utvikling av sosial kompetanse. 

- Personalet skal vere gode rollemodellar.          

- Møte barna si tru, spørsmål og undring med respekt.  

- Markerer dei kristne høgtidene og elles religiøse  

høgtider som er representert i barnegruppa. 

- Skape interesse for og bidra til forståing og    
        toleranse for ulike kulturar. 

- Respektere at det er ulike måtar å leve på. 
- Gje tid og rom for undring og refleksjon over   
       grunnleggjande spørsmål. 

 

• Nærmiljø og samfunn                                                            

 

Vi skal arbeide i retning av måla ved å fokusere på: 

-     At alle barna får erfare at dei er viktige for fellesskapet 
-      At begge kjønn skal få varierte utfordringar 

-      Å få erfaring og kontakt med ulike instansar i nærmiljøet,   
        bli kjent med korleis -og kvar barna bur 
-      Å nytte demokratisk prinsipp i det daglege arbeidet 
-      Å snakke om mobbing og korleis ein skal vere mot  
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       kvarandre 
- Å vere medvitne om kva barna møter i mediebiletet, hjelpe  
       dei å reflektere over – og vere kritiske til det dei møter i   
       media. 

- Å ta for oss enkelte historiske hendingar i  lokalhistoria, samt i storsamfunnet. 
-     Å nytte nærmiljøet som ein positiv ressurs for gode opplevingar.  
- Bli kjent med trafikkbiletet der vi går på tur, og kva reglar som gjeld i trafikken 
-     Få erfaring med ulike arbeidsplassar og institusjonar.  
-     Å gje noko kunnskap om menneskerettar, særleg barnekonvensjonen. 
- Å gje noko innsikt i samisk liv, markere samefolket sin dag  og studere flagget 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årshjul 2022/2023 

 

  
 

                                                 Desember                                           Januar  
                                                                                                                    Planleggingsdag 
                                                          Julegudstjeneste 
                                                          Nissefest                                   
                                                          Julevandring 4 åringene         
                                                          Lucia                                 
                November   
                             Juleforberedelser 
                             Advent                                                                                Februar      
                                                                                                                                                       Karneval 
                                                                                                                                                       Samefolkets dag       
              
             Oktober                                                                                                                                 Mars   
             Planlegginsdag                                                                                                                     
                                                                                                                                                              Barnehagedagen 
                                                                                                                                                              Planleggingsdag 
 
         September                                                                                                                April      April 
             Foreldremøte                                                                                                                         Påskefrokost/lunsj 
             Brannvernuke                                                                                                                         Påskevandring 6 åringer                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       

 



 

25 
 

Intern 

                               August                                                                                                             Mai 
                                     Oppstart                                                                                                          Planleggingsdag 
                                     Bli kjent                                                                                                            
                                     Planleggingsdag                                                                                                                                    
 
                                                             Juli                                                          Juni 
                                                                         Samkjøring av avdelingene                 Sommerfest 
                                                                                                                                           

   
 

Det tilbys 2 foreldresamtaler pr. år, en på høsten og en på våren. Lister henges opp i garderobene. 

 

Kjelder 
Rammeplan for barnehagen: https://bit.ly/2RIoJJp 

Barnehagelova: https://bit.ly/2yd6svp 

Stortingsmelding nr 6: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-

20192020/id2677025/ 

FN`s berekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

Barnekonvensjonen: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen 
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