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Innhold:
Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i 
Rypeveien barnehage. I år får vi 19 nye barn i løpet av 
høsten. Starten av barnehageåret er en spennende tid 
for barn, foreldre og ansatte. Vi gledes oss til å møte alle 
sammen, både nye og «gamle» barn og foreldre til et nytt 
og spennende barnehageår med leken som fortegn.

Barnehagen skal i samarbeid med barnets hjem ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Det er derfor 
viktig for oss i Rypevegen barnehage at barn og foreldre opplever trygghet i hverdagen.  

Vår visjon er: «glade barn gjennom medvirkning, lek og læring»

Vi har særlig fokus på at barna skal oppleve et berikende fellesskap og få erfaringer med å danne vennskap. I 
fellesskapet vil barnas sosiale ferdigheter stimuleres. Barnets sosiale arena er i hovedsak lek. Vi ønsker å gi barna 
gode opplevelser og skape gode lekemiljøer slik at barna får positive erfaringer med å være i et felleskap. 

Vi ønsker å gi barn og foreldre kvalitet i hverdagen. Med kvalitet mener vi:
 • At barna skal bli sett og hørt og de skal bli tatt på alvor
 • At barna skal utvikle trygghet i samspill med barn og voksne.
 • At vi har humor og glede sammen med barna.
 • At vi skal være i god dialog og ha tett samarbeid med foreldrene

Årsplan: 
Årsplanen er et lovpålagt arbeidsdokument for personalet og dokumentasjon på hva vi velger å vektlegge 
i det pedagogiske arbeidet for kommende barnehageår. I årsplanen skal vi vise hvilke mål vi setter oss, og 
noe om hvordan vi tenker oss å nå målene. Den skal gi foreldre, kommunen og andre interesserte forståelse 
for hva Rypevegen barnehage vektlegger i det pedagogiske arbeidet med barna. Årsplanen bygger på lov om 
barnehage, rammeplan for barnehage og kvalitetsplanen «Klart vi kan» til Porsgrunn kommune.

Hver avdeling utarbeider halvårsplaner og månedsplaner. Månedsplanene ligger på hjemmesiden vår: www.
spireoggro.no, der logger du deg inn på MyKid med brukernavn (telefonnummer) og passord. Der kan du 
lese mer om hva vi gjør i hverdagen.

Velkommen til oss!

Vennlig hilsen

Therese Gregersen 
Daglig leder i Rypevegen Barnehage
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avdelingene
rypevegen barnehage har 4 avdelinger med plass til 78 barn fordelt på aldersgruppene 0-3, 2-3 og 3-6 år. 
Barnehagen har store og lyse lokaler, og ligger plassert på Heistad fint i forhold til turer i skog, til sjøen 
eller for en busstur til byen. 

Hubro
har 16 barn i alderen 1-3 år. Vi er fire vok-
sne på avdelingen. Vi vektlegger å skape 
trygghet for barna gjennom nærhet, om-
sorg og forutsigbarhet.

De voksne på avdelingen er nede på gulvet så 
mye som mulig, er til stede for barna og i sam- 
handling med dem. Vi vil i stor grad bruke hver-
dagssituasjonene til å utvikle språk og barnas 
sosiale ferdigheter. De voksne motiverer og til-
rettelegger for gode aktiviteter slik at barna skal 
føle mestring og glede underveis. Barna får også 
god tid til sin forskertrang. 
Avdelingen deler daglig opp barnegruppen i min-
dre grupper. Dette er med på å skjerme leken for 
enkeltbarn, og det gir bedre mulighet for en-til-
en kontakt barna imellom og mellom barn og 
voksen. 
For å skape et godt språkmiljø for barna bruker vi 
mye sang og musikk, bøker, bilder, instrumenter 
og konkreter. 
Avdelingen har som mål å være ute hver dag. 
Minst en gang i uka går vi på tur, både innenfor 
og utenfor barnehagens område. Turene dekker 
den gode samtalen, undring, samhold, lek, læring 
og glede.
Det legges til rette for soving i barnehagen. Vi øn-
sker at barna sover ute.

Fuglekongen
har 21 barn i alderen 2-3 år. Vi er fire  

voksne. Vi legger til rette for at barna skal 
oppleve mestring og utvikle sin sosiale 
kompetanse gjennom lek.

Barna tilbys aktiviteter tilpasset deres interesse 
og utviklingsnivå. Vi inspirerer til lek både gjen-
nom lekemateriell, det fysiske miljøet og gjen-
nom organisering av dagen.  Voksne på avdelin-
gen motiverer, støtter oppom og veileder barna 
i lek. 
Vi deler opp barnegruppa i mindre grupper gjen-
nom hele dagen, og kommer til å benytte oss av 
rommene i barnehagen også utenfor avdelingen. 
Toåringene vil være en del sammen med Hubro 
og treåringene kommer til å være mye sammen 
med Trost og Falk.
Vi har fokus på å være mye ute generelt, både i 
barnehagen og i nærmiljøet. 
 
Falk og Trost 
er avdelinger for barn mellom 3 – 6 år. 
På Falk er det 21 barn og 4 voksne og på 
Trost er det 20 barn og 4 voksne fordelt på 
3 stillinger
Falk og Trost samarbeider hver morgen og 
ettermiddag og ved andre anledninger når 
det trengs. De voksne skal bli kjent med 
alle barna på avdelingene.

Vi vektlegger samlingsstund hver dag, den start-
er kl. 9.00. Vi har samling for å skape struktur 

for barna den gjeldende dagen. Det er viktig å 
samle barna og gi felles opplevelser. Innholdet 
i samlingen er temaene vi jobber med, sang og 
musikk, samt at barna får anledning til å fortelle 
om hva de er opptatt av. Å kunne lytte til andre 
og selv ta ordet er med på å styrke barnas sosiale  
kompetanse. Etter samling deles barna inn i 
grupper hvor vi har aktiviteter styrt av voksne 
og/eller av barna selv. Barnas medvirkning er  
viktig for oss og vil prege aktivitetene og temaene 
vi jobber med gjennom året.
Vi ønsker også i år og sette av tid til mange og  
varierte turer i nærområdet. Trost og Falk har 
hver sin turdag fra kl. 9.30 – 13.30, samtidig  
ønsker vi også å gå på kortere turer fra kl. 13.00 
– 14.30. Barna får leke i skogen og får gode opp-
levelser i naturen. De vil få mulighet til å bruke 
tau, kniv og øks. Vi tar også turer til byene i 
nærområdet for å se på kunstutstillinger, kino, 
teater og arrangementer. 

arbeidet i den enkelte avdeling gir oss 
«glade barn gjennom medvirkning, lek 
og læring».
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I barnehagen foregår det 

læring hele tiden. 

Det er bare det at vi 

ikke ser det fordi vi har 

det så gøy!

“

5
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Verdier i rypevegen barnehage

Verdiene i rypevegen barnehage skal være preget av trygghet, an-
erkjennelse og respekt i det daglige samspillet mellom barn- barn, 
barn- voksen og voksen-voksen. Disse verdiene skapes når vi har gode 
relasjoner med hverandre.

Trygghet: Voksne skal skape trygghet ved hjelp av 
gode rutiner, forutsigbarhet og deltagende voksne. 

Mål: Barna skal kjenne seg trygge.

Hvordan:
 • Vi tar alle på alvor.
 • Vi inkluderer alle.
 • Vi roser og oppmuntrer.
 • Vi gir og viser omsorg.
 • Vi holder oss faglig oppdatert.

anerkjennelse: Voksne skal møte barna med 
blikk-kontakt, være lyttende og ta deres perspektiv.

Mål: Det enkelte barn skal oppleve seg betydnings-
fulle.

Hvordan:
 • Vi lytter til alle.
 • Vi roser.
 • Vi ser andre og deres behov.
 • Vi gir tilbakemelding.
 • Vi viser forståelse for andres ulikheter.

respekt er for oss et inkluderende fellesskap med 
plass til det enkelte barn. 

Mål: Alle skal vises respekt.

Hvordan:
 • Vi lytter.
 • Vi godtar ulikheter.
 • Vi viser interesse.
 • Vi gir andre tid og vi utfører våre oppgaver.
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En barnehage som 

setter barn, foreldre 

og personale i fokus.

Indie 3,7 til 

Anette: « Det er 

barn og gamle 

damer som bruk-

er neglelakk!

A: Å? er det 

det, bruker ikke 

du neglelakk? 

I: Jo, jeg og 

mamma. Jeg er 

jo barn og mam-

ma er gammel. 

A: Syns du jeg er 

gammel da? 

I: Nei, Du er jo i 

barnehagen! 

Barneutsagn:“

7

“
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lek

Årets satsingsområde er lek. leken er barnets 
arena som gir grunnlag for god læring og sosial 
utvikling. Vi skal gi tid, rom og varierende ma-
teriell som utgangspunkt for god lek.

Leken er fremtredende i barnets liv, og danner grunnlaget for hel-
hetlig læring. Det vil si at leken stimulerer hele barnet. Når barnet le-
ker vil det utvikle seg kognitivt, sosialt, moralsk, emosjonelt, motor-
isk og språklig. Leken er en læringsarena barna stort sett opplever 
som lystbetont og gøy. I leken er lek målet i seg selv. Barna leker ofte 
det de har opplevd.

lek gir mestringsfølelse som igjen gir trygge og glade barn. 
I et lekfellesskap legges muligheten for barns vennskap med 
hverandre. Ved å inngå i et lekfelleskap drar barna nytte av 
hverandres styrker og kunnskap, samt at enkeltbarnet får prøvd ut 
sin forståelse av virkeligheten i trygge omgivelser. I samspill med 
hverandre og med de voksne skapes et godt miljø for glede, læring 
og utvikling.

rammeplanen sier: «Barnehagen skal bidra til at alle barn kan 
oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek 
– alene og sammen med andre». Leken har ulike uttrykksformer 
som for eksempel rollelek, konstruksjonslek, bevegelseslek og 
regellek. Leken styrker og utvikler barnas identitet og selvfølelse. 
Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av barnekulturen og tradi-
sjoner vi vil ivareta.
For å kunne tilrettelegge best mulig for lek, må personalet ha 
kunnskap om lek og lekens betydning. Personalet må være obser-
vante, engasjerte, kreative og anerkjennende for leken, samt at vi 
må ha kunnskap om når og hvordan vi skal tilrettelegge for å starte, 
verne om og videreutvikle lek. Personalet skal også være aktive i le-
ken der det er behov, eller om barna ønsker det. Vi må hele tiden 
være observante på når leken kan trenge en hjelpende hånd.

• Oppmuntre til lek og delta i den.

• Hjelpe barna som har vansker med å komme inn i lek.

• Bidra med støtte til problemløsning når leken stagnerer.

• Gi barna impulser og inspirasjon til leken.

• Legge til rette både fysisk og organisatorisk for variert lek.

• Legge til rette for uforstyrret lek.

Hvordan; for å arbeide i retning av dette 
målet må personalet:

Satsnings-
området

Barnehagens satsningsområde

MÅl: personalet skal inspirere til lek og gi rom 
for ulike typer lek både inne og ute.
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Når jeg sier «i dag har vi bare lekt», da har jeg..

Lyttet til andre

Utfoldet meg

Bearbeidet erfaringer og opplevelser

Opplevd empati

Lyttet til andreLært om regler og normer

Gjort erfaringer med ulike leketyper

Vært en del av fellesskapet

Brukt sansene

Vist omsorg

Bygget selvfølelse

Øvet motorikken

Blitt utfordret Øvet konsentrasjon
Bygget selvtillit

Øvet konfliktløsning og forhandling

Øvet på turtaking Brukt fantasien

Kjent mestringsfølelse Opplevd motgang

Opplevd samhold
Øvet på å kommunisere

Gitt av meg selv

Utviklet meg emosjonelt

Utviklet meg intellektuelt

Lært om egen identitet

Lært om egne grenser Opplevd samspill

Følt meg trygg
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Læring skjer i størst grad 
når barnet er positivt 
stimulert, gjennom lek 
og gjennom hverdagslig 

samspill med andre barn.

“
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«sosial kompetanse er en forutsetning for å  
fungere godt sammen med andre og omfatter ferdig- 
heter, kunnskaper og holdninger som utvikles 
gjennom sosialt samspill», rammeplanen 2017.

Det å utvikle sosiale ferdigheter i et felleskap er en viktig del av 
et barnehageliv. Rammeplanen påpeker viktigheten av å erfare 
å danne vennskap samt å føle seg som en del av et felleskap. 
For å få til dette, er det nødvendig å jobbe grundig med barnas 
sosiale kompetanse. 

Alle barn skal få erfare det å være betydningsfulle for felles-
skapet vi har i barnehagen og på avdelingene i Rypevegen 
barnehage. Barna skal få erfare positivt samspill med både 
barn og voksne, og det skal legges aktivt til rette for utvikling 
av vennskap og sosialt fellesskap. Barna skal få hjelp til å  
mestre balansen mellom egne behov, og å ivareta andres behov, 
samtidig som vi skal støtte barnas selvfølelse. (Rammeplanen 
2017,10).

Vi har fokus på utvikling av sosial kompetanse gjennom å støtte 
barnas initiativ til samspill, samt bidra til at alle får leke med 
noen. Barna skal oppleve vennskap og lære å beholde venner. 
Barna er med i samtaler der vi snakker om normer for samhan-
dling. De skal også inviteres til å utforme normer i barnehagen, 
avdelingen eller i en mindre gruppe. Barna skal støttes til å se 
en sak fra flere sider, og personalet skal hjelpe barna til å reflek-
tere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Det 
er også viktig at barna opplever å bli støttet når de setter egne 
grenser, at de lærer å respektere andres grenser og at de moti-
veres til å finne løsninger i konfliktsituasjoner. (Rammeplanen 
2017,10).

DUÅ. 
Vi i Rypevegen barnehage bruker programmet «De utrolige årene» i arbeidet med 
barnas sosiale ferdigheter.  De utrolige årene, DUÅ, handler om å tilegne seg  
sosial kompetanse for danning av positiv atferd. Vi tar utgangspunkt i de posi-
tive handlingene barna utfører, gir positiv respons og bygger videre på disse  
handlingene. 
For barn med utfordrende atferd, utarbeides planer for stimulering til endring 
av disse sammen med foreldrene. Det vil si at vi har planer som setter oss i stand 
til å komme barnet i forkjøpet av negativ handling. Ros og oppmuntring vil være 
vesentlig for stimulering av positiv atferd. 
DUÅ er utarbeidet av Dr. Carolyn Webster-Stratton.

Vennskap – fellesskap – sosiale kompetanse 
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” 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”. (Barnehageloven §1)
Omsorg, lek, danning og læring er en stor del av barnehagens innhold. Vi skal jobbe utfra et 
helhetlig læringssyn.  Det vil si at omsorg, lek, læring og danning skal ses i en sammenheng 
slik at barna skal få mulighet til allsidig utvikling. 

Omsorg
«Omsorg er en forutsetning for barnas tryg-
ghet og trivsel og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet.» (Rammeplan 2017).
Barns trivsel og læring er prisgitt følelsen 
av trygghet. Derfor kommer omsorg alltid 
i første rekke. For å få trygge barn, er vi 
avhengige av at kompetente og sensitive 
voksne  gir barna den omsorgen de har be-
hov for. 
Hverdagen i barnehagen skal være preget 
av omsorg, der personalet er oppmerk-
somme og åpne for det unike hos hvert 
barn, i situasjonen og i gruppen. Omsorgen 
kommer til uttrykk i alle situasjoner i løpet 
av dagen og er en viktig forutsetning for 
barns utvikling og læring. Når man vet hvor 
man kan finne et fang for trøst og trygghet, 
er det også lettere å ta sjanser, kaste seg inn 
i leken og gjøre nye erobringer.
Ved å dele barna inn i mindre grupper ska-
per vi små og trygge omsorgsarenaer der 
lek og læring får gode vilkår.

Omsorg i barnehagen handler både om 
relasjonen mellom personalet og barna og 
om barnas omsorg for hverandre. Omsorg 
handler om gjensidighet i samspillet. Å gi 
barn mulighet til å gi og ta imot omsorg 
er grunnlaget for utvikling av sosial kom-
petanse, og er et viktig bidrag i helhetlig 
læringsperspektiv.

Danning
I fellesskap med andre utvikler barn sin 
identitet og sin selvstendighet. Barnet sam-
ler erfaringer gjennom hva det gjør, hvilke 
tilbakemeldinger det får av andre og hva 
det opplever. De ansatte skal anerkjenne 
barna som individer med tanker, følelser 
og intensjoner, og støtte barnas forsøk på 
å skape mening i den verden de er en del av. 
Danning skjer i nære relasjoner til andre. 
Danning bygger på erfaringer. Erfaringene 
omfatter alt hva et menneske aktivt gjør 
og opplever. Danning er en livslang pros-
ess som blant annet handler om å utvikle 

evne til å reflektere over egne handlinger og 
væremåter. Barnehagens normer, verdier og 
kommunikasjon vil være avgjørende i dan-
ningsprosessen. Alle barn må møtes og for-
stås ut fra egne forutsetninger, erfaringer, 
ønsker og behov. De ansatte må se barna 
som individer med tanker, følelser og inten-
sjoner, som forsøker å skape mening i den 
sosiale verden de er en del av.

læring
«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vite-
begjær skal anerkjennes, stimuleres og leg-
ges til grunn for deres læringsprosesser» ( 
R 2017) 
Vi i Rypevegen barnehagen ønsker å 
stimulere barns trang til å utvikle seg. 
Gjennom aktiv deltakelse og undring i et 
fellesskap sikrer vi at barna lærer gode 
lærestrategier i et fellesskap.  Vi vektlegger 
å stimulere til å bli «frie mennesker» i tråd 
med  barnas utviklingsnivå i kombinasjon 
med læring av «akademiske ferdigheter» .

Omsorg, danning, læring & medvirkning
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Omsorg, danning, læring & medvirkning

Dette skjer i et samspill der kreativitet, lek 
og læring utvikles i aktiviteter som gjelder 
sosial kompetanse, språkstimulering, 
tidlig lek med bokstaver og tall, innføring 
i naturen og introduksjon til vår felles kul-
tur. 
 Gjennom lek og læring vil vi legge til rette 
for gode samarbeidsarenaer. Det enkelte 
barn skal få mulighet til å knytte kon-
takt med andre barn på en positiv måte. 
Eksempler på arenaer er frilek, regelspill, 
rollelek og situasjoner der barna hjelper til 
med daglige gjøremål. 

Læringsmiljøet må tilpasses alderen til 
barna. De minste barna utvikler seg gjen-
nom gode relasjoner og et positivt sam-
spill sammen med foreldre, personale i 
barnehagen, andre barn og familie. Vi skal 

legge til rette for gode samspillsarenaer 
og være i god dialog med barna på deres 
premisser. 

Barns medvirkning. 
Hvert barn har rett til å erfare at deres 
stemme blir tatt på alvor. Vi sørger for at 
alle barn blir sett og hørt slik at de erfarer 
at de er betydningsfulle for felleskapet i 
barnehagen. 

Barns medvirkning går i korte trekk ut på 
at barna, uansett alder, skal få være med 
på å påvirke egen barnehagehverdag. På 
den måten vil barna få en gryende for-
ståelse for at nettopp de er viktige med-
spillere i barnehagen. 
Medvirkning er på mange måter en in-
troduksjon til det demokratiske samfun-
net vi lever i. Der alle har rett til å uttrykke 

meninger, alle har lik verdi og rett til å bli 
tatt hensyn til.

I Rypevegen barnehage har vi stort fokus 
på barns medvirkning. Med dette mener 
vi at personalet lytter, observerer og tar 
hensyn til barnas interesser, og vi lager 
planer og legger opp til tema- og prosjek-
tarbeid der etter. Det er gjennom egne in-
teresseområder barna lærer best, raskere 
opplever mestring, og deretter får høyere 
selvfølelse.
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rammeplanens fagområder
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.» 

Vi skal legge til rette for skaperglede, undring og utforskertrang sett i forhold til fagområdene. Fagområdene skal 
ses på i en helhet og vi skal jobbe for å stimulere barns interesse for de ulike fagområdene. Barna skal bli invitert 
inn til å bli med i planleggingen av innholdet. Slik får de mulighet til å medvirke og medbestemme. Arbeidet med 
fagområdene skal være lyst-og lekbetont. Leken skal være grunnlaget for arbeidet med fagområdene. Vi skal vise 
barna tillit og respekt ved å inkludere dem i planleggingen av innholdet. Gjennom dette får barna medvirkning 
i egen hverdag.

14
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Fagområdene :  
Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, miljø og teknologi 

Antall, rom og form 

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Hvordan jobber vi: 
«Lesetrappa», samtaler, fortellinger, høytlesning, dikt, sang og musikk, spill, digitale verktøy.

Fysiske aktiviteter ute og inne, ulike typer lek, ballspill. Fokus på et sunt kosthold.

Formingsaktiviteter, drama, dans, musikk, film, dokumentasjon litteratur og språk.

Naturopplevelser, få kunnskap om naturen og hvordan vi verner om den, turer, 

kunnskap om dyr og miljøet.

«Regnetrappa», lek med tall og former gjennom ulike aktiviteter, eksperimentere og utforske 
størrelser og former, sortere og sammenligne.

Formidle tradisjoner som b.l.a. jul, påske, 17.mai. fokus på holdninger og verdier. Filosofigrupper. 

Bli kjent i nærmiljøet, utvikle forståelse for ulike levesett og kulturer.

“Barndommen har egen-

verdi og barnehagen skal 

ha en helhetlig tilnærm-

ing til barnas utvikling 

Rammeplanen, 2017
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alle barn i barnehagen skal utvikle seg ut fra sitt individuelle utviklingsnivå. Vi i 
rypevegen barnehage må legge til rette for at alle barn i barnehagen får tilbud om 
aktiviteter som passer det enkelte barn. 

Rammeplanen sier følgende om pro-
gresjon: «Barnehagen skal legge til 
rette for progresjon gjennom valg av 
pedagogisk innhold, arbeidsmåter, 
leker, materialer og utforming av fy-
sisk miljø. Barna skal få tilpasset sine 
erfaringer, interesser, kunnskaper og 
ferdigheter». 

Vi må hele tiden ha øyet med på hvor 
barnet er i utviklingen for å stimulere 
dem på beste måte. I et temaarbeid på 
avdelingen skal 6 åringen få like stort 
utbytte som 3 åringen. Dette gjør vi 
ved å dele i grupper både utfra alder- 
og ferdighetsnivå, legge til rette for 
ulike lekemiljøer og lage utfordringer 

som skaper mestring. Mestring fører 
til motivasjon som igjen skaper pro-
gresjon i det lange løp.

Progresjon

Digitale verktøy skal implementeres i 
barnehagen. Vi lar barna få kunnskap 
om PC, Ipad, printer, kopiering, 
skanner, og projektor. Barna får også 

bruke fotografiapparat av forskjellig 
slag.
Aktivitetene blir lagt til rette etter 
barnas alder. De skal bli kjent med in-

ternett som en kunnskapsbase sam-
men med en voksen.

Digitale verktøy
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rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal bidra til at 
barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når 
det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. 

Grunnlaget for gode kostvaner legges i barn-
dommen. Det er derfor viktig at barn fra 
starten får en sunn og balansert kost, som 
bidrar til god helse.
I Rypevegen barnehage har vi egen kokk som 
tilbereder all maten som blir servert i barne-
hagen. Kokkens utgangspunkt for tilberedn-
ing av mat er «statens retningslinjer for mat 
og måltider i barnehagen».

Menyer fra kjøkkenet blir lagt ut på barne-
hagens hjemmeside/MyKid. Hver høst og 
vår kjører vi temadager/temauker, hvor vi 
har fokus på for eksempel ulik type frukt og 
grønnsaker. Middagsrettene har en 6-ukers 
«turnus», og blir tilpasset de ulike årstidene i 
forhold til sesongens råvarer.

slik arbeider vi med kost:
• 2 (3) faste måltider hver dag.

•  6 ukers regulering på middagsmenyene.

•	 God tid til måltidene, minimum 
 30 minutter.

•	 Legge til rette for frokost for de som 
 ønsker det.

•  Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.

•  Voksne som tar aktiv del i måltidet 
 og spiser sammen med barna.

•  Aktive voksne som legger vekt på et 
 godt fungerende og trivelig spisemiljø.

•  God hygiene før og under måltidene 
 og ved oppbevaring og tilbereding av mat.

•  Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon.

•  Variert mat med ulike smaksopplevelser.

•  Mat og drikke med mye tilsatt sukker 
 bør unngås.

•  Middag blir servert 2 ganger pr uke. Fisk  
 på onsdag  og kjøtt på fredager 

Kosthold
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Tilvenning – en god start
starten på barnehagetiden representerer et stort veiskille i barnets op-
pvekst. Vi vet at overgangen kan være forbundet med usikkerhet, og at 
starten på den nye epoken kan være utfordrende både for barnet og for 
foreldrene.

Det viktigste vi arbeider med, er å gjøre barna 
trygge og kjente i barnehagen. Barnehagen er 
som regel barnets første store møte med andre 
voksne og ikke minst andre barn. Barnehagen er 
også den første utdanningsinstitusjonen barnet 
stifter bekjentskap med. 

I Rypevegen barnehage er vi opptatt av at dette 
møte skal bli positivt. Vi vil jobbe intensivt og 
målrettet for at barna skal trives og føle til-
hørighet. 

For å gjøre tilvenningen lettere, får dere en 
primærkontakt. Primærkontakten sørger for 
at dere får all den hjelp og støtte dere trenger 
for at tilvenningsperioden blir en god og posi-

tiv opplevelse. Det er viktig at vi bruker god tid 
på tilvenning, der barnet først blir særlig kjent 
med én voksen, for deretter å utvide horisonten 
til resten av personalet på avdelingen og de an-
dre barna. Det er stor forskjell på hvordan barn 
reagerer på møte med barnehagen. I samarbeid 
med foreldrene tilpasser vi tilvenningen etter 
barnets behov.

I løpet av den første uka i barnehagen, vil forel-
drene få tilbud om en oppstartssamtale. Her 
er barnets trivsel og behov i fokus. I tillegg 
klargjøres forventninger til tiden framover og 
foreldrene gis mulighet til å gi tilbakemeldinger 
på tilvenningen så langt.
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“Barnehagen og skolen 

har et felles ansvar for at 

barn kan møte ulikhetene 

med nysgjerrighet og 

tillit til egne forutsetninger.”
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Førskole
Vi vil sikre at alle barn er best mulig rustet til å beg-
ynne på skolen. Førskolen blir dette året på onsdagene. 
Førskolegruppa skal være på Heistad barneskole, sFO 
lokalene. på førskolen får barna hjemmeoppgaver. 
Disse er frivillig og skal være lystbetont for barnet. se 
egen årsplan for disse barna. 

Jostein Kvåli og Marianne Olsen leder førskolegruppa 
som dette året består av 16 barn. 

Jeanette spør Vilja 3,5 år om hu kan få 

en kos. Vilja svarer; «Nei, jeg har ikke 

flere igjen!»

Da sier Betina: «Men jeg kan vel få?!»

Betina får en kos, og så sier Vilja til 

Jeanette; «Okeida, du kan få 

allikevel!»

Barneutsagn:“
23

Mål: Vi skal forberede barna slik at de får en god overgang barnehage/skole.

Hvordan: Vi skal arbeide i grupper med skoleforberedende emne som:
 • Språk, språkforståelse.
 • Former og tall.
 • Begreper.
 •	Kropp, bevegelse og helse.
 • Trafikk.
 • Natur.

på førskolen skal barna tilegne seg sosial kompetanse ved å:
 • Delta.
 • Vente på tur. 
 • Samarbeide.
 • Rekke opp hånden.
 • Hjelpe hverandre.
 • Leke sammen.

I løpet av høstsemesteret vil førskolebarna få svømmeopplæring. 

Overgang barnehage – skole.
Det er viktig at barnehage og skole samarbeider om barns utvikling og læring. 
Det skal legges til rette for at barna skal ta avskjed fra barnehagen på en god 
måte. Barna besøker den skolen de skal begynne på. Barnehagen informerer 
skolene om innholdet i førskolens årsplan. Det gjennomføres overgangsmøte 
mellom barnehage og skole i løpet av våren før skolestart. Skolene arrangerer 
førskoledager (med foreldre) der barnet møter sin lærer.



24

Foreldresamarbeid

Mål: 
Å skape en god og åpen kommunikasjon til barnets 
beste.
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder 
gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse 
med barnas hjem» (Barnehageloven § 1 «Samarbeidet mel-
lom hjem og barnehage skal alltid ha barnets beste som 
mål. Foreldre og barnehagens personale har et felles ans-
var for barnets trivsel og utvikling» (Rammeplan for barne-
hage 2017). 

Dette er vårt utgangspunkt for hvordan vi arbeider med 
foreldresamarbeid i barnehagen. Foreldrene er de som 
kjenner barnet best og må regnes som eksperter på egne 
barn. Det er vesentlig at barnehagens personale legger til 
rette for et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom barne-
hage og hjem. Dette for å sikre gode utviklingsmuligheter 
for barna.

Hvordan: 
Samarbeidet vil primært foregå i det daglige.  

I uformelle treffpunkt som;
 • Levere og hentesituasjoner.
 • Foreldrekaffe.
 • Påskefrokost og andre arrangement 
  fra barnehagens side. 
Da har vi muligheten til å dele hendelser og erfaringer fra 
hjemmet og barnehagedagen.

Formelt samarbeid som; 
 • Foreldremøte for nye foreldre. 
 • Oppstartssamtale.
 • Et foreldremøte og to foreldresamtaler pr. år.  
 • Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert år. 
Ut i fra svarene kan vi gjøre eventuelle 
endringer i driften. 

Forventninger til foreldre:
 • Ha tid til en uformell samtale.
 • Gi beskjed om barnets dagssituasjon ved levering. 
 • Gi beskjed til barnehagen ved fravær.
 • Påser at barna har nødvendig utstyr.
 • Møter til foreldresamtaler, og andre møter.
 • Holde seg oppdatert på barnehagens web-side.

Hvordan: 
	 •	Personalet skal møte foreldre med interesse.
 • Gi tilbakemelding om barnets opplevelser og hendelser.
 • Være i god dialog med foreldre.
 • Sette av tid til uformelle og formelle samtaler.

FaU – sU: 
Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU) skal være med på å 
skape et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. FAU 
består av 4 valgte foreldrerepresentanter. Disse fungerer 
som kontaktpersoner mellom foreldre og barnehage. 
FAU kan innkalle til møte. To av disse er igjen valgt som 
medlemmer av samarbeidsutvalget (SU). I dette fora er 2 
av personalet representert samt en representant for eier, 
nå daglig leder. SU godkjenner barnehagens årsplan. 

«Foreldrene er de som 

kjenner barnet best og 

må regnes som eksperter 

på egne barn» 

“For barna er det viktig at barnehagen og foreldre har en god dialog og 
et godt samarbeid. Vi er opptatt av å ha en daglig dialog ved hente- og 
bringesituasjonen der vi kan gi en kort tilbakemelding om hvordan dagen 
har vært, og vi kan motta beskjeder fra dere som omhandler barna.



2525

«Foreldrene er de som 

kjenner barnet best og 

må regnes som eksperter 

på egne barn» 
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MyKid er barnehagens nettportal for foreldre og ansatte. Gjennom MyKid kan vi raskt 
og effektivt kommunisere trygt og pålitelig mellom barnehagen og hjemmet ved hjelp 
av sms, månedsplaner, nyhetsbrev, bilder m.m. 

My Kid er et kommunikasjonsverktøy 
mellom barnehage og foreldre. 

Det er et godt verktøy for personalet for å: 
• Registrere levering og henting. 
• Gi beskjeder til foresatte.
• Skrive referat fra dagen i dag med bilder.
• Skrive planer for kommende måned, også med ukeplaner.

Foreldrene kan selv:
• Gi beskjeder til barnehagen på morgenen eller 
 i løpet av dagen.
• Gi beskjed dersom barna skal ha fri eller er syke.
• Registrere ferie for barna.

Foreldrene får automatisk tilgang til My Kid når de er registrert 
som brukere av barnehagen. Foreldrenes telefonnummer er bruk-
ernavn, så lages individuelle passord ved første gangs innlogging. 
Personalet i barnehagen er behjelpelig med dette ved behov. 

MyKid

Lese-
bok

Spire

Lese-
bok

Spire & gro
B A R N E H A G E N E

Gro

Spire Gro



27

planlegging og vurdering

For å sikre et god pedagogisk innhold i 
barnehagen er planlegging og vurder-
ingsarbeid helt nødvendig. God kvalitet 
sikrer vi i rypevegen barnehage ved å 
basere planleggingen på gode observas-
joner og vurderinger av samspillet mel-
lom barna, utviklingsnivå og i samar-
beid med foreldrene. planleggingen 
skal ha god fremdrift og kontinuitet.

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesk-
er i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene 
for barns utvikling og læring.  Vurdering av barneha-
gens innhold er en viktig prosess i refleksjonsarbei-
det i personalgruppen.  «Felles refleksjoner over det 
pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgang-
spunkt for videre planlegging og gjennomføring» ( 
Rammeplanen 2017) Barnehagens årsplan og dens 
innhold evalueres kontinuerlig for å sikre god drift. 

Hvorfor:
 • For å sikre barn gode utviklingsmuligheter.
 • For å sikre kvalitet i barnehagen.
 • For å skape refleksjon hos den enkelte.

Hva:
 • Det enkelte barn, vekst og utvikling.
 • Sosiale relasjoner barn/barn.
 • Sosiale relasjoner barn/voksen.
 • Språk sett utfra aldersadekvat utvikling.
 • Faglig innhold knyttet mot rammeplan for barnehagen.

Hvem vurderer:
 • Personalet i barnehagen, månedlig.
 • Barna (medvirkning), fortløpende.
 • Brukerundersøkelse foresatte.
 • Personalet ved deltagelse i arbeidsmiljøundersøkelse.

For å sikre høy kvalitet på  

barnehagens arbeid, er det 

viktig å vurdere det 

daglige samspillet mellom 

barna og de ansatte.
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personalutvikling
En god barnehage trenger ansatte som konti-
nuerlig er i utvikling. For at barna skal oppleve 
trivsel og læring i barnehagen, er det nødv-
endig med mennesker som trives og opplever 
et trygt arbeidsmiljø som er i kontinuerlig  
utvikling. 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være 
i endring og utvikling.  Barnehagen skal være en lærende 
organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og ut-
fordringer. 
Rammeplanen sier: Målet med barnehagen som pedagogisk 
virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal 
barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedago-
giske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og ram-
meplane

Mål for 2017-18: 
Vi skal ha medarbeidere som har god kunnskap om lek og fremmer et 
inkluderende lekemiljø. 
Personalet skal få god kjennskap til ny rammeplan og ta den aktivt i 
bruk i arbeidet i barnehagen. 

Delmål: 
 • Vi bruker praksisfortellinger til å reflektere over egen praksis. 
 • Vi skal være gode støttespillere for barn og voksne.
 • Vi skal være i god kommunikasjon med foreldre.

Hvordan:
	 • Eksterne og interne kurs.
 •	Medarbeidersamtaler.
	 •	 Arbeidsmiljøundersøkelse.
	 •	Veiledning. Vi setter av tid til veiledning både internt og eksternt. 
	 •	 Faglig påfyll på personalmøter og planleggingsdager.
	 •	Kontinuerlig vurdering av innholdet i det pedagogiske arbeidet. 
	 •	Vi samarbeider med HSN og tar imot barnehagelærerstudenter   
  hvert barnehageår. 

“Et godt arbeidsmiljø 

er viktig for at kvaliteten 

i barnehagen skal være 

best mulig.”

28
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Ailo 5 år: Du er 

ikke EKTE 

voksen før du er 

“syka feit”.

Barneutsagn:“

Herman 3 ½ år: 

«Jeg bare graver 

etter Jesus i 

jorda, for jeg ser 

at han ikke har 

stått opp.»

Barneutsagn:“
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Barnegruppene

navn Fødselsdato
Edvin 14.02.14
Elijah 17.02.14    
Lykke 18.04.14
Linus 17.05.14  
Bo Casper 19.05.14
Yaqoub 08.07.14 
Athelia 12.07.14
Leonora 16.07.14
Henrik 28.07.14
Amund 22.08.14
Jacob Alexander 05.09.14
Mille 30.10.14               
Leon 14.11.14   
Sofie 19.11.14          
Emir 27.01.15
Erik 10.04.15
Qusay 15.07.15    
Mathias 01.08.15              
Rokas 02.09.15
Krister 08.09.15
Mynte 27.09.15

Fuglekongen

navn Fødselsdato
Ailo  12.01.12
Evalen  13.02.12
Patrick 26.02.12
Martin 02.04.12 
Olivia 10.04.12
Tiril Marie 01.09.12
Lionel 26.09.12
Vidar 10.10.12
Oda Catrine 04.12.12
Maiken 24.02.13
Sarah Amalie  06.07.13
Lykke 26.07.13
Johannes 06.08.13
Herman  09.08.13
Georg  11.08.13
Theodor  15.09.13
Jafet  06.04.13
Emmelin  16.04.13
Lone  01.05.13
Sara Isabell 08.11.13

Trost

navn Fødselsdato
Jonathan Natanad 04.01.15
Solveig 24.01.15
Serina Elisabeth 28.05.15 
Marius 20.06.15 
Emil Alexander 16.09.15
Hans  20.10.15
Emilie  29.11.15
Helene  12.12.15
John Isaac 06.01.15
Emilie 15.01.15
Alfred  29.02.16
Bendik  28.04.16
Maddox  10.05.16
Knut 15.07.16
Aurora  29.09.16
Molly 26.12.16

Hubro
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Jonas 3 år prøver å få på seg en genser.

-Oi, det var en trang genser, sier den 

voksne.

«Vet du hvorfor den er så trang? Så 

den ikke skal blåse av!» svarte Jonas.

Barneutsagn:“

navn Fødselsdato
Amelia           27.02.12   
Dennis              31.05.12
Rebekka           05.07.12
Troy                 27.07.12
Martinius         12.08.12
Herman S         09.09.12
Vilja                 19.10.12
Jonas B            20.05.13
Øyvor              16.06.13
Indie                12.10.13
Alvin               28.10.13
Jonas H           29.10.13
Millian            03.11.13
Astrid             24.03.14
Vilde              28.03.14
Aurora            29.04.14
Colin      01.05.14
Liam          03.07.14
Melanie          13.07.14
Jonah             04.10.14
Millie             24.12.14

Falk
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Anne Mette Rambekk
Fagarbeider

Therese Gregersen
Daglig leder

Jostein Kvåli
Pedagogisk leder 

Vegar Sundby
Barnehagelærer 80%

Feride Gøkce 
Pedagogisk leder  90%

Cecilie Nenseth
Assistent  90%

Falk Fuglekongen

ansatte

Betina Vestby
Assistent

Vibeke Buer
Barnehagelærer

Hilde Myrvang
Fagarbeider



33

Gunn-Tove Lager
Assistent

Kamilla Christensen 
Assistent 90%

Marianne Olsen
Fagarbeider

Renate Bergsland
Pedagogisk leder

Hanne Måren
Fagarbeider 50%

Hubro Trost

ansatte

Diana Skau
Kokk 80%

Stine Marie Grythe
Pedagogisk leder 

Anette Hermansen
Barnehagelærer 50%

Jeanette Olsen
Assistent
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Januar: 2. Planleggingsdag - barnehagen stengt.
  Vinteraktivitetsdag.

Februar: 16.  Karneval.
 Uke 8.  Vinterferie for skolene .

Mars: 30. Påskefrokost

april:  4. Barnehagen stenger kl. 12

Mai: 3. Spire & Gro lekene.
 8. Dugnad

 16. Feiring av 17. mai, kl. 15.00
 18.  Planleggingsdag - barnehagen er stengt. 
  Overnatting for skolebarna.

Juni: 6. Sommerfest i barnehagen
 7. Overnatting for førskolebarna

Juli:  Ferieavvikling og sommerbarnehage.

Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år. 
Ved endring av planleggingsdatoer, varsles det med 2 måneder i forkant. 
Dette året har vi 1 dag på «flyt».

20
17

august: 1. Barnehagestart for nye barn.
 17. og 18. Planleggingsdager - barnehagen er stengt.
 22.  Foreldremøte for førskolen.

september: Uke 36 Kampanje mot mobbing.
 Uke 36 Foreldrekaffe, ute.
 Uke 38 Brannvernuke.
 26. Foreldremøte
  Dugnad.

Oktober:  Uke 41 Høstferie for skolene. 
 24. FN dagen med fokus på FORUT 

november 

Desember: 13.  Lucia, gløgg og lussekatter.
  20.  Nissefest.
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Der barna er i fokus!

Rypevegen 2, 3940 Porsgrunn / Telefon: 35 55 01 90 / e-post: marge.bertelsen@barnehage.no / www.spireoggro.no
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