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Der barna er i fokus!
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Visjonen vår:

Glade barn

gjennom medvirkning,

lek og

læring
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Velkommen til barnehageåret 2021 - 2022
Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Rypevegen barnehage. Barnehagen er barnas første møte med en
læringsinstitusjon. Barn og foreldre møter en ny og spennende hverdag. Leken står som barnas største læringsarena
i barnehagen og med lek, vennskap, omsorg og medvirkning ønsker vi å gi barna lærerike og opplevelsesrike dager.
Barnehagens viktigste oppgave er å legge til rette for at alle barn skal få utvikle seg ut i fra sine egne forutsetninger og behov i nært samarbeid med foreldre/foresatte.
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.
I år får vi 18 nye barn. Starten av barnehageåret er en spennende tid for barn, foreldre og ansatte. Vi gleder
oss til å møte dere alle sammen, både nye og «gamle» barn og foreldre til et nytt og spennende barnehageår.
Rypevegen barnehage er en 4 avdelings barnehage på Heistad. Vi er 76 barn fordelt på 4 avdelinger, Falk,
Trost, Hubro og Fuglekongen. Vi er til sammen 18 ansatte og alle avdelingene har minst 2 pedagoger.
Rypevegen barnehage har et flott nærmiljø med mange turmuligheter. Vi er opptatt av tur og utelek, og flere
av avdelingene er mye på tur. Vi går til Plassen og Falkeskogen ganske ofte og ellers på ulike lekeplasser rundt
om på Heistad.
Vi har særlig fokus på at barna skal oppleve et berikende fellesskap og få erfaringer med å danne vennskap.
Barnets sosiale arena er i hovedsak lek. Vi ønsker derfor å gi barna gode opplevelser og skape gode lekemiljøer
både inne og ute slik at barna får positive erfaringer med å være i et felleskap.
I Rypevegen barnehage jobber avdelingene i mindre grupper. Dette gjør vi for å tilrettelegge for varierte
aktiviteter og skape tid og rom for lek.

Vår visjon er: «glade barn gjennom medvirkning, lek og læring»
Årsplan:
Årsplanen til barnehagen er et viktig arbeidsdokument for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.
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
Porsgrunn kommune sin kvalitetsplan «Klart vi kan». I tillegg til årsplan skal det lages planer for kortere og
lengre tidsrom for ulike barnegrupper etter behov.
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Vennlig hilsen

Therese Gregersen
Daglig leder

3

Verdier i Rypevegen barnehage
Verdiene i Rypevegen barnehage skal være preget av trygghet, anerkjennelse og glede 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: Alle skal kjenne seg trygge i barnehagen.
Hvordan:
• Vi tar alle på alvor.
• Vi inkluderer alle.
• Vi roser og oppmuntrer.
• Vi gir og viser omsorg.
• Vi holder oss faglig oppdatert.
Anerkjennelse: Alle skal føle seg anerkjent i barnehagen.

Mål: Alle skal oppleve seg betydningsfulle.
Hvordan:
• Vi lytter til alle.
• Vi roser.
• Vi ser andre og deres behov.
• Vi gir tilbakemelding.
• Vi viser forståelse for andres ulikheter.
• Vi møter hverandre med blikkontakt.
• Vi tar hverandres perspektiv.
Glede: Glede knytter oss sammen gjennom smil, latter og godt humør.
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Mål: Alle skal oppleve glede i hverdagen
Hvordan:
• Vi møter hverandre med et hei
• Vi ler sammen
• Vi viser positive holdninger.
• Vi legger til rette for positive opplevelser
• Vi deler gleder med hverandre.
• Vi verdsetter den «humoristiske barnekulturen».

“

En barnehage som
setter barn, foreldre
og personale i fokus.

“

Barneutsagn:

Filip 2,5:
«Har du også
baby i magen,
Marit? Eller er
det kake på pølserommet? (Pauserommet)»

“

Barneutsagn:

Linus 3år: «Det
heter han når
det er gutt og
hun når det er
jente. Hunden sier
voff,voff»
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Lek - et sted for vennskap og fellesskap
Barnehagens satsningsområde

I Rypevegen barnehage har leken en sentral plass. Vi setter av tid, organiserer rom og legger til rette
for varierende materiell som utgangspunkt for god lek. For barnet er leken et mål i seg selv, samtidig gir leken grunnlag for god læring og sosial utvikling.
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Leken er fremtredende i barnets liv og danner
grunnlaget for helhetlig læring. Det vil si at leken stimulerer hele barnet. Når barnet leker
vil det utvikle seg kognitivt, sosialt, emosjonelt, motorisk og språklig. Leken har ulike
uttrykksformer som for eksempel rollelek,
konstruksjonslek, bevegelseslek og regellek.
Gjennom leken legges grunnlaget for barns
vennskap med hverandre. Ved å inngå i et
lekfellesskap drar barna nytte av hverandres
styrker og kunnskap, samt at barna får prøvd
ut sin forståelse av virkeligheten i trygge
omgivelser.

For å utvikle vennskap er sosial kompetanse
viktig å lære. Med sosial kompetanse mener vi
det å kunne kommunisere og samhandle godt
med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen består av et sett ferdigheter som
naturlig inngår i en helhet i barnas samspill,
for eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll.
For å kunne tilrettelegge best mulig for lek,
må personalet ha kunnskap om lek og lekens
betydning. Personalet må være observante,
engasjerte, kreative og anerkjennende for lekens egenverdi.

Vi skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at
barna utvikler et positivt forhold til seg selv
og tro på egne evner. Leken styrker og utvikler
barnas identitet og selvfølelse. I Rypevegen
barnehage skal alle barn få erfare å være betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen og
på avdelingene. Barna skal få erfare positivt
samspill med både barn og voksne, og vi skal
legge aktivt til rette for utvikling av vennskap
og sosialt fellesskap.

MÅL: Barnehagen skal bidra
til at barna opplever glede og
engasjement gjennom lek, og
oppleve å være betydningsfulle for felleskapet og utvikle
vennskap.

Vi arbeider med lek gjennom å:

• Gi barna nye impulser og felles opplevelser som
gir grunnlag for lek.

• Ta initiativ til lek og være engasjert i leken når det er

behov for det. Vi må være bevisst egen rolle
og deltakelse i barnas lek.
• Veilede og hjelpe barna i lek.
• Observere hva barna er interessert i og opptatt av.
• Organisere de ulike rommene slik at de innbyr til lek.
• Vi benytter oss av ulike lekearenaer; ute og inne i
barnehagen, på tur.
• Legge til rette for et trygt og godt lekemiljø der alle
kan delta i leken.

Satsningsområdet

Når jeg sier «i dag har vi bare lekt», da har jeg..
Blitt utfordret
Øvet konsentrasjon
KƉƉůĞǀĚǀĞŶŶƐŬĂƉ
dĂƚƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀ Bygget selvtillit Vist omsorg Utviklet meg emosjonelt

Lært om egen identitet KƉƉůĞǀĚůĂƚƚĞƌŽŐŐůĞĚĞ >ĞĚĞƚŽŐďůŝƚƚůĞĚĞƚ
Lyttet til andre Gjort erfaringer med ulike leketyper sčƌƚŬƌĞĂƚŝǀ
Bearbeidet erfaringer og opplevelser

Opplevd empati

sŝƐƚŽŵƐŽƌŐ

Bygget selvfølelse

Øvet konfliktløsning og forhandling

Utviklet meg intellektuelt

sčƌƚŶǇƐŐũĞƌƌŝŐ

Opplevd samhold
Lært om regler og normer

Øvet motorikken

Brukt sansene

Vært en del av fellesskapet

Øvet på turtaking Brukt fantasien
Øvet på å kommunisere Lyttet til andre

Lært om egne grenser

Opplevd samspill

Utfoldet meg

Kjent mestringsfølelse Opplevd motgang ^ĂŵĂƌďĞŝĚĞƚ
Gitt av meg selv dĞƐƚĞƚŶǇĞŽƌĚ 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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Omsorg
Omsorg er grunnpilaren i arbeidet vårt i barnehagen og handler om
at barna skal bli sett, hørt, føle seg forstått, bli respektert og få den
hjelpen og støtten de trenger i hverdagen. Personalet må bli godt
kjent med barna slik at de lettere kan lese kroppsspråket deres, tolke
signaler og dermed gi den omsorgen barna har behov for.
Gjennom å føle seg trygg i barnehagen blir det lettere for barna å ta sjanser, kaste seg inn i leken og
gjøre nye erobringer. Personalet i barnehagen vil fungere som støttende stillaser i hverdagen ved å
være til stede for barna for å hjelpe dem videre i denne utviklingen.
Personalet skal møte alle barn med forståelse utfra barnas egne forutsetninger, erfaringer og behov.
Personalet skal se og anerkjenne barna som individer med egne tanker, følelser og intensjoner.

Rammeplanen legger klare føringer for hvordan personalet skal jobbe for å ivareta
barnas behov for omsorg.
Personalet skal:

•
•
•
•
•
•
•

Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile.
Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre.
Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet, og trivsel i barnehagen.
Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.
Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet.
Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg.
Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for
utvikling av empati og nestekjærlighet», (KD17).
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Barns medvirkning
Barn i barnehagen har rett på å bli sett, hørt og få innflytelse på egen barnehagehverdag.
Barns medvirkning handler om å ta barn på alvor. I Rypevegen barnehage skal barna få mulighet til
aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagehverdagen, Det er gjennom egne interesser
og behov barna lærer best, raskere opplever mestring, og deretter får høyere selvfølelse. Vi lager
planer og legger opp til tema- og prosjektarbeid etter barnas interesser.
Barns medvirkning er nedfelt i barnehageloven:
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet ( Barnehageloven)
For å arbeide i retning av dette må barnehagen være bevisst på barns ulike uttrykksformer og
tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle
forutsetninger og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og
modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Barns medvirkning
er viktig for at barn skal oppleve tilhørighet, fellesskap, at de blir tatt på alvor og at de har
en betydning for andre.

Slik jobber vi med barns medvirkning i Rypevegen barnehage:

•
•
•
•
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Vi tar utgangspunkt i hele barnegruppens behov og interesser ved planlegging.
Vi jobber i smågrupper slik at barna lettere kan dele sine synspunkter.
Vi er delaktige i lek og aktiviteter for å bli godt kjent med barna.
Vi bruker demokratiske prosesser for valg av aktiviteter.

“Medvirkning i praksis
betyr å kunne være med
på å påvirke innholdet i
barnehagen, bli sett, hørt
og lyttet til.”

“

Barneutsagn:

Barna kan ikke leke
på kjøkkenet pga korona. Maren 3:
«Korona kan IKKE
være med meg til
Spania!»

“

Barneutsagn:

Påskeharen og påskekyllingen sykler forbi
barnehagen:
Maren 3:
«Det gikk ikke så veldig fort da, de glemte
å øve seg litt først.»
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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 i egen hverdag. Arbeidet med fagområdene skal være lyst- og lekbetont. Leken skal
være grunnlaget for arbeidet med fagområdene.
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Fagområdene blir jobbet med på tvers gjennom
prosjekter og emner vi har igjennom året.
Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere vil møte som fag i skolen. Fagområdene kommer naturlig inn i det daglige arbeidet i barnehagen
som blir synlige gjennom månedsplanen. Flere fagområder vil være representert i et temaarbeid og i
forbindelse med hverdagsaktiviteter og på turer.

Fagområdene

Beskrivelse av fagområde:

Hvordan jobber vi med fagområdene i de ulike aldersgruppene
1 - 3 år

3 - 6 år

Handler om at barna skal få utforske og utvikle sin
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold
av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna
møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom
rim, regler, sanger, litteratur og tekster.

Tradisjonelle barnesanger, bildebøker, aktiv benevning i alle aktiviteter og bilder/symboler som forsterkning.

Leser bøker, forteller historier og
eventyr, hører på lydbøker, spiller
spill, bruker språket aktivt i hverdagssituasjoner. Aktiv benevning i
alle situasjoner. Ansatte oppfordrer
til samtale.

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være
i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve
motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Tumlelek inne og ute. Enkle former for hinderløype, sangleker, utforsker uteområdet i barnehagen,
korte turer i skog, oppmuntrer til
kroppslige utfordringer.

Korte og lange turer, ballspill, ulike
typer regelleker som f.eks haien
kommer, stiv heks, hinderløype.
Rappellering, klatring og sykling.

Natur, miljø og
teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer
evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen
til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for
at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og
få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Ute i all slags vær, tur til nærskogen.
Bli kjent med naturelementer ved å
bruke sansene. Ta med naturmateriale inn i barnehagen.

Kunnskap om dyr, natur og miljøet.
Bli kjent med årstidene, naturopplevelser året rundt.

Antall, rom og form:

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til
rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og
ved selv å være kreative og skapende.

Barna introduseres for tall og former ved telling, sortering av leker,
lek med f.eks. duplo og annen konstruksjonslek.

Vi bruker tall og former aktivt i
hverdagen, blir introdusert for
digitale uttrykksformer via ipad,
eksperimenter, utforske former
og størrelser, sorterer og sammenligner.

Etikk, religion og
filosofi

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse
for samfunnets mangfold og forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett.

Markering av høytider og tradisjoner som jul, påske, eid med ulike aktiviteter++, bli kjent med følelsene
våre.

Markere høytider og tradisjoner
med ulike aktiviteter, undre seg
over filosofiske spørsmål. Snakke
om forskjellighet, øve på følelsesregisteret og sette grenser for seg
selv.

Nærmiljø og samfunn

Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer
skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med
eget nærmiljø, samfunn og verden. Barnehagen skal
bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna
kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.

Turer i nærmiljøet, ta hensyn til
hverandres behov og medbestemmelse i hverdagen. Markering av
nasjonaldag. Begynnende trafikkopplæring.

Utforske og bli kjent med nærmiljøet,
undre seg over forskjellighet og
forskjellige levesett og kulturer. Bli
kjent med demokratiske prinsipper –
medbestemmelse. Erfare at vi er likeverdige uavhengig av kjønn, religion
– alle er en del av fellesskapet.

Kunst, kultur og
kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal
legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å
bidra til at barna får være sammen om å oppleve og
skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Bli kjent med ulike uttrykksformer
musikk, dans, drama og forming.
Bruke tid på å bli kjent med og utforske ulikt materiale, målet er å
bruke materialene. Barna har frihet
til å f.eks. male fritt.

Bli kjent med ulike kunstneriske teknikker, lage
fortellinger, dramatisering,
aktivt bruk av musikk, dans
og sang i hverdagen.

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat
og helse
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Progresjon
«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve
fremgang. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal
få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter»
(Rammeplan for barnehagen s. 44)

Alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold ut fra eget ståsted. Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte lek- og læringsmuligheter.
Slik jobber vi med progresjon i Rypevegen barnehage:
• Vi planlegger etter alder og modenhet for at barna skal oppleve mestring.
• Vi gir barna utfordringer ut i fra forutsetningene deres slik at de opplever fremgang og mestring.
• Vi gir nye opplevelser og erfaringer.
• Vi tar bevisste valg ved bruk av materialer, leker, bøker og utstyr og gjør dem tilgjengelig for barna.
• Vi legger til rette temaarbeid ut fra barnas interesser, alder og modning.
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Overganger
Overganger hjem – barnehage

Starten på barnehagetiden representerer et
stort veiskille i barnets oppvekst. 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 tilhørighet.
I Rypevegen møter vi nye familier slik:
• Foreldremøte for nye foreldre mai/ juni.
• Nye barn får en primærkontakt den første
tiden i barnehagen.
• Vi har en tett dialog med foresatte
den første tiden.
• Oppstartsamtale i løpet av de 2 første
ukene.
• Brukerundersøkelse «Evaluering av
oppstart» etter ca 2 måneder.

Overgang innad i barnehagen

Når barnet bytter avdeling innad i barnehagen skal
personalet sørge for at barna og foreldrene får tid og
rom til å bli kjent med nye barn og voksne.
I løpet av de 2 -3 første ukene på ny avdeling skal
foreldrene ha en oppstarts samtale med barnehagelærer.
Rypevegen tilrettelegger for overgang innad i
barnehagen på denne måten:
• Overgangsbarna besøker avdelingen de skal
begynne på. De møtes på forskjellige arenaer
som f.eks. innelek, utelek og turer.
• Dere får tilbud om en overgangssamtale med
barnehagelærer/ pedagogisk leder på ny
avdeling før oppstart.
• Barnet får en primærkontakt som følger
opp i overgangen.
• Tilbud om oppstartsamtale med
pedagogisk leder/barnehagelærer.

Overgang barnehage – skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre
og skolen legge til rette for at barna kan få
en trygg og god overgang fra barnehagen til
skole og eventuelt SFO (KD 17). Det er viktig
at barnehage og skole samarbeider om barns
utvikling og læring. Barnehagen skal legge til
rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi
dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at
barna kan avslutte barnehagetiden på en god
måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro
på egne evner. Barna skal bli kjent med hva
som skjer i skolen og SFO.
Slik jobber Rypevegen med overgangen mellom barnehage og skole:
• Vi har økt fokus på selvstendighet, språk
og vennskap det siste året i barnehagen.
• Personalet snakker positivt om det å starte
på skole og SFO.
• Vi har et godt samarbeid med Heistad
skole og får besøke skolen ukentlig siste
året i barnehagen.
• Vi har en førskoleklubb som gir barna
utfordringer ut fra modning og interesser.
Innholdet i førskoleklubben kan være:
former og tall, bokstaver, begreper, trafikk
og natur. Førskolen jobber også med
å vente på tur, rekke opp hånden, hjelpe
hverandre, delta i aktiviteter og samarbeide.
• Vi gjennomfører barnesamtaler om barnas
forventninger til skolestart.
• Vi følger Porsgrunn kommune sine
prosedyrer for overganger.
• Barnehagen har en markering av barnehageslutt f.eks. sommerfest, tur eller
overnatting.
• Barna deltar på svømmeskole i regi av
Porsgrunn kommune.
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Foreldresamarbeid
Rypevegen barnehages samarbeid med foreldre bygger på kunnskap om hvilken rolle hjemmet og barnehagen spiller i barnets liv. Samarbeidet tar utgangspunkt i en grunnleggende respekt for foreldres kompetanse som foreldre og det ansvar de har for å oppdra sine barn på den måten som er riktig i forhold til
deres tradisjoner, normer og vurderinger.
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig
alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i
nær forståelse med barnas hjem» (Barnehageloven
§ 1). «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal
alltid ha barnets beste som mål. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets
trivsel og utvikling» (KD17).

Mål: Å skape en god og åpen
kommunikasjon til barnets beste.
Læringsarbeidet i Rypevegen preges av trygg
tilknytning og barns emosjonelle utvikling.
Dette danner særlig grunnlaget for hvordan
barnehagen jobber med barns tilvenning til
barnehagelivet, og er et av de viktigste elementene i arbeidet vårt gjennom hele barnets tid i
barnehagen.
For å sikre samarbeid med barnas hjem og
foreldrenes medvirkning på barnehagens samlede virksomhet, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet
består av alle foreldre/foresatte. Samarbeidsutvalget består av enkelte foreldre/foresatte og
ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt
representert. Samarbeidsutvalget skal være
et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldrerepresentantene i
samarbeidsutvalget blir valgt i foreldremøtet i
august/september.
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I barnehagen medvirker
foreldrene gjennom:
• Tilvenningssamtale i tilvenningsperioden.
• Overgangssamtale hvis barn bytter gruppe
eller avdeling.
• Foreldresamtaler, tilbys to ganger i året.
• Samarbeidsutvalget (SU).
• Foreldremøter.
• Årlig brukerundersøkelse.
• Daglig dialog.
• Foreldrearrangementer.
Her i Rypevegen barnehage er den daglige
kommunikasjonen med foreldrene viktig, det
vil si dialogen om det enkelte barn i hente- og
bringesituasjonen. Barnehagen benytter seg
av kommunikasjonsportalen MyKid, hvor vi
legger ut dagsrapporter, bilder, periodeplaner,
evalueringer og referater.
I tillegg til punktene som er nevnt over
har vi disse arrangementene hvor foreldre
er invitert:
• Foreldremøte for nye foreldre.
• Foreldremøte på høsten.
• Markering av FN dag / høstfest.
• Lucia.
• Påskefrokost.
• Dugnad.
• 17. mai markering.
• Sommerfest.

Forventninger til foreldre:
• Ha tid til en uformell samtale.
• Gi beskjed om barnets dagssituasjon ved
levering.
• Gi beskjed til barnehagen ved fravær.
• Påse at barna har nødvendig klær og utstyr.
• Møte til foreldresamtaler, og andre møter.
• Holde seg oppdatert på MyKid.
For å få til dette, må personalet:
• 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. 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».

“

Barneutsagn:

Mathilde og Emelin
(2år) vasker dukkene
Mathilde: Babyen har
snørr.
Emelin: Da kan hun
ikke være i barnehagen hvert fall!
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Planlegging og vurdering
For å sikre et godt pedagogisk innhold
i barnehagen er planlegging og vurderingsarbeid helt nødvendig. God kvalitet
sikrer vi i Rypevegen barnehage ved
å basere planleggingen på gode observasjoner og vurderinger av samspillet mellom barna og i samarbeid med
foreldrene. Planleggingen skal ha god
fremdrift og kontinuitet.
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene
for barns utvikling og læring. Vurdering av barnehagens innhold er en viktig prosess i refleksjonsarbeidet i personalgruppen. «Felles refleksjoner over det
pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring»
(KD17). Barnehagens årsplan og dens innhold evalueres kontinuerlig for å sikre god drift.

valitet på
For å sikre høy k
d, er det
barnehagens arbei
det
viktig å vurdere
mellom
daglige samspillet
tte.
barna og de ansa

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.
• Foresatte, gjennom brukerundersøkelse.
• Personalet ved deltagelse i arbeidsmiljøundersøkelse.
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Personalutvikling

“

For at barna skal oppleve trivsel og læring i
barnehagen, er det nødvendig 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 utfordringer.

“Et godt arbeidsmiljø
er viktig for at kvaliteten
i barnehagen skal være
best mulig.”

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 pedagogiske arbeidet skal
være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Mål for 2021/2022:

Vi skal ha medarbeidere som har god kunnskap om lek, mangfold og
inkludering.

Delmål:
•
•
•
•
•
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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.
Vi skal ha kunnskap om lekens betydning for helhetlig læring.
Vi skal ha kunnskap om hvordan lek bidrar til inkludering.

Hvordan:
•
•
•
•
•
•
•

Eksterne og interne kurs.
Medarbeidersamtaler.
Arbeidsmiljøundersøkelse.
Veiledning intern og ekstern.
Faglig påfyll på personalmøter og planleggingsdager.
Kontinuerlig vurdering av innholdet i det pedagogiske arbeidet.
Vi samarbeider med USN og tar imot barnehagelærerstudenter 		
		hvert barnehageår.
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MyKid
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.

MyKid 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 skal 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 MyKid når de er registrert
som brukere av barnehagen. Foreldrenes telefonnummer er brukernavn, så lages individuelle passord ved første gangs innlogging.
Personalet i barnehagen er behjelpelig med dette ved behov.
Dere har også en mulighet for å abonnere på en mobiltilpasset nettside for MyKid. Den første måneden er gratis. De neste
månedene koster kr.25.-. pr. måned. Det betales for ett år om
gangen. Det kan tilknyttes 4 personer til hvert abonnement.
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Spire

Gro
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Hubro

Barnegruppene

Navn
Ada
Alida
Liam
Maja
Nathel
Theo
Celias
Ellie
Ludwig
Sander
Sigrid
Ulrikke
Max
Astrid

Fuglekongen
Navn
Amalie
Evelina
Johan
Kristian
Mikkel
Leander
Iris
Mila
Caspian Cornelis
Isak
Lisa
Silas
Julian
Caspain
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Fødselsår
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Falk
Navn
Emilie B
Alfred
Ola K
Josefine
Sarah
Molly
Jonas
Christoffer
Ludvik
Iver
Elias
Astrid
Milia
Linus
Emrik
Torben
Filip
Emelin
Olivia
Tilie
Mathilde
Ola N
Anea
Einar

Fødselsår
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Fødselsår
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Trost
Navn
Livia
Bendik
Maddox
Levion
Knut
Gard
Matheo
Aurora
Mika
Natanael
Lucas
Ivo
Emilie
Emil
Evander
Ellinor
Ingrid
Herman
Ludvik
Kabiel
Maren
Nora
Ida
Tilde

Fødselsår
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
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Ansatte
Falk

Jostein Kvåli

Elise Heimholt
Barnehagelærer

Vibeke Buer
Miljøpedagog
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Fuglekongen

Feride Gøkce

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Hilde Myrvang

Marit Heibø Edvardsen

Fagarbeider

Betina Vestby
Pedagogisk medarbeider

Barnehagelærer

Marthe Aurora
Rugtveit

Pedagogisk medarbeider

Jeanette Olsen
Pedagogisk medarbeider

Ansatte
Diana Skau

Therese Gregersen

Fagarbeider 100%

Daglig leder

Hubro

Renate Bergsland
Pedagogisk leder

Trost

Stine Marie Grythe
Pedagogisk leder

Malene Nedberg
Hansen
Pedagogisk leder

Anne Mette Rambekk
Fagarbeider

Charlotte Myhre
Fagarbeider

I Rypevegen barnehage er vi 19 ansatte fordelt på 18 stillinger.

Malin Brettvik

Pedagogisk medarbeider

Vegar Sundby
Barnehagelærer

Marianne Olsen
Fagarbeider
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2021
2022

August:

2.
12. og 13.
24.

Barnehagestart for nye barn.
Planleggingsdager - barnehagen er stengt.
Foreldremøte for førskolen.

September:

Uke 36
Uke 38
21.
28.

Kampanje mot mobbing.
Brannvernuke.
Foreldremøte.
Dugnad.

Oktober:

Uke 41
24.

Høstferie for skolene.
Markering av FN dagen

November

15.

Planleggingsdag

Desember:

13.
17.

Lucia, gløgg og lussekatter.
Nissefest.

Januar:
3.
		

Planleggingsdag
Vinteraktivitetsdag ( på flyt).

Februar:

4.
18.
Uke 8.

Markering av samefolkets dag.
Karneval.
Vinterferie for skolene.

April:

8.
13.

Påskefrokost.
Barnehagen stenger kl. 12.

Mai:

5.
13.
27.

Dugnad.
Spire og Gro lekene
Planleggingsdag

Mars:

Juni:
9.
		

Sommerfest i barnehagen
Avslutning for førskolebarna

Juli:

Barnehagen har sommerstengt.

11. - 29.

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».
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Aktivitetskalender

Grafisk design: Stevik - 08.2020

Der barna er i fokus!
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