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FORORD
Vi ønsker med denne årsplanen å fortelle hvordan
vi vil vektlegge vårt arbeid gjennom året.
Årsplanen er et arbeidsverktøy for de ansatte, et
grunnlag for familiene, kommunen og andre for
informasjon og innsyn. Utgangspunktet for alt
vårt arbeid er rammeplan for barnehager og lov
om barnehager.
”Å finne nye stier”

2018 – 2019

Vår visjon:
”Stifinnere er aktive voksne som skaper rom for
LEK og LÆRING”

Årsplanen gjelder frem til høsten 2019

1. OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER
Lov om barnehager og rammeplanen
Stifinneren barnehage er en godkjent
barnehage som er underlagt ”Lov om
barnehager" og «Rammeplan for barnehagen»
som er en forskrift til loven. Rammeplanen er
ny 2017 og dette året skal barnehagens
personale bruke tid på å implementere den i
deres arbeid. Rammeplanen skisserer syv
fagområder som alle barna i barnehagen skal
få erfaring med gjennom et år.
•
•
•
•
•
•
•

Etikk, religion og filosofi
Kunst, kultur og kreativitet
Kommunikasjon, språk og tekst
Nærmiljø og samfunn
Kropp, bevegelse, mat og helse
Antall, rom og form
Natur, miljø og teknologi

"Formålet med barnehagen er i samarbeid
med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling"
Bhg.loven §1. Hver barnehage har selv stor frihet
til å velge sitt innhold, sine mål og arbeidsmåter
med rammeplanen som plattform. Fagområdene
er i kontinuerlig i bruk gjennom prosjekter, lek,

erfaringsbasert læring og opplevelser.
Stifinneren barnehage er pedagogisk innrettet
som en Reggio Emilia barnehage. Vi baserer
vårt barnesyn på en individorientert
pedagogikk, med fokus på barnas iboende
ressurser og rett til demokratisk medvirkning.

2. REGGIO EMILIA FILOSOFI
- vårt barnesyn og læringsperspektiv
Pedagogikken i
Reggio barnehagene
er preget av
et syn på barn, der
kunnskap og læring
tar utgangspunkt i at
barna er kompetente!
Det er en
individorientert
pedagogikk som tar
forholder seg til
barnet som subjekt i
samhandling med et
fellesskap. Barn gis
mulighet til å og
kommunisere og
bearbeide informasjon
gjennom ulike uttrykksformer. Gode stikkord er:
forskertrang, nysgjerrighet og undring ved å
finne ut ting sammen. De ansatte streber etter å
forstå hvordan barnet tenker, ved å stille spørsmål
og undre seg sammen med dem. Via
dokumentasjon prøver vi å synliggjøre
barnehagehverdagen, hva vi gjør og hva barna
forsøker å forstå i prosessene.

MÅL

HVORDAN

Stifinneren arbeider
med å finne ”Barns 100
språk”

- Teori "Hundre måter å
tenke på" og
Rammeplanen 2017

Vi tilbyr barna ulike
uttrykk, drama, musikk
og dans mm

- Litteratur, rollelek, sang
og teateropplevelse

Voksenrollen i
Stifinneren er lyttende
og spørrende

-De voksne er bevisst sin
fagrolle og får veiledning
i hht målet

Personalet anerkjenner
barnas demokratiske
medvirkning i
barnehagens innhold

- Faste dagsrutiner, men
større frihet i valg av
aktiviteter i kjernetid

Vår pedagogiske
dokumentasjon er
tilgjengelig

-Ukeplaner, romplaner,
prosjektskjema, Spirepost
arkiveres i egen perm. A3

Progresjon i det
pedagogiske arbeidet
kvalitetssikres

-Lederteam. Avd.team
KO team, Fagteam,
Medarbeiderteam
Veiledning med enkelte

3. UTELIV – NATUR OG MILJØ
Stifinneren jobber mye med begrepet
bærekraftig utvikling og det videreutvikler vi
hele tiden. I år vil vi dyrke noen råvarer selv, vi
har fokus på økologisk frukt og grønt. Kosthold
er en viktig del av satsningen i HOPP i tillegg til
fysisk aktivitet. Vi utarbeider enkelt
læringsmateriell med aktiviteter som kan
gjennomføres i utetiden. Samtidig vil vi skape
gode rutiner rundt søvn og hvile til alle barna i
barnehagen. Vi har representant i Hopp teamet.
Vi vil ha fast utegruppe hver dag. Deres
oppgave er å gi gode erfaringer med uteliv,
pakking av sekk, smøring av matpakke,
tilberedning av enkel mat ute, finne spiselige
råvarer ute, florakunnskap i eget nærmiljø med
mer. Barnehagen har visjon for gjenbruks
materialer der motto er "Bruk meg en gang til!"

MÅL

HVORDAN

Uteliv
Barna får erfaring og
utvikler et nært forhold
til nærmiljøet rundt
barnehagen.

- Vi har tilbud om
utegruppe hver
formiddag
- Aktivt bruke
værstasjonen. Loggføre
- Fast leirsted etableres

Matplan
Øke bruk av økologiske
produkter i barnehagen
til 20%

- Produsere egen råvare
- Lage mat ute hver uke
-Fisk og vegetarmat
tilbys hver uke

HOPP – barnehagen vil
skape gode vilkår for
barns vekst og utvikling.

Verksted
Atelieret har egen
seksjon med
naturmaterialer
”Bruk alt en gang til”

Drivhuset bygges opp

- Ivareta barns behov for
vekselvis hvile og
aktivitet
- Egen aktivitetsperm er
tilgjengelig for alle

-Barnehagen samler inn
naturmaterialer til bruk i
atelier og prosjekter
- Vi bringer
atelieraktiviteter ut!
- Ukens barn har
oppgaver i drivhuset

4.
LIVSMESTRING
= LIVSGLEDE
Barnehagens
felles forståelse
av barns beste
kan skape gode
vilkår for
respekt og tillit.
En voksen som
kan tolke barns
uttrykk og
handle med
hjertet vil ofte
komme godt ut i
sitt samspill med
barna. For barn
er deres rolle i
lek viktig, her samhandler og får de erfaringer
med valg, roller og forventninger.
Erfaringsbaser kunnskap som tilegnes i lek tar
barna med seg videre i livet. Dersom de voksne
anerkjenner leken og er tilstede kan barn både
forstå sagte og usagte regler samtidig som de
opplever glede og trygghet. Hvordan de voksne
samhandler påvirker også barnas samhandling.
Gode trygge relasjoner skaper respekt og tillit.

MÅL

HVORDAN

LIVSMESTRING

- Skape felles forståelse
av barns beste
- Tolke og lese barns
adferd og uttrykk

”Alle skal trives i
Stifinneren”

Tilhørighet
Stå opp mot ekskludering
og mobbing

Sårbare barn skal fanges
opp og støttes i sitt strev

De voksne er trygge
ROLLEMODELLER

LEK barnas viktigste
samhandlingsarena!

- Sørge for et
inkluderende fellesskap
for alle og gode
lekevennskap
- Støtte barn i deres
samarbeid med
hverandre
-Fremheve likheter og
ulikheter som viktige
- Prinsipper og bruk av
definisjonsmakt skal
alltid utfordres
- Alle ansatte er mot
andre som de vil andre
skal være mot seg selv
-Legge til rette for gode
lekemiljøer som
inkluderer flere og
skaper god lek

5. DE MINSTE
Det siste tiåret har barnehagen fått en stor ny
gruppe barn, 0-3 åringene. Forskning viser at
barnehagene må utbedre flere sider for å
forbedre tilbudet til de minste. Rammeplanen
vektlegger trygg relasjonsbygging og språk.
MÅL

HVORDAN

Styrke barnas språk

- Fokus på verbal og
nonverbal toveis
kommunikasjon

Sørge for at alle føler
trygghet og kan
tilknytte seg voksne og
barn

- Anerkjenne med ros og
kos<3
- Være tilstede på gulvet

Tilby nok
lekemateriell til alle
barna

- Jevnlig vurdere og tilby
nye materialer barna kan
utforske og få
førstehåndserfaring med

Skape rom for ro og
hvile

- Dagsrytmen inneholder
snozel stunder

Hvert barn må få
individuell tid hver
dag

- Småbarnsavdelingene
deler sine barnegrupper for
aktiviteter

6. SKOLESTARTERE
Barnehagen er bevisst sitt arbeid og ansvar i
med å forberede barna på en god overgang til
skolen. Vi samarbeider med Åsgården skole og
Åsgårdstrand barnehage. Det gir arena for
de ”største” barna i barnehagen til å bli kjent.
Vi følger plan for samarbeid hjem, barnehage,
skole som er utarbeidet for å kvalitetsikre at
alle barna i kommunen får noe av det samme
tilbudet siste året. Noen temaer er faste hvert år
for å oppøve mest mulig selvstendighet før
skolestart. Annet gjør vi fordi det er gøy!
MÅL

HVORDAN

Skape en god og trygg
ramme rundt det å
begynne på skolen

- Gjennom lek
- Pedagogiske aktiviteter
- Turer og opplevelser

Sosialisering i større
gruppe og trygg på
skolens område

-Samarbeid med
Åsgårdstrand barnehage
- Faste besøk på Åsgården
skole og SFO

Vi har tilpasset årsplan
for førskole aktiviteter

-

Lese og skriveplan
Trampoline
aktiviteshefte
TARKUS trafikk
Bli kjent dager

- ROSARUSS 2018

- Russeknute aktivteter for
skolestarterne.

7. DET VI ALLTID ER OPPTATT AV…
SPRÅKUTVIKLING
Å utvikle et språk er noe av det mest
betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket
gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Ved
hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg
selv og omverden, noe som er avgjørende for
barnets utvikling, både intellektuelt, sosialt og
emosjonelt. Vi har språkgrupper hver uke og
har et aktivt samarbeid med Horten bibliotek
der vi låner temabaserte bøker utfra interesse i
barnegruppa og prosjekter som foregår i
barnehagen. Stifinneren barnehage deler barna
inn i mindre grupper når vi tilbyr ulike
aktiviteter. Det er for å skape en god arena for
kommunikasjon og refleksjon. Våre ansatte er
opptatt av åpne spørsmål som skal igangsette
barnas egne refleksjoner og bidrag. Slik kan vi
forstå barnas tenkesett og tilrettelegge bedre
for videre læring.
BARNS MEDVIRKING
Rammeplanen beskriver hvordan barns
medvirkning skal tas hensyn til i barnehagen.
Denne rettigheten må barnehagen være bevisst
i sitt arbeid. Barnehageloven § 3 sier ”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” Stifinneren

barnehage tolker også
gjennom Reggio Emilia
pedagogikkens metoder.
Vårt barnesyn er
forankret i FN`s
barnekonvensjon. Barn
erfarer og utforsker
verden gjennom kroppen,
alt de gjør har en mening.
Barnet dannes i samspill med andre og lærer i
relasjoner til voksne og barn rundt seg. Vår
organisering av dagen med samlinger og
avstemminger for hvordan dagen skal legges
opp avtales med barna. De får valg mellom ulike
aktiviteter og materialer når de er kreative og
vi anerkjenner barnas utsagn gjennom
anerkjennende kommunikasjon. I tillegg
baserer vi våre prosjekter på barnas
interessefelt. På den måten håper vi at barna
opplever de er reelle deltakere i eget liv.
DANNING
Vi ønsker at barn forstår deres egenverdi og
samtidig finner sin plass i fellesskapet. Vi
ønsker de skal oppleve samhold og relasjon til

både barn og voksne rundt seg. Det finnes både
skrevne og uskrevne regler og disse skal vi
lære å forstå. Samtidig skal barnet utvikle sin
egen forståelse av seg selv i samspill med andre.
Vi vil forsøke å gi barna en god selvfølelse
gjennom medvirkning i egen hverdag. Samtidig
vil vi barna skal oppøve et kritisk blikk på livet.
Verden er tvetydig og det finnes mange
innfallsvinkler og perspektiver. Det blir viktig
for de voksne å respektere barna og deres behov
for egne prosesser for å forstå. Læring skapes
gjennom mulighet til å uttrykke seg på mange
måter. "Det er 100 som finns" Loris Malaguzzi.
Danning er en livslang prosess som er med på å
forme oss som mennesker og i Stifinneren
bruker vi spørrende og lyttende
kommunikasjon for at alle barna skal få
uttrykke sine tanker.
HANDLINGSPLAN FOR
HORTENSBARNEHAGENE
Barnehagen er opptatt av å være faglig
oppdatert og skape samarbeid der det kan øke
kvaliteten. Gjennom vårt samarbeid med Horten
kommune er det utarbeidet en felles satsning
for Hortensbarnehagene. Både årsplanen og
kompetanseplanen vår bærer preg av det. Det er
viktig for oss med felles løft til alle.

8. SAMARBEID
Stifinneren barnehages
hovedsamarbeidspartnere er familiene som
benytter tilbud hos oss. I tillegg samarbeider vi
med Babyhagen familiebarnehage. Vi besøker
hverandre og de ansatte får faglig utbytte av
hverandre. Barnehagen samarbeider med flere
instanser som PPT, helstasjon, barnevern etc
utfra behov i barnegruppen eller i personalet.
De ansatte har taushetsplikt, men også
meldeplikt dersom det er bekymring for barnas
beste. Stifinneren barnehage er opptatt av å
skape gode samarbeids-relasjoner og tar gjerne
initiativ til dialog.

FAMILIEMØTER OG FAMILIESAMTALER
Det vil gjennomføres et familiemøte på høsten og et
på våren. Det samme
gjelder
familiesamtaler.
Familiene kan melde
behov for samtale
når som helst. Den
viktigste
samarbeidsdelen vil
skje i den daglige
kontakten mellom
foreldre og ansatte.
Personalet har god
kompetanse på barn og kjenner også dere barn godt.

FORELDRERÅD OG SU
Foreldrene utgjør foreldrerådet. De utgjør et
arbeidsutvalg bestående av foreldre. De velger to
representanter til Samarbeidsutvalget SU for
barnehagen. En fra hver avd.
Samarbeidsutvalget skal være med å drøfte
barnehagens ideelle grunnlag, og ”arbeide for å
fremme kontakt mellom barnehagen og
lokalsamfunnet”.
- vedta årsplan
- vurdering av samarbeid og brukerundersøkelser
- vedta kompetanseplan for barnehagen
- bringe budskap fra foreldre til ledelsen
- innsikt i barnehagens budsjetter, regnskap
Det er også vanlig at SU organiserer arrangementer
som sommerfest og nissefest

AVSLUTNING
Dette blir et spennende barnehageår! Vi har flere
pedagoger, barnehagen er fylt opp med barn og vi
har mange muligheter. Vi ønsker oss en levende
barnehage med mange kreative prosesser som gir
rom for at hvert barn kan være seg selv. Familiene
skal være trygge på at barna deres blir tatt godt
vare på og gis en god grobunn for livsmestring J

10.

ÅRSHJUL I BARNEHAGEN 2018/19

AUGUST: Oppstartsamtale nye, familiemøte og
plandag 13.08.18
SEPTEMBER: Prosjektstart for høsten. Høstfest
OKTOBER: Familiesamtaler,
Forutfestival FN 24.10.18
NOVEMBER: Plandag 02.11.19
DESEMBER: Nissefest 01.12 og Lucia tog 13.12
innsamling til NN julegaver
JANUAR: Plandag 02.01.19 Prosjektperiode
start!
FEBRUAR: Karneval med drama og rollespill,
vinteraktivitetsdag
MARS: Utstilling på barnehagedagen 12.03.19
Plandag 15.03.19
APRIL: Påskefrokost. Familiesamtaler, egne
lister. Familiemøte.
MAI: Barnehagetoget 16.05.19. Plandag 31.05.19
JUNI: Foldvik familiepark heldagstur,
sommerfest for familiene foreldrearrangement
JULI: Sommerstengt 3 uker

Vi gleder oss til et kreativt og lærerikt år!

