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VELKOMMEN TIL 
ORRESTIEN BARNEHAGE AS! 
INGEN OVER, INGEN VED SIDEN

Orrestien er en privateid 3-avdeling barnehage med barn i alderen ett til seks år,- 
og vi har søskenprioritet. Plasser tildeles primært barn i skolekretsen, dvs både 
Sjøskogen og Nordby skole.       

Barnehagen består av hensiktsmessige rom og er omkranset av et mangfoldig
uteområde som innbyr til kreativitet og variert lek. Vi har også en stor grillhytte 
som brukes året rundt.
 
Skogen og marka som ligger nær barnehagen, brukes svært ofte. Barnehagen har 
opparbeidet sin egen”leirplass” i skogen.
 
I Orrestien jobber det mennesker som er stolte av jobben sin, er glade og positive,
er kunnskapsrike, tilegner seg gjerne ny kunnskap, er imøtekommende, gode på 
omsorg og ivaretar våre kunder.
 

MÅL FOR ARBEID
Orrestien barnehage jobber for at alle barn som går i vår barnehage skal trives og 
få egen- og fellesopplevelser og utfordringer. Barna skal lære å vise omsorg og em-
pati. Barna skal få oppgaver etter sitt utviklingsnivå slik at alle føler at de mestrer.
Barnehagen er barns arena hvor de tilbringer store deler av sitt liv frem til sko-
lestart. Vår oppgave er da å sørge for at dette er et godt sted å være. Det er mange 
utviklingsområder som skal følges opp og mange behov som skal dekkes.  
Det skal stimuleres og tilrettelegges for utvikling, læring, danning, lek og moro. 
Mange vennskap som knyttes i Orrestien følger barna videre.
 
Personalet skal være gode rollemodeller for barna. Vi skal gi ros og anerkjennelse 
slik at barna forstår at positiv atferd belønnes. Personalet skal være tilgjengelig for 
hvert enkelt barn slik at alle har samme mulighet til å gå ut av Orrestien barnehage 
som”hele” og lykkelige barn med et stort spekter av gode minner.
 
Vi vektlegger folkeskikk som grunnlag i sosial samhandling. Med folkeskikk mener
vi rutiner og holdninger som er en del av samfunnets grunnleggende verdier:
Vi tror at voksne som har det fint sammen, som er trygge, dedikerte og som «står 
stødig»,- gjør en stor forskjell i barn liv.

 
Vår visjon: “Ingen over, ingen ved siden”, søker vi å etterleve etter beste evne.
Vi har få, men klare regler. Barna skal vise respekt for seg selv, andre og barneha-
gens inventar, bygg og uteområde. Vi skaper trygghet ved å ha fast dagsrytme og 
ukeplan. «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan 
man gjøre hva man vil.» (Kardemommebyloven)
 
For oss som jobber i Orrestien barnehage er det viktig at:
· Alle føler seg velkommen
· Vi gir anerkjennelse og viser respekt
· Vi vektlegger folkeskikk og høflighet
· Barna skal få oppleve vennskap.
· Det er nulltoleranse for mobbing.
· Barna gis mulighet for utvikling og læring.
· Vi skal investere i hverandre
· Barnehagen skal være et godt sted å være for alle og at humor og latter er en 
del av hverdagen. 

Årsplanen bygger på lovens krav og rammeplanens retningslinjer samt beskrivelse 
av de verktøy vi bruker for å oppfylle de krav og retningslinjer som foreligger. 
Detaljerte beskrivelser leveres ut i Periodeplaner og dagsrytmen omtales i eget 
skriv 
 
Vi ønsker dere en fin tid i Orrestien barnehage. 
 
Merete Soløy 
Daglig leder 
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§1 FORMÅL
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, neste-
kjærlighet, 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.

§2 BARNEHAGENS INNHOLD
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opple-
velser og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske 
og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felles-
skap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfor-
dringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver 
(rammeplan) ved forskrift.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
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§3  BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virk-
somhet.  
 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av bar-
nehagens virksomhet.  
 
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet .

§4 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd 
og et samarbeidsutvalg. 
 
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 
skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for 
foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.  
 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende or-
gan. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik 
at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, 
men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene 
 
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG  
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal 
ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i 
samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring 
og danning skal ses i sammenheng.  Rammeplanen, side 7

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige 
utvikling. I samiske barnehager skal dette arbeidet bygge på samisk språk, kultur 
og tradisjonskunnskap. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er med-
skapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede. 
 
Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige be-
vegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får 
muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er 
tilgjengelig for barna. Rammeplanen, side 19     

OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv 
og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få 
den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for om-
sorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag 
for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare 
gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne om-
sorgshandlinger. Rammeplanen, side 19
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«Ingen over, 
       ingen ved siden»
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Vi ivaretar barns behov for omsorg ved blant annet: 
• SPOR 
• Drømmelomme 
• Feriemappen 
• Klubbene 
• Vi ser enkeltbarnet og vi ser gruppen 
• Vi møter barna med respekt og ærlighet og har forståelse for individuelle ulikheter 
• Vi legger til rette for positiv utvikling og gode fellesopplevelser 
• Vi er dedikerte, empatiske og interesserte voksne 

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal 
være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barne-
hagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasje-
ment gjennom lek - alene og sammen med andre.    Rammeplanen, side 20 

 
Vi ivaretar barns behov for lek ved blant annet: 
• SPOR 
• Drømmelommer 
• Feriemappen 
• Klubbene 
• Vi vet at lekens betydning for menneskers utvikling aldri kan overvurderes 
• Vi legger til rette for variert lek 
• Vi observerer og bidrar til utvikling av leken og er barnas veileder i denne 
• Positivitet genererer positivitet som gir skaperglede 

DANNING
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverde-
nen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i 
demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig 
som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen 
skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for felles-
skapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur 
og kultur. 
I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles inn-
hold. 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 
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at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og 
handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer. Rammeplanen, side 21 
 
Vi fremmer danning ved blant annet: 
• SPOR 
• Sommerferiemapper 
• Feriemappen 
• Klubbene 
• I samtaler og undring med barna 
• Foreldresamarbeid 
• Tar hensyn til ulikheter, «sannheter» og mangfold i de ulike familier og familie 
 konstellasjoner 
• Praktisere likeverd og demokrati i barnehagen 

 
LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres 
lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situa-
sjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull 
samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, 
stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersø-
ke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna 
skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal 
bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.  
 Rammeplanen, side 22 

 

Vi fremmer læring ved blant annet: 
• SPOR 
• Drømmelommer 
• Feriemappen 
• Klubbene 
• Vi er trygge og inkluderende voksne 
• Vi legger til rette fysisk og psykisk 
• Vi bruker planlagte og spontane situasjoner 
 

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 sam-
spill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesska-
pet 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. Rammeplanen, side 23 

 
Vi fremmer vennskap og fellesskap ved blant annet: 
• SPOR 
• Drømmelommer 
• Feriemappen 
• Klubbene 
• Vi jobber generelt og spesielt med sosial kompetanse 
• Vi legger til rette for fellesopplevelser og felleshandlinger 
• Vi har fokus på samhold og gleden ved vennskap 
• Vi er bevisste på vår rolle som modell 
• Vi stopper uønsket atferd 
• Vi har et nært og åpent forhold til foreldre/ foresatte 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes 
av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støt-
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tes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal 
anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder 
tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, 
og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling.  
I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas 
samiskspråklige kompetanse. Rammeplanen, side 23 

Vi fremmer kommunikasjon og språk ved blant annet: 
• TRAS 
• SPOR 
• Drømmelommer 
• Feriemapper 
• Klubbene 
• Vi skal være gode språkmodeller 
• Vi støtter og hjelper barna i språkutvikling 
• Vi forstår og responderer på barns ulike språkuttrykk 
• Vi viser interesse og nysgjerrighet for andre språk 
• Vi gir positive opplevelser 

 
MEDVIRKNING
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og opp-
muntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksom-
het, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 
nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderin-
gen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som 
skjer i barnehagen. Rammeplanen, side 27 

Vi fremmer medvirkning ved blant annet: 
• SPOR 
• Drømmelommer 
• Feriemapper 
• Klubbene 
• Hverdagen formes gjennom medvirkning 
• Gjennom alder og modenhet 
• Gjennom rutiner og fastlagte rammer 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvik-
ling, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter 
også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og 
arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 
4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som 
mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel 
og utvikling.  Rammeplanen, side 29 
 
Vi fremmer et samarbeide ved blant annet: 
• Vi jobber for å skape tillit. 
• Vi viser respekt for barn og foreldre. 
• Vi har uformelle samtaler 
• Vi har formelle samtaler 
• Vi søker å være lydhøre 
• Vi gir informasjon 
• Vi stiller krav 
• Å formidle planer, skriv og informasjon ved å henge dette opp ved 
 garderobehyllene til barna.
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PEDAGOGISKE VERKTØY!
DEFINISJON AV SPOR!
Spor er det barnet er interessert i, opptatt av, forteller om, tegner,
leker eller er motivert for å arbeide med.
Å finne barnas spor krever at personalet er observerende og i stand til å tolke barna 
spor og omsette disse til en konkret, pedagogisk praksis. Slik finner vi barnas spor:
• Formelle observasjonsskjema
• Daglige” uformelle” observasjoner.
• Intervju med barna
• Drømmelommer.
• Sommerferiemapper
• Tolke barnas tegninger
• Barnets fortellinger og historier.
 
Personalet må sortere og nå fram til kjernen eller summen av barnas interesser 
slik at vi står igjen med ett eller flere tydelige og brukbare spor. Vi kan finne et spor 
som flere er opptatt av, f.eks vi velger å fordype oss i sporet biler dersom store de-
ler av gruppa er opptatt av dette, eller vi kan velge ett barns unike spor, f.eks sporet 
kanin dersom et barn har interesse for det.
Sporet kan også bli til ved at personalet ser at det er nødvendig å jobbe med f. eks 
vennskap. 
 
Hensikten med å jobbe med barnas SPOR er blant annet nettopp barns rett til med-
virkning. Vi opplever at barna er engasjerte og lærevillige når vi tar utgangspunkt i 
det de interesserer seg for samt at interessen skapes underveis.
 
Praktisk-pedagogisk gjennomføring av SPOR :
Når Sporet er funnet, omsettes dette i en pedagogisk plan som jobbbes med i 1 el-
ler flere måneder. Fagområdene dekkes opp i Sporet. Sporet blir et tema som skal 
være gjennomgående i de fleste aktiviteter vi gjennomfører i denne perioden.
 
La oss si at vi har funnet sporet: Bondegården . (dette er kun et eksempel) Barnas 
egne interesser og spørsmål har nå dannet grunnlaget for temaet Bondegården .
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SPOR OG DE SYV FAGOMRÅDENE
 
FAGOMRÅDENE      EKSEMPEL PÅ GJENNOMFØRING                                                                                     
        AV SPORET BONDEGÅRD

Kommunikasjon, språk og tekst Lytte til barnas tanker om bondegården samt foreta ”in-
tervju” og sjekke ut kunnskapen i forkant og i etterkant av 
sporet.  Lese bøker, rim og regler, dikte opp egne historier, 
synge sanger, samlingsstunder som omhandler bondegår-
den, vise fram bilder av kua, hvordan skriver vi ”ku”.

Kropp, bevegelse, mat og helse Bli kjent med menneskekroppen og dyrenes anatomi, bon-
degårdens matproduksjon bidrar til et sunt kosthold, aktiv 
bruk av nærmiljøet gir god fysisk aktivitet.

Kunst, kultur og kreativitet Tegne, male dyrene på gården, dramatisere, lage skulptu-
rer, lage kunst av materiale fra bondegård, dyr i pappmasjè, 
tolke kunst, dra på landsbruksmuseum, etc.

Natur, miljø og teknologi Dra på tur til bondegård for å møte/ se dyra, få innsikt i 
produksjon av matvarer, innføring i utstyr bonden bruker 
i sitt daglige arbeid på gården, forståelse for det norske 
kulturlandskapet og hvor viktig bondegården er for samfun-
net generelt.

Antall, rom og form Utforske og leke med tall og former, tilegne seg matema-
tiske begreper som f. eks. sto r-liten, over -under, telle dyr, 
lære form ved å tegne dyrene, lage bondegård av klosser, 
etc.

Etikk, religion og filosofi Være åpne for barns undring, personalet tar alle spørsmål 
på alvor, vi tar hensyn til livstro og barnas egne tanker om 
livet og døden.

Nærmiljø og samfunn Tur til bondegård i nærmiljøet, hvordan jobber bonden, 
hvorfor er bondegårder viktig for Norge.

 
 
DOKUMENTASJON AV SPOR
Dyktige, engasjerte, dedikerte pedagoger og øvrig pedagogisk personell er viktig for 
barnehagens praksis og utvikling.  Dokumentasjonen kan være et middel for å få 
frem ulike oppfatninger og åpne for en reflekterende praksis. 
Personalets arbeid/ profesjon må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over 
barnehagens verdigrunnlag og oppgaver samt barnehagen som arena for lek, 
læring og utvikling.
I Orrestien jobber vi aktivt for å dokumentere barnas lek, læring og utvikling.   Do-
kumentasjon er en naturlig del av arbeidsprosessen.  Det vil blant annet si at også 
barna er delaktige i dokumentasjonsprosessen. 
Slik må barna reflektere og sette ord på sine tanker, beslutninger og handlinger. 
Dette gjør det enklere for barnet å sette ord på hva det opplever i barnehagen. 
Dokumentasjon blir et verktøy for å formidle en historie til foreldre. 
 

Eksempler på hvordan vi dokumenterer vårt arbeid: 
• Dagsrapportbok med bilder og tekst av dagen.   
• Plansjer med digitalbilder og utdypende tekst og sitater. 
• Sommerferiemapper som dokumentasjon av barnets primære miljø. 
• Dokumentasjons-billedbøker barna lager selv.  F.eks fra da barnegruppen var 
 på besøk på bondegård. 
• Utstilling av arbeidet fra sporet 
• Det sendes ut invitasjon til foreldre for å se dokumentert prosess når sporet 
 er ferdig.   

DRØMMELOMME
Drømmelommene begynner vi å jobbe med når barnet er rundt 3 år. 
Drømmelommene oppbevares sammen med Sommerferiemappene og barn og 
foreldre kan når de ønsker det, ta dette frem og kikke på det 

Når vi legger barnets ett-års samling eller flere års samling av drømmelommer 
frem, blir det veldig tydelig og oversiktlig at barnet utvikler seg. 
 
Vi kan blant annet se: 
• Tegneutvikling 
• Vennerelasjoner 
• Familiestruktur 
• Intellektuell utvikling 
• Språkforståelse 
• Persepsjon
 
Drømmelommer synliggjør barnets allsidige personlighetsutvikling.
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DRØMMELOMME 
for__________________________________________________________________

Tegning av meg selv!  
Jeg heter _______________________  og jeg er 
 
_________år,- og _______________ måneder. 
 
Jeg går i ____________________ barnehage og 
 
min beste venn er_________________________ 
 
Min mamma heter__________________ og min 
 
pappa heter________________________ og jeg 
 
har__________ søsken som heter 
 
________________________________________

Familien min!

Jeg har en drøm: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

SOMMERFERIEMAPPEN
Sommerferiemappene sendes med barna når de går i ferie.  Mappene sendes også 
til barn som starter i barnehagen ved nytt barnehageår. 
Det er foreldrene og barna som i fellesskap utarbeider dokumentasjonen til 
sommerferiemappene og barna får dem med til barnehagen etter ferien og nytt 
barnehageår begynner.  Mappene henger i barnehagen hele året. 
Mappene er svært populære og barna kikker ofte i dem, viser dem til de andre 
barna og til de voksne. 
Personalet bruker mappene til å innhente kunnskap om barnet og dets familie, 
mappene brukes i samlingsstunder, leser høyt og får enkeltbarnet i fokus. 
Mappene kan også brukes til å finne nye spor.

INDIVIDUELL DOKUMENTASJON
TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverk-
tøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling. 
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«TRAS representerer en faglig forståelsesramme som omtaler åtte ulike språkom-
råder: Det Blå området omhandler Samspill, Kommunikasjon og Oppmerksomhet 
og er nært knyttet opp mot bruks-siden av språket. 
Det Røde området består av Språkforståelse og Språklig bevissthet og represente-
rer innholdssiden og bevisstheten om språket. 
Det Grønne området er uttale, Ordproduksjon og Setningsproduksjon, som er form-
siden av språket. 
Språkforståelse handler om hva barnet begriper av begreper,  sammen med språk-
lig bevissthet. 
Språkets formside refererer til hva barnet produserer av setninger, ord og uttale. 
Språk i bruk omfatter det sosiale aspektet, kommunikasjon og oppmerksomhet. 
TRAS-observasjonen sikrer dermed at en viss bredde av barnets språk blir fanget 
opp, samtidig som en dybde sikres ved at TRAS har flere observasjonspunkter 
innen hvert område og for hver alder.» TRAS fagbok

Vi opplever at TRAS er et godt verktøy som gir oss en oversikt over både barns 
språkutvikling og andre utviklingsområder. 
Verktøyet bidrar også til kompetanseheving hos personalet. 
TRAS-observasjoner gjøres fra barnet er 2,5 -3 år og frem til skolestart. 
Skjemaene/ observasjonene brukes også som grunnlag ved foreldresamtaler

 
FAGOMRÅDENE!
 
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske 
og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunika-
sjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter 
gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen 
skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
 
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster 
og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter 
med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk 
og skriftspråk. Rammeplanen, side 47

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som 

tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. 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. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen 
sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. 
 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, 
lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og 
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende 
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Rammeplanen, side 49 

 
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, 
deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfarin-
ger med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anled-
ning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og 
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«Ingen over, 
       ingen ved siden»
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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. 
 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna 
møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig sam-
funn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas 
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvin-
ger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas 
kreative prosesser og uttrykk. Rammeplanen, side 50 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og 
barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. 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. Barnehagen skal legge til rette 
for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhø-
righet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.  
 Rammeplanen, side 52 

 

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 kreati-
ve og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrig-
het og motivasjon for problemløsing. 
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sorte-
ring, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. 
Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.   
 Rammeplanen, side 53 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker 
på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerk-
somhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget 
av livssynsmangfold.
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. Gjennom å samtale om og undre seg 
over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å 
formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen 
bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Rammeplanen, side 54 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre inn-
sikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, 
opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget 
nærmiljø, samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, sam-
funnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. 
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Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. 
Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og 
diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.
Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjenn-
skap til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet define-
res som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfin-
ner, rom og romanifolk/tatere.

KLUBBER
Aldersbestemte klubber:
Barna på Bjørnehiet og Gjøkeredet blir delt opp i klubber etter hvilket årstall de er
født. Disse klubbene møtes hver onsdag . Barna vil bli bedre kjent med barn på 
egen alder på tvers av avdelingene, og de vil få utfordringer etter sitt utviklingsnivå.
Hver klubb har sitt tema.
 
3-ÅRS KLUBBEN/ MUSEKLUBBEN
Hovedtema: Snakkepakken.
Snakkepakken er et språkutviklingsverktøy for barnehage og skole. Å lære språk er
noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Når barn er i et godt språklig samspill
med andre, tilegner de seg språk. De skal lære hva språket brukes til og hvordan
det brukes.

4-ÅRS KLUBBEN/ EKORNKLUBBEN
Hovedtema: Natur og friluft.
Vi går tur til turplassen vår i skogen.  Der skal vi lære mer om naturen, årstider og 
riktige klær til de forskjellige årstidene.  Barna skal bli glade i,  samt ha respekt for 
naturen.  Vi skal lære om hvordan vi best kan ta vare på miljøet.

5-ÅRS KLUBBEN/ ULVEKLUBBEN
Hovedtema: Vennskap og Egenverd.
Barna blir bedre kjent med hverandre før de begynner på skolen. De vil få oppgaver
som er relatert til skolen og vi besøker skolens uteområde for å bli bedre kjent. Vi
legger vekt på at barna skal bli trygge på seg selv. Vi snakker om å tro på seg selv,
stå for egne meninger, respekterer at alle er forskjellige og ha orden på egne saker. 
 
Barna skal bli mer bevisste på at de er eldst i barnehagen. For å forsterke følelsen 
av å være størst får 5-åringene dra på turer og delta på aktiviteter som er lagt opp 
spesielt for dem, for eksempel kinotur. Vi har en formell avslutning før skolestart.
 

Det å være eldst medfører også ansvar overfor de yngste barna. Derfor vil vi ha en
fadderordning som innebærer at de passer på og hjelper 3-åringene. De vil også få
oppgaver av oss voksne, for eksempel å holde uteområdet rent og ordentlig samt  
hjelpe til i det daglige.

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
For at overgangen mellom barnehage og skole skal bli en positiv opplevelse for alle
barna som går ut av Orrestien, starter vi forberedelsene tidlig. 5-årsklubben er 
tilrettelagt slik at barna skal få en innføring i hva som møter dem av utfordringer på 
skolen, både faglig og sosialt. Vi søker å ha et godt samarbeid med Nordby skole, 
Sjøskogen skole og evt. andre skoler barna tilhører.

I 5-årsklubben blir barna presentert for skolerelaterte oppgaver slik at de har 
kjennskap til oppgaveformen før de begynner på skolen, dette gir en trygghet i form 
av å mestre og barna ser en sammenheng mellom barnehage og skole. Samtidig 
passer vi på at nysgjerrigheten opprettholdes slik at de ikke vil kjede seg med opp-
gavene de får på skolen 
Skolen inviterer oss på besøk i mai/juni. Da møter vi læreren, får besøke klasse-



30 31

rommet og bli bedre kjent med området. Dette besøket forbereder vi barna på 
gjennom hele året og er et høydepunkt for dem.
 
I juni måned er det avslutningsfest for «avgangsbarna.» Foreldre blir invitert til 
show, taler og fest. Etter at barna har stått for underholdning, blir de gjort stas på 
ved at daglig leder holder tale, deler ut diplom og rose. Dette er en fin og rørende 
tradisjon. 
 
Det sendes overføringsskjema til gjeldende skole for hvert enkelt barn og det hol-
des overføringsmøter mellom barnehagen og skolen.

EVALUERING AV PEDAGOGISK ARBEID
Å evaluere vårt arbeid er en stor og viktig del av det pedagogiske arbeidet. 
I en evalueringsprosess blir man klokere på seg selv, egne handlinger, egen og 
gruppas kompetanse, barnas handlinger, samspill, og samarbeid.
 
Det pedagogiske arbeidet evalueres gjennom refleksjoner, på avdelingsmøter, 
personalmøter og ved veiledning.   
Etter endt SPOR evalueres prosessen fra begynnelse til slutt. 
 
Gjennom å evaluere det vi gjør finner vi ut om det pedagogiske målet er nådd, 
hvordan det ble nådd, hvordan har barnas og personalets engasjement og motiva-
sjon vært i prosessen, og hva vi sitter igjen med av erfaring etter endt pedagogisk 
opplegg.
Evalueringen hjelper oss i arbeidet med å skape et godt pedagogisk tilbud til alle.

ÅRETS RYTME
PERIODE HVA SKJER

August De nye barna begynner i barnehagen. 
De store små fra Trollungene bytter avdeling

September- 
November

Vi priser høsten og vi lager bla grønnsaksuppe samt 
markerer FN-dagen. Opplever naturen med sine 
fantastiske farger. 
Foreldremøte! 
Foreldrefest?

Desember Advent markeres, julebudskap, Julebord for barna, 
Lucia, Nissefest, julebakst, hemmelige aktiviteter   
Julefrokost der foreldre og søsken blir invitert.

Januar-Mars Samefolkets dag, 6. februar/ Samisk uke. Vinter og 
snø / VM/ OL. Karneval, påskebudskap, markerer 
påsken. Påskefrokost der foreldre blir invitert.

April- Mai Vår og 17.-Mai.  Vi fordyper oss i årstiden og for-
undrer oss over hvordan verden og naturen ”våkner 
” til liv. 
Forbereder 17.mai  
”Temakveld”  
Fotografering

Juni Sommer og avslutning.  Overnattingstur til Slora 
for de største barna.  Høytidelig avslutning for ”av-
gangsbarna” hvor foreldre og familie deltar.  Barna 
underholder. 
Foreldrefest?

Juli Sommer og sommerferieavvikling og rolige dager 
hvor vi tar dagen på « sparket”
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