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Barnehagens 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, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 

trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal 

fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 Barnehageloven §1, hentet fra lovdata.no  

 

 

Årsplanens formål og funksjon 

 
Det er fastsatt gjennom rammeplan for barnehager at barnehagen skal utarbeide en årsplan. Årsplanen skal 

bygge på barnehageloven  med forskrifter og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette er 

overordnede dokumenter og lover som barnehagen må forholde seg til.  

 

Årsplanen har som hensikt å være et arbeidsredskap for personalet. Den skal gi informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Den skal 

vise hvordan barnehagen arbeider for å omsette rammeplanens formål og innhold samt kommunens lokale 

tilpasninger til pedagogisk praksis. For barnehagen som en lærende organisasjon er utviklingsarbeidet en 

kontinuerlig prosess som danner grunnlag for det pedagogiske innholdet. Det vil blant annet si at vi omsetter 

barnehageloven og rammeplanens intensjoner og mål til praksis. Her er planlegging, vurdering og evaluering en 

viktig del av arbeidet. Vi må ta hensyn til ulike forhold som har betydning for barnehagens praksis. F.eks: hvilke 

rom har vi, hvor stor er barnegruppen som skal delta i aktiviteten, årstiden for aktivitene, personalressurser som 

skal være med, tidsaspekt for gjennomføring og dokumentasjonsform.  
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Velkommen til Eidsfoss barnehage 

Eidsfoss barnehage er en barnehage i naturskjøne omgivelser. Barnehagen ble åpnet  i 1988 og en en to-

avdelings barnehage med plass til 36 barn. Utelekeplassen til barnehagen er stor og variert og nærmiljøet har 

mye å by på.  Rett utenfor porten til barnehagen har vi et fantastisk uteområde med mange muligheter. Der 

finnes det zipline og balansesti med sopper som går i takt med naturen. Det er også nylig skjært ut morsomme 

figurer i tre. Vi har kort vei til gapahuk og bålplass som brukes mye av barnehagen. Eidsfoss kan by på skog, 

vann, historiske bygninger og steder, industrihistorie, kunstnere og verksteder. Vi jobber med kunst og 

kreativitet og setter vårt preg på den delen av kulturstien som går forbi barnehagen. Vi ønsker at nærmiljøets 

estetikk og fysisk aktivitet blir en naturlig del av dette.  

 

Eidsfoss barnehage eies og drives av Holmestrand kommune og en del av de totalt 8 kommunale barnehagene i 

kommunen.  

 

I året 2022/2023 vil det være totalt 15 barn i barnehagen. Det er fortsatt ledig kapasitet i barnehagen og vi vil ha 

løpende opptak for søkere gjennom barnehageåret.  

 

ADMINISTRASJON 
Jeanette Stensnes Wium: Virksomhetsleder 40 % 

Telefonnummer: 41 30 74 40 

e-post: jeanette.stensnes.wium@holmestrand.kommune.no 

 
Kommunalsjef for programområdet oppvekst er Inga Marie Klæboe Faleide.  

Telefonnummer: 41 25 59 96 

epost: inga.marie.kleboe.faleide@holmestrand.kommune.no 

 

Rådgiver/barnehagemyndighet for alle de åtte kommunale barnehagene i Holmestrand er Katrine Danielsen . 

Telefonnummer: 97 42 72 40 

epost: katrine.danielsen@holmestrand.kommune.no 

 

BARNETALL OG GRUNNBEMANNING 
Barnehagen har to avdelinger. Fra 01.08.22 vil det være en avdeling for de minste barna og en avdeling for de 

største barna, Maurtua (0-3 år) og Tusenbeinet (3-6 år). Grunnbemanninen i barnehagen er totalt 4 årsverk 

bestående av noen deltidsstillinger. Det er to ansatte knyttet til småbarns avdelingen og to ansatte knyttet til 

storbarns avdelingen. Dette varierer fra år til år etter antall søkere. Barnehagen består av pedagogiske ledere, 

barne- og ungdomsarbeidere samt vikarer som brukes ved fravær eller andre ting.   
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Personalet i barnehagen  
 

 

MAURTUA TUSENBEINET 

Bente (40% pedagogisk leder) Alf (100% pedagogisk leder) 

Jeanette (60% pedagogisk leder) Monica (100% barne- og ungdomsarbeider) 

Magdalena (100% barne- og 

ungdomsarbeider) 

Laila (tilkallingsvikar)  

Leysan (tilkallingsvikar) 

Laila (tilkallingsvikar)  

Leysan (tilkallingsvikar)  

 

ELEVER OG STUDENTER 
Eidsfoss barnehage tar imot elever fra videregående skoler. Disse har ofte praksis i barnehagen 1 gang per uke. 

Det hender også at vi tar imot elever fra ungdomsskolen. Eidsfoss tar også imot lærling, men i år skal det ikke 

være lærling i barnehagen. 

 
Eidsfoss  barnehage er ikke  partnerbarnehage med Universitetet i Sørøst-Norge  og tar derfor ikke imot 

barnehagelærerstudenter.  

 
 
PERSONALSAMARBEID 
Personalet i barnehagen har personalmøter på kveldstid ca . 1 gang i måneden, og 5 planleggingsdager på dagtid . Da 

møtes hele personalgruppen  for  faglig  oppdatering,  planlegging  og  evaluering .  

 
Avdelingene har møte 1 time annenhver uke for planlegging og evaluering av avdelingen . 

 
Lederteamet i barnehagen, (pedagogiske ledere og styrer) har møte 1  timer annenhver uke for planlegging, 

forberedelser, faglige oppdateringer og evalueringer . 

 

 

 

Visjon og verdier 
 

”Den gode leken i et kunstnerisk univers”.  Denne visjonen ble dannet i 2021 og representerer det barnehagen hele tiden 

jobber mot og med. I Eidsfoss barnehage verdsettes lekens egenverdi, barns rett til lek og lekens betydning.  Vi har som mål å 

jobbe for at leken hele tiden blir en naturlig del av barnehagens innhold og leken og barnas interesser viser vei for læring. Det 

kunstneriske universet bygger på det kunstneriske Eidsfoss har å by på. Foskning underbygger at leken spiller en viktig rolle i 

barns utvikling. Vi ønsker at barna i Eidsfoss barnehage skal få muligheten til å styre og strukturere leken i et mangfold av 

muligheter som åpner døren til et kunstnerisk univers. Et sted som bygger på kreativitet, felleskap, tilhørighet, trivsel og 

trygghet.  

 

De ansatte i Eidsfoss barnehage jobber derfor for å tilrettelegge for at det fysiske lekemiljøet gir disse mulighetene. De ansatte 

legger til rette for at lekemiljøene er inkluderende slik at flest mulig har mulighet til å være med. De er aktiv tilstede som 

observatører og deltagere. De er raske med å imøttekomme barnas behov for materiell for å fordype seg- og videreutvikle 

leken.   
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Barnehagens formål og innhold  
 
 

KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDER 
 

Trygghet, mestring og læring for alle.  
 

Holmestrand kommune har en egen strategiplan gjeldene for perioden 2020-2025. Hensikten med strategiplanen er å etablere 

et felles forpliktende grunnlag for driften og utviklingen av 

barnehager, skoler med skolefritidsordning (SFO) og voksenopplæringen i Holmestrand kommune. Planen skal 

gi retning for aktiviteten i virksomhetene, og den vil være sentral i styrings- og utviklingsmøter mellom kommunen 

som skole- og barnehageeier (heretter kommunen) og den enkelte virksomheten. Planen berører alle barn i 

kommunen og mer enn 600 ansatte i kommunale virksomheter. Den beskriver hvordan virksomhetene kan 

utvikle bedre tjenester ut fra sitt eget ståsted, statlige og regionale føringer og et felles fremtidsbilde. 

 

Kommunen har valgt ut tre hovedområder som skal legges særlig vekt på i planperioden. Disse er livsmestringskompetanse, 

språklig kompetanse og digital kompetanse.  

 

 
 

 

Livsmestringskompetanse 
 

Livsmestringskompetanse i barnehagen handler om å mestre å bære sin egen bagasje. I Eidsfoss barnehage er vi opptatt av å 

jobbe systematisk med det som er psykisk helsefremmende for barn. Vi ser etter det som gir mening for barna, det som er 

viktig for dem i deres liv. Barnehagen er til for barna, derfor reflekterer vi til stadighet over det som foregår og berører vår 

barnehage. Vi er bevisst vår voksenrolle og hvordan vi møter hvert enkelt barn med sensitivitet og engasjement. Barna i 

Eidsfoss barnehage skal oppleve glede, mestring, stolthet og skaperglede. De skal møte voksne som støtter og hjelper i 

situasjoner hvor det trengs. Barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede og en følelse av egenverd og forebygger alle former for 

krenkelser.  

 

”Hva er det barn egentlig trenger? Hva skal til for at tiden i barnehagen oppleves meningsfull og spennende? Barndommen og 

barnehagetiden er en tid med verdi i seg selv og bør være den viktigste og lykkeligste tiden i et menneskes liv. Det er gjennom å 

leve og erfare her og nå,ha et godt liv der barndommens kjennetegn vernes om, der nysgjerrigheten og gleden regjerer, som gjør 

at vi som mennesker blir bedre rutstet til å bære vår egen bagasje” Royne Berget i Livsmestring i barnehagen, s. 126.  
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Språklig kompetanse  
 
En av barnehagens kjerneoppgaver er å støtte barns utvikling av språk. Alle barn skal oppleve et rikt språkmiljø og god støtte i 

deres språkutvikling og kommunikasjonsevne.  Barnets språklige kompetanse er viktig for opplevelsen av livsmestring både 

kognitivt, sosialt og emosjonelt. Derfor vil barnehagens systematiske arbeid med språk være et virkningsfullt tiltak for sosial 

utjevning.  

 

Språket blir brukt som ett kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og barna får uttrykt sine egne tanker og 

følelser. Derfor skal språkopplæringen være variert, målrettet og tilpasset til det enkelte barnet, slik at alle får positive 

erfaringer. Bøkene våre skal alltid være tilgjengelig, vi bruker konkreter i samling og dagtavle med bilder for å vise hva som 

skal skje. Alle ansatte i Eidsfoss barnehage er bevisste på å være gode språkmodeller for barna. 

 
Digital kompetanse  
 
Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 

Satsningsområdet krever at vi i barnehagen stadig tilegner oss økt kunnskap om digitale verktøy, og at personalgruppen 

reflekterer over bruken av disse. Kursing av personalets ferdigheter og etisk refleksjon, hjelper oss videre i prosessen.  

 

Det er ikke de digitale verktøy i seg selv som er av interesse, men hvordan vi bruker dem i det pedagogiske arbeidet vårt. I 

Eidsfoss barnehage bruker vi digitale verktøy som supplement til andre aktiviteter og verktøy. Med disse verktøyene får barna 

muligheten til å produsere og være medvirkende i prosessen på en ny og annerledes måte. Det åpner opp for muligheter og 

ikke minst variasjoner til aktiviteter i barnehagen.  

 

I Eidsfoss barnehage er vi opptatt av at digitale verktøy skal være en kilde til videre lek og ny kunnskap. Vi bruker blant annet 

prosjektor som virkemiddel inn i leken eller for å skape en form for atmosfære. Det kan være ut ifra barns interesse for hav 

hvor vi til rettelegger rommet for «lek i havet» og prosjektoren brukes som et bevegende element inn i leken. Vi bruker også 

nettbrett hvor vi f.eks kan se på videoer til barnesangene vi synger eler bilder. Da vil barna få et visuelt inntrykk av de ulike 

ordene som synges i teksten. Det vil være med på å gi sangen ny mening. Vi bruker også ulike pedagogiske apper sammen 

med barna. Det er viktig for oss i Eidsfoss barnehage at en voksen er med og tilgjengelig når barn bruker digitale verktøy slik at 

de har en «oversetter» som kan hjelpe de å skape mening i det de gjør.  

 

Trafikksikkerhet 
 

Holmestrand kommune er i perioden 2022-2024 kvalifisert som trafikksikker kommune. Det innebærer at vi også i Eidsfoss 

barnehage har fokus på trafikksikkerhet og forebyggende arbeid knyttet til dette.  

 

”Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med 

instutisjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt” Rammeplanen.  

 

I eidsfoss barnehage har vi en egen trafikksikkhetsplan som sier noe om hvordan vi arbeider med trafikk og sikkerhet sammen 

med barna, men også gjeldene rutiner og prosedyrer. Vi snakker med barna om trafikkregler og hvordan vi ferdes i trafikken 

som gående. Vi bruker refleksvester for å markere oss og være synlig for bilister og andre. Trygg trafikk tilbyr barnas 

trafikkklubb som lar oss få møte Molly og Partner og Trafikklysert. Hensikten er at de skal gjelde barna til å huske på hva som 

er trygt og farlig i trafikken. Trafikksikkerhet er også et tema på foreldremøte hver høst. Her minner vi foreldre og ansatte på 

de viktigste reglene som gjelder for vår barnehage slik at både små og store skal føle seg trygge på vei til og fra barnehagen.  

 
Oppvekstreformen 
 
Barnevernsreformen tredde i kraft 1.1.22. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Dette 

for at utsatte barn og familier skal få rett hjelp til rett tid. Skal dette kunne gjøres innebærer det at alle virksomheter innen 

programområdet oppvekst har tett, jevnlig kontakt og et godt tverrfaglig samarbeid, derfor kalles det en oppvekstreform. 

Samarbeidet foregår på tvers av virksomheter innenfor oppvekst. Alle barnehager i kommunen deltar i ”på tvers” som møtes 

for drøfting av nødvendige saker/temaer. Drøfting av saker vedrørende enkeltbarn gjøres ikke uten samtykke fra foresatte. På 

disse møtene deltar barnehagen, helsesykepleier, barnevernet og PPT. Eidsfoss barnehage samarbeider med 

barnevernstjenesten og PPT.  Det tverrfaglige samarbeidet er en del av det forebyggende arbeidet i kommunen.  
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Smart oppvekst 
 

Alle kommunale barnehager og skoler i Holmestrand kommune jobber med smart oppvekst. Smart oppvekst setter fokus på 

at alle barn skal kunne få mulighet til å oppleve sine styrker og det som er bra med enn selv og andre -og gjennom SMART 

oppvekst i kommunen har vi et felles språk hvor vi får kjennskap til og om våre styrker. Ved overgang til skolen vil SMART 

oppvekst allerede være kjent for barna og bidra til trygghet.  

 

S – styrkefokus        

 M– medvirkning        

 A – anerkjennelse       

 R – relasjoner         

 T – trening 

 
Målet er at barn skal utvikle robusthet og dermed lettere takle livets opp- og nedturer. SMART oppvekst blir da et bidrag til 

psykisk helse. Vi skal ha fokus på personlige styrker, oppleve å bli sett på med positive øyne og sette relasjoner i sentrum. For 

å få til dette må vi trene. Treningen er også det å gjøre feil og dra erfaringer av disse, dette får vi til med å jobbe med SMART 

gjennom hele barnehageåret. SMART oppvekst bygger på hverdagshistorier som skal bidra til å øke barns trivsel, utløse 

engasjement og bygge et positivt selvbilde. De positive styrkene barna har (karakteregenskaper) skal bli løftet frem og 

anerkjent. Når vi har samtaler rundt karakteregenskapene har vi et felles språk, som «Nå viste du hjelpsomhet» eller «Når du 

gjorde dette var du modig» osv.  

 

Eidsfoss barnehage jobber med SMART gjennom hele barnehageåret, måten vi arbeider med dette på vil variere ut i fra alder 

og modenhet.  Vi har fokus på de positive handlingene framfor de negative. Vi setter ord på karakteregenskapene og bruker 

disse i hverdagen. Vi har SMART samlinger hvor vi blant annet bruker rollespill, bøker, fortellinger, bilder osv. Smart oppvekst 

vil være en bidragsyter til at alle barn erfarer å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og 

voksne. Det betyr at barnehagen må aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Selvfølelsen deres 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. 

De skal blant annet utvikle empati, selvkontroll og selvhevdelse.  

 

 
 
 
BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE 

 
Inkluderende lek 

 
I året 2022/2023 ønsker vi å ha lek som satsningsområde. Vi ønsker å ha spesielt fokus på lek som fremmer 

inkludering og som forebyggende arbeid mot mobbing og krenkelser. En av de viktigste punktene i FN’s 

barnekonvensjon er barns rett til lek. Derfor har nettopp leken en fremtredende plass i vår barnehage. Vi 

ønsker at alle barn i Eidsfoss barnehage skal ha et trygt og godt psykososialt miljø – det innebærer tid, rom 

og mulighet for lek alene og sammen med andre.   

Lek for de minste barna (1-2 år) 

 

Line melvold beskriver så fint hvordan barn er budbringere og hvordan de hver eneste dag forteller oss hva 

som gir mening for dem, og hva de trenger. Samtidig beskriver Løkken de minste barna for kroppssubjekter 

som gjennom sin kroppslige tilnærming til verden viser oss vei og forteller hva som gir mening for dem. Det 

er viktig at personalet har kunnskap om hva som er barns lek og det som gir mening for dem, på den måten 

unngår man at dette kommer i konflikt med personalets intensjon om å skape orden, ro og pedagogisk 

framdrift. De yngste barna kommuniserer gjennom kroppen  og har behov for kroppslige møteplasser hvor 

de kan leke sammen. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med lekemiljø slik at vi kan ivareta deres spontane 

samværsformer. De yngste barna har ofte et behov for å frakte, fylle, tømme og putte. Det er derfor 

avgjørende at de har lekemateriell og at lekemiljøet er formet slik at dette kan foregå. Når vi tilrettelegger 

for kroppslige møteplasser for de yngste barna gir dette grobunn for inkluderende lek. ”Når vi vet at 

improvisasjon, imitasjon og kroppslige gjentakelser kjennetegner de yngste barnas samspill og 

samværsformer, forteller det oss at mengden av det lekemateriellet vi tilbyr barna, er helt sentralt.” (Line 

Melvold, barn er budbringere s. 281) 

 

Lek for de største barna (3-6 år) 
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I denne alderen øker barnas rollelekkompetanse. De henter ofte leketemaer fra egne erfaringer i livet, 

såkaldte narrativer. Leken utvikles ofte sammen med venner og det etableres lekerutiner. Når det gjelder 

lekemiljø er det viktig at de ansatte tilrettelegger for miljøer som er dynamiske. Miljøene må være preget av 

fleksibilitet og bevegelse. På den måten blir det enklere for barn å komme inn i allerede etablert lek – og det 

er nettopp dette vi ønsker i Eidsfoss barnehage. ”Skal barn få mulighet til å sette i gang, styre og strukturere 

leken sin selv, må miljøene være i bevegelse sammen med barna fordi lek er bevegelse”. (Line Melvold, barn 

er budbringere s. 285) 

 

Hvordan skal vi jobbe med inkluderende lek?  

 

Først og fremst skal vi bruke observasjon som metode for å finne barnas interesser og det som gir mening 

for dem. På bakgrunn av våre observasjoner kan vi tilrettelegge rom og miljø som bidrar til inkludering og 

felleskap. Barnehagens rom kommuniserer alltid. De forteller om holdninger og verdier ansatte har til barns 

liv og lek. Vi må se vår praksis med kritisk blikk og stadig nye briller. Barns lek er i beveglse hele tiden og det 

krever voksne som er bevisst dette. Små iscenesettelser kan bidra til enorm iver, glede og lekelyst hos barn. 

Det inviterer barn inn og gir muligheter for utfoldelse. Rommet skal være dynamisk, altså i bevegelse slik at 

ulike former for lek kan foregå. Det skal være mulig å flytte på møbler, leker og annet – alt etter barnas 

behov i leken. Det betyr at du ikke vil finne faste lekesoner som bestemmer hva barna skal leke.  For å bidra 

til inkluderende felleskap er det viktig at barnehagen også tilbyr materiell som ikke er definerbart, det er 

ikke gitt at alle barn har erfaringer med lek i en bestemt form. Derfor er det viktig at lekemateriellet vi tilbyr 

kan passe alle og at vi har nok til at flere kan være med.  

 
 
 
BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG  

 
Rammeplanen løfter områdene lek, omsorg, læring og danning som en del av barnehagens 

samfunnsmandat. Disse fire område skal ses i sammenheng og ivaretas.   

 
Lek  

 
Lek er barnas arbeid, viktigste aktivitet og naturlige uttrykksform.  Barnekonvensjonen definerer lek som 

enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og 

hvor mulighetene oppstår. I Eidsfoss barnehage vil dere ikke finne månedsplaner som er fylt opp med 

aktiviteter, men dere skal finne ansatte som verdsetter barnas lek, som deltar på en støttende og 

utforskende måte. Og gjennom dette samspillet med barna skal vi kunne introdusere nye situasjoner, 

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. Leken 

reflekterer barns måte å se og forstå verden på. Gjennom leken kan barna bearbeide, ufarliggjøre og forklare 

vanskelige ting de ikke forstår. I tillegg fremmer leken utviklingen på alle områder; intellektuelt, språklig, 

sosialt og emosjonelt. 
 

Læring  
 

Barnehagen skal fremme læring. Barnehagemiljøet skal tilrettelegges slik at det støtter opp om barnas lyst 

til å leke, lære og mestre. Ved å anerkjenne barnas nysgjerrighet, vitebegjær og kreativitet, fremmes barnas 

læringsprosesser. I Eidsfoss barnehage legges det til rette for at læring foregår i alle situasjoner i hverdagen. 

Læring foregår i det daglige samspillet mellom barn-barn og barn-voksne og gjennom det de sanser, 

opplever og erfarer og er tilstede gjennom hele dagen.  Barns medvirkning spiller en viktig rolle inn i barns 

læring.  

 
 

Danning  

Barnehagen er en danningsarena. Danning er en personlig prosess som handler om å få et aktivt og bevisst 

forhold til omgivelsene, og den er en forutsetning for meningsdannelse og demokrati. Danning er derfor 

uløselig knyttet til barns rett til medvirkning. Denne retten legger grunnlaget for deres muligheter for å 

kunne delta og påvirke i sin egen barnehagehverdag. Eidsfoss barnehage skal derfor legge til rette for 

medvirkning, demokrati, lek og selvinitiert virksomhet, i daglige rutiner og aktiviteter. Barna skal være 
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deltakere i både planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, ved at det legges 

vekt på deres meningsutfoldelse og mulighet til innflytelse. Felleskapet i barnehagen skal gi grobunn for 

demokratiforståelse slik at respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen fremmes.  

Gjennom sanger, eventyr, bøker, rim og regler, møter barna historie og kultur. Det må her gis rom for barnas 

innspill og refleksjoner, gjennom deltakelse og dialog. Det er da en ny kultur og nye tanker kan utvikle seg. 

Dette styrker barnas selvbevissthet og grunnlag for å danne det myndige menneske 

I barnehagen dannes også de ansatte. I møte med barna og i det samspillet som oppstår, påvirker og 

påvirkes vi av hverandre, og det er i dette krysningspunktet at danning skjer. Eidsfoss barnehage skal legge 

til rette for gode danningsprosesser i barnehagens praksis, gjennom å fremme trygghet, omsorg, 

anerkjennelse og respekt som grobunn for dette (Løkken & Søbstad,2011). 

 
Omsorg  

 
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg da dette er en forutsetning for barns trygghet og trivsel. Barn skal føle seg 

sett, hørt, forstått og respektert. Det innebærer at de voksne er sensitive i interaksjonene med barna. Omsorg skal prege en 

hver situasjon i barnehagen. Vi skal være tilstedeværende voksne som anerkjenner barnets følelser og gi barnet støtte. Vi må 

være varme og grensesettende og etterstrebe å sette oss inn i den andres situasjon.  

 
 

 
 
PLANLEGGING, VURDERING OG EVALUERING  

 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og kontinuerlig evalueres. 

Gjennom dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre barnets hverdag, opplevelser og læringsprosesser. 

Dokumentasjon blir synliggjort gjennom bilder, tekst, barnas produkter, «dagen i dag» - en kort informasjon 

fra barnehagedagen. Vi henger opp barnas tegninger, produkter og lager utstillinger. Vi bruker pedagogisk 

dokumentasjon som en arbeidsmetode som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for 

tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk 

dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. 

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene 

for barns utvikling og læring. Dette samspillet må være gjenstand for kontinuerlig refleksjon og evaluering 

for å gi barna de beste forutsetningene i barnehagen. En av måtene vi ivaretar dette på er via SMART 

oppvekst. Evaluering avdelingsvis, i hele barnehagen og i samarbeid med foreldre er en viktig del av det 

pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehagen og er med på å gi alle barna de beste forutsetninger for 

trivsel, læring og utvikling. Systematisk arbeid med evaluering og vurdering legger grunnlaget for 

barnehagen som lærende organisasjon. Ved å sette målene i sammenheng med resultater, får vi en god 

oversikt over hva som fungerer bra og hva som må endres. Refleksjon sammen med barna gjennom 

samtaler, er ett viktig fokus vi har.   

Gjennom å lytte til barns tanker og se barns uttrykk i form av mimikk, kroppsspråk prøver vi å tolke og erfare barnets 

interesser og gleder. Barns medvirkning krever tid og rom til å lytte og samtale på tvers av alder, både mellom barn/barn og 

voksen/barn. Barns medvirkning handler om at barna skal få sette sitt preg på sin hverdag – sammen med andre. Dette er en 

viktig del av planleggingsarbeidet. Barn skal få mulighet til å medvirke i sin hverdag i barnehage.  

 

Vi vektlegger å samtale med barna, ha barnemøter/samtalehjørnet og barnas time hvor barna kan si ting de har på hjertet 

eller komme med meningene sine. Vi er aktive med barna i lek og samspill – da blir vi godt kjent med barna og hvordan vi kan 

gi rom for alle barnas medvirkning i hverdagen.  

Barns medvirkning er sammensatt av alle disse overnevnte prinsippene og avhenger av alder og modenhet. 

Barns rett til medvirkning støttes av FNs barnekonvensjon om at barn har rett til å si sin mening om det som 

berører det. Barna støttes til å leve seg inn i andres situasjon, og til å ta hensyn til andre gjennom samarbeid, 

lek og samspill.  
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PROGRESJON 
 
Progresjon handler om at alle barn skal oppleve fremgang og utvikling i barnehagen. Det er viktig med varierte leke- og 

læringsaktiviteter som er tilpasset alder og modenhet. Barnas interesser skal stå sentralt i barns progresjon. Barnehagen skal 

sørge for å legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentagelse.  

 

Fagområder 1-2 år 3-4 år Skolestartere 
Antall, rom og form Tall, form, kontruksjon Tall, form, kontruksjon Spill, 

størrelser, mengde, antall, 

avansert konstruksjonslek, 

matgrupper, 

Tall, form, kontruksjon Spill, 

størrelser, mengde, antall, 

avansert konstruksjonslek, 

matgrupper, Måling, veiing,  

Naur, miljø og 

teknologi 

Sansemotoriske opplevelser, 

utforsking, utelek, tur 

Årstider, miljøvern, utforsking, 

tur, digitale verktøy 

Årstider, miljøvern, utforsking, 

lengre turer, digitale verktøy  

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Regler, sanger og bøker  Regler, sanger, bøker, eventyr, 

spill, konkreter 

Regler, sanger, bøker, eventyr, 

bokstaver, konkreter, lydbok, 

spill  

Kropp, bevegelse, mat 

og helse 

Bevegelsessanger, dans, 

tomlelek, 

Bevegelsessanger, dans, 

tomlelek,Yoga for de minste,  

Bevegelsessanger, dans, 

tomlelek,yoga, regellek,  

Kunst, kultur og 

krativitet 

Enkel dramalek, estetiske 

sanseopplevelser, maling 

Dramalek, kreativ dans, maling, 

forming,  

Dramalek, kreativ dans, maling, 

forming, skuespill, film/foto, 

arkitektur 

Etikk, religion og 

filosofi 

Meg selv og min familie, 

sosial kompetanse  

Meg selv og min familie, andre 

og deres familie, likheter og 

ulikheter, etikk  

Meg selv og min familie, andre 

og deres familie, likheter og 

ulikheter, etikk, verden rundt, 

filosofi, solidaritet 

Nærmiljø og samfunn Korte turer i nærmiljø, bli 

kjent med nærmiljø 

Turer i nærmiljø, ulike kulturer, 

lokalhistorie, familieformer, 

demokrati 

Turer i nærmiljø, ulike kulturer, 

lokalhistorie, familieformer, 

demokrati, landskap, 

menneskerettigheter, 

 

Barns psykososiale miljø  
 

RELASJONSARBEID 
 
I Eidsfoss barnehage skal alle barna kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og ansatte. Vi skal 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. De ansatte observerer og støtter sosiale relasjoner, vi skal legge til rette for 

lek og oppmuntre til at barna selv kommer med løsninger i konfliktsituasjoner.  

Første januar 2021 tredde det i kraft et nytt kapittel i barnehageloven som omhandler det psykososiale 

barnehagemiljøet. Loven sikrer at alle barn skal ha et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen. Den 

plikter de ansatte til å følge med, undersøke, melde fra og sette inn tiltak. Dette kalles aktivitetsplikten, altså 

har vi plikt til aktivitet knyttet til barns psykososiale miljø. 

Mobbing i barnehagen defineres slik: «barn utsettes for negative hendelser fra andres lek og samspill, der de 

opplever å ikke være en betydningsfull person for fellesskapet» Idsøe og Roland, mobbeadferd i barnehagen, 

s. 15. Videre poengterer Idsøe og Roland at barnehagepersonalet må ha kunnskap og bruke observasjon som 

verktøy for å avdekke og ta tak i begynnende mobbeadferd. De må videre stimulere til aktiviteter og 

samspillsom fremmer et inkluderende læringsmiljø, noe som igjen virker forebyggende.  

 Vi i Eidsfoss barnehage skal ikke godta krenkelser som f.eks. utestenging, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. Vi forplikter oss til å følge med på hvordan barna har det i barnehagen, og vi har en plikt til å 

sikre at alle barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Derfor snakker vi ofte på 

avdelingsmøter og personalmøter om barnegruppene. Dersom mobbing skulle forekomme i barnehagen, har 

kommunen en egen plan, og i slike tilfeller er det viktig at vi har tett kontakt med hjemmet. Vi voksne er 

rollemodeller for barn. Vi må derfor være bevisst på det vi gjør og måten vi opptrer på, nettopp fordi barn 
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speiler våre handlinger. I Eidsfoss barnehage jobber vi derfor med å være autoritative voksne. Å være en 

autoritativ voksen innebærer at man er varm og grensesettende. Vi skal lytte til barna, være interessert, gi de 

nærhet, opplevelser og innlevelse. Vi bøyer oss ned til barna når vi snakker 

med dem, vi skal skape et inkluderende miljø og å være gode rollemodeller 

for barna. Vi skal hjelpe barna å mestre, vi skal gi av vår kunnskap og erfaring, 

være åpne for den gode samtalen, for undring og refleksjon. Vi skal la barna 

få utforske og vi skal være med i undring og refleksjon. 

I Eidsfoss barnehage har vi laget et eget årshjul for systematisk arbeid med 

forebyggende mobbeadferd. Dette årsjhulet inneholder ulike temaer vi skal 

snakke med barna om, hvordan vi skal systematisk observere barn og 

barnegruppen samt arbeid med tema på personalmøter.  På den måten 

sikrer vi blant annet at vi jobber systematisk med å forebygge alle former for 

krenkelser. Årshjulet er levende og vil revideres etter barnegruppens 

størrelse og behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barn trenger mye kjærlighet og trygghet for å kunne utvikle seg til sunne og trygge individer. Vår nærhet 

og omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagens hverdagsliv og komme til uttrykk i lek, læring, stell, 

måltid, påkledning etc. Å styrke barnas selvfølelse er et mål i seg selv.  

"Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati". 

Rammeplan, s.18  

Barna i barnehagen er avhengig av gode og 

trygge tilknytninger til de voksne i 

barnehagen. Foreldre/foresatte vil som regel 

alltid være barnets primære 

omsorgspersoner, men barnehagepersonalet 

kommer på en god andreplass i barnas liv. 

Personalet i barnehagen er derfor barnets 

sekundære omsorgspersoner. De aller fleste 

barn går i dag i barnehagen. Derfor er det 

svært viktig at de voksne mestrer å etablere 

gode og trygge relasjoner til barna.  

Trygge relasjoner har stor innvirkning på 

barna psykiske helse og legger grunnlaget 

for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den 

trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da 

oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede seg med 

barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av 

følelsene sine. Barna i Eidsfoss barnehage skal møte ansatte som er lydhøre, anerkjennende og støttende. Der 

alle barn skal bli sett, hørt og inkludert. De skal bli tatt på alvor. 
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Overganger 
 

 

FRA HJEM TIL BARNEHAGE  
Å starte i barnehagen er en stor overgang for små barn og kan være svært krevende. Personalet og foresatte 

må derfor i samarbeid legge til rette for en best mulig start og så god som mulig for det enkelte barn. Små 

barn trenger å erfare mange ganger at foresatte går og kommer tilbake. Det er en prosess som kan ta lang tid 

for enkelte barn og tilvenning til barnehage må derfor gjøres i barnets eget tempo. Barnet skal ta innover seg 

mange nye inntrykk, bli kjent med nye mennesker og tåle og være store deler av dagen uten sine foresatte. 

En kjerneoppgave for de voksne blir derfor å kunne ta barnets perspektiv, kunne forstå hvordan det er for et 

lite barn som ikke kan formidle sine behov og meninger verbalt og som i tillegg befinner seg i en ny og 

annerledes utviklingsarena. Eidsfoss barnehage tilbyr besøksdag for nye barn hvor de kommer å leker og 

treffer de voksne i barnehagen. Oppstarten planlegges sammen med pedagogisk leder som legger til rette for 

en trygg og god start.  
Kilde: Drugli, liten i barnehagen 

 
FRA SMÅBARNSAVDELING TIL STORBARNSAVDELING 

Overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er for mange barn og foresatte en milepæl. Det 

innebærer flere endringer for barna som f.eks større barnegruppe. I eidsfoss barnehage har vi felles 

samlinger, felles utetid og blandende grupper ved måltidet. På den måten blir barna godt kjent med 

hverandre på tvers av de to avdelingene og kjent med de voksne. Vi har også felles tid på morgenen fra 06.30-

ca 09.30 og på ettermiddagen fra ca 14.00-17.00. Det gjør at små og store blir godt kjent på tvers av 

avdelingene og bidrar til trygghet som gjør overgangen enklere.  

 
FRA BARNEHAGE TIL SKOLE  

Holmestrand kommune har utarbeidet retningslinjer for å sikre barn og foreldre en god og hensiktsmessig overgang fra 

barnehage og skole. Før skolestart gjennomføres en foreldresamtale. Innhold fra foreldresamtalen blir formidlet til skolen 

med et skjema, som foreldrene gir sitt samtykke til. I tilfeller hvor barna har hatt spesialpedagogisk oppfølging i barnehagen, 

inviteres foreldre med på et møte før skolestart med styrer/pedagogisk leder og skolen.Barnehagen og skolen har altså tett 

samarbeid i god tid før overgangen.  

 

SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEM 
 
Hensikten og målet for samarbeidet mellom barnehage og hjem må alltid være barnets beste. Barnehagen og hjem har et 

felles ansvar for det enkelte barns trivsel og utvikling. Foreldresamarbeidet skal foregå både på invdividnivå og gruppenivå. I 

eidsfoss barnehage tilbyr vi foreldresamtaler to ganger per barnehageår. Vi tilbyr også samtaler utover dette dersom det er 

hensiktsmessig. Det arrangeres også foreldremøter to ganger per barnehageår. En viktig del av samarbeidet er den daglige 

kontakten i bringe- og hentesituasjon. Dette er en arena for samtale om barnets trivsel, trygghet, læring og utvikling. 

Barnehagen skal tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom barnehage og hjem.   

 

Barnehagen fastsetter et FAU og et SU. FAU er foreldrerepresentanter og har som formål å sikre et godt samarbeid mellom 

foresatte og barnehagen. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra FAU, to representanter fra barnehagen samt 

styrer som fungerer som ordstyrer/sekretær. Det avholdes to samarbeidsutvalgsmøter per barnehageår. Samarbeidsutvalget 

skal blant annet sikre foreldres medvirkning i planleggingsarbeidet i barnehagen. SU- representanter sitter henholdsvis i to år 

før det avlegges nytt valg i starten av barnehageåret.  
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Aktivitetskalender  
 
 

 

Måned  

  

Merkedager, aktiviteter, ferier og fridager.  

  

August  

  

01.08: Planleggingsdag – barnehagen stengt  

02.08:   Første dag etter sommerferien  

  

September  

  

Uke 36: Vennskapsuke   

Uke 38: Brannvernuke  

Fotografen kommer til barnehagen       

Oktober  04.10: 18.30-20.00 Foreldremøte - Info kommer 

25.10:   FN dagen – Info kommer 

November  Uke 45 og 46 – Foreldresamtaler  

Desember  

  

13.12:   Luciamarkering i barnehagen  

20.12:   Nissefest for barna  

23.12:   Siste dag før juleferien  

Januar  02.01:  Planleggingsdag – barnehagen er stengt  

03.01:  Første dag etter juleferien  

Februar  06.02:  Markering av samefolkets dag (6.feb.) 

24.02:  Pysjkarneval i barnehagen    

Mars  15.03:  Barnehagedagen  

April  

  

30.03: Påskemiddag med foresatte 

Uke 14: Påskeferie 

11.04:  Første dag etter påskeferien   

 Foreldresamtaler   

Mai 19.05:  Planleggingsdag – barnehagen er stengt   

Foreldremøte 

Juni  14.06:  Sommerfest i barnehagen  

Juli  30.06:  Siste ordinære dag før sommerferien  

Barnehagen er stengt i uke 27, 28, 29 og 30.  

Sommeråpen barnehage i uke 27.  

 

Med forbehold om endringer  
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