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Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven §1), og er en 

del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent av SU 8.6.2022. Den bygger på vår 

pedagogiske plan for 2021-2023, og på strategiplanen for oppvekst i  Holmestrand kommune 

«Trygghet, mestring og læring for alle».  

Om barnehagen vår 
Haga barnehage er en kommunal barnehage med 5 avdelinger og rundt 90 barn (varierer noe 

fra år til år). Vi har en styrket avdeling, med litt flere voksne og litt færre barn. Her er det 

lettere å tilpasse dagene litt ekstra for de som har behov for det. 

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste 

medarbeidere. 

Virksomhetens hovedmål 

Det allmennpedagogiske tilbudet som gis til barn i Haga barnehage skal være tilrettelagt for 

alle barn. Alle barn skal gis omsorg og mulighet til deltakelse i lek, og alle barn skal få lære og 

utvikle seg. Barna skal få støtte i å utvikle livsmestringskompetansen sin, tåle medgang, men 

også motgang.   

Pedagogisk grunnsyn 
Ansatte i Haga barnehage er oppmerksom på at vi har kultur med oss fra egen oppvekst. 

Denne kulturen kan være annerledes enn det gjeldende syn i dag, og kan også være 

annerledes enn den kulturen barnehagen vår har. Vi er bevisste vår profesjonelle rolle, og 

forholder oss til et felles humanistisk syn på mennesket i vårt arbeid i barnehagen.   

Vi vet at barn er forskjellige, og at de lærer på ulike måter. Vi vet videre at det å oppleve 

mestring gir grobunn for videre utvikling og læring. Vi ønsker derfor å lete etter barnas sterke 

sider, og bygge på disse. Vi møter barnet som individ, og har respekt for barnets 

opplevelsesverden.   

I Haga barnehage er vi bevisste på barns rett til medvirkning og hensynet til barnets 

beste. Når vi i hverdagen tar avgjørelser i barns liv, har vi barns beste som grunnleggende 

hensyn.   

Demokrati forutsetter slik vi ser det at menneskene i det tar ansvar for egen utvikling, egne 

valg og egen handling. Barn gjøres klare for dette ved å bli tatt på alvor og få lov til å medvirke 

i egen hverdag fra de er små.  
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Vi er bevisst barnehagens mandat i tidlig forebygging mot diskriminering og mobbing. 

Arbeidet med å støtte barna i sin utvikling av livsmestringskompetanse er derfor viktig i vår 

pedagogiske virksomhet.    

Vi er videre bevisst på vår helsefremmende og forebyggende funksjon, og arbeider for sosial 

utjevning. Tiden i Haga barnehage skal gi barn likere muligheter til god helse, 

erfaringsbakgrunn som grunnlag for videre utvikling, og mulighet til å erfare forskjellige 

læringsmåter og læringsverktøy.   

Godt samarbeid og god tone mellom hjem og barnehagen er avgjørende for at barna skal 

oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være. Vi ser på dette som avgjørende for 

barns mulighet for å lære og utvikle seg i barnehagen, og setter derfor samarbeidet med 

barnas hjem høyt. Når vi opplever bekymring eller uro for barns omsorgssituasjon skal 

bekymringen meldes videre til barnevernet. Dette gjøres så langt det er mulig og når det er 

forsvarlig i samarbeid med omsorgspersonene i hjemmet.   

I alle situasjoner der vi tar valg på vegne av barn, veier vi hensynet til barns beste som 

grunnleggende. Vi er klar over at hensynet til barns beste er en subjektiv størrelse, og støtter 

oss derfor til de standarder som er fastsatt av kompetente myndigheter der de finnes.  

Livsmestringskompetanse  
I tråd med strategiplanen for oppvekst for Holmestrand kommune, kommer arbeid med å 

støtte barn i utviklingen av livsmestringskompetanse til å være sentralt dette barnehageåret.  

«Barnehagene i Holmestrand skal bidra til at barn håndtererlivet sitt i motgang og medgang, 

og til at de er gode bidragsytere i andres liv. Pedagogiske medarbeidere skal sørge for balanse 

mellom det barnet ønsker å få til, barnets ressurser og barnets tilgang på støtte. Forskning 

viser at pedagoger som utøver rollen sin på en varm og tydelig måte, oppnår det beste 

resultatet når det gjelder barns positive tilpasning (Ertesvåg,et al. 2015). At pedagogen har en 

støttende og varm holdning overfor barna, er avgjørende for at barna skal utvikle positiv 

atferd og oppnå læring. Barns behov for trygghet og omsorg må ikke ses på som et behov som 

konkurrerer med læring i utdanningsforløpet –heller tvert imot.» (sit «trygghet, mestring og 

læring for alle») 

For å spisse arbeidet med livsmestring har vi valgt fire kjernekomponenter som preger 

arbeidet vårt. Disse er “relasjonsbygging”, “språk”, “autoritative voksne” og lek og lekemiljø”   

Det vil si at pedagogiske medarbeidere hos oss skal ha en autoritativ væremåte uansett om de 

støtter barn i lek, eller om de jobber med et av fagområdene. På samme måte skal barn 

oppleve seg som betydningsfulle for fellesskapet uansett hvilke fagområde som har fokus.  
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Mobbing og utestengning 
Endringene i banrehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge 

utestegning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. 

Rammeplanen stiller allerede krav om dette, nå er forpliktelsen tatt inn i loven. Dette skal 

sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barenhage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt 

vare på hverandre ( regjeringen.no, mobbing i barnehage). Ved å være en varm og 

grensesettende voksen (autoritativ), skal vi sørge for at kvaliteten på interaksjonen barn/ 

voksen og barn/ barn er så gode at barna lærer å etablere og holde fast på trygge og gode 

relasjoner. Dette er en forutsetning for annen læring og utvikling. God sosial kompetanse er 

en forutsetning for å fungere godt sammen med andre mennesker. Vi skal hjelpe barn til å 

mestre balansen mellom å ivareta egne behov og ta hensyn til andres behov. Barn skal få 

erfare å være en betydningsfull person for fellesskapet, og deres selvfølelse skal støttes. 

Progresjon  
For å sikre oss at alle barn på alle nivåer skal oppleve progresjon og utvikling i aktiviteter og 

læring har vi valgt å strukturere dette arbeidet i en progresjonsmodell. Innholdet deler vi inn 

etter fagområdene i rammeplanen med fokusområder på hvert trinn. Trinn to skal bygge 

videre på trinn en osv. Barn følger en viss utvikling som vi har tatt utgangspunkt i, slik som at 

små barn for eksempel utvikler språket fra det konkrete de kan se til å kunne fantasere og 

forestille seg mer når de nærmer seg førskolealder. Barn lærer i ulikt tempo og det er viktig 

for oss at alle opplever mestring, derfor må også personalet finne barnas interesser og utvide 

og bygge videre på disse. Barna skal få utfordringer tilpasset erfaringer og ferdigheter, men 

også slik at de kan strekke seg og utvikle seg positivt. Månedsplanene på avdelingen vil 

fortelle mer detaljert hva man jobber med på avdelingen. Progresjonsmodellen finnes i 

barnehagens pedagogiske plan.  

Observasjon og kartlegging  
I Haga barnehage har vi systematisert observasjonsarbeidet. Vi har tatt i bruk 

observasjonsverktøyet ”Alle med” som er utviklet av Eigersund kommune og Senter for 

atferdsforskning, og bruker dette rutinemessig igjennom barnehagetiden. 

Hensikten med den rutinemessige observasjonen er å sikre at alle barn i barnehagen vår får et 

godt individuelt tilpasset barnehageløp, slik at de er best mulig rustet til å møte hverdagene 

også etter endt barnehagetid. Rutinemessig gjennomføres observasjonen på 
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småbarnsavdeling før overgang til ny avdeling, på stor avdeling nest siste år før overgang til 

skolen samt våren før skolestart. 

Vi skal ha fokus på å finne barnets sterke sider når vi observerer. Ved å finne barnets styrker 

og bruke denne kunnskapen om barnet i det videre arbeidet mener vi å kunne tilrettelegge 

for det enkelte barns utvikling på best mulig måte.  

I forbindelse med aktivitetplikten har vi utvidet arbeidet med systematisk observasjon. Innad i 

barnegruppen observerer vi barnehagemiljøet. Dersom vi oppdager barn som ikke har det 

trygt og godt i fellesskapet, utløser det aktivitetsplikt. I dette arbeidet involveres også dere 

som foreldre/ foresatte som medspillere i å finne nødvendige tiltak.  

Observasjoner og pedagogiske vurderinger knyttet til enkeltbarn gjøres kjent for- og drøftes 

med foreldre/ foresatte i foreldresamtale. Det innhentes samtykke til observasjonen i forkant. 

Arbeidet skal følges opp med pedagogiske tiltak enten på individ- eller på gruppenivå når 

dette vurderes til å være nødvendig/ ønskelig. 

En pedagogisk vurdering vil i alle tilfeller ligge til grunn for hvorvidt kartleggingen av 

enkeltbarnet gjennomføres eller ikke. Disse vurderingene gjøres i samarbeid med foreldrene. 

Samarbeid med barnas hjem 
Vi i Haga barnehage ønsker å ha et nært og godt samarbeid med barnets hjem. Det gjør vi ved 

å ha regelmessig kontakt med foresatte, først og fremst i det daglige møtet med barnet og 

foresatte i garderobesituasjon ved henting og bringing. Vi ønsker at barnet og foreldrene blir 

sett og at vi utveksler informasjon om barnet. God kommunikasjon er grunnleggende for et 

godt foreldresamarbeid, og vi ønsker å bidra til dette. Dersom du likevel opplever at vi er 

opptatt med barna når du henter slik at du ikke får snakket om det du ønsker, er du alltid 

velkommen til å ta en telefon, eller til å be om en samtale. Vi ønsker å snakke om gode ting så 

barna hører det, og om ting som ikke er så greit når barna ikke er tilstede, for eksempel pr 

telefon eller i et lite møte.  

Vi har foreldresamtaler den måneden barnet fyller år, men er det behov for samtaler setter vi 

opp flere.  

 Vi vil fortelle hva vi gjør i hverdagen og dokumenterer med bilder på avdelingen,  

oppslagstavler med informasjon og tilbakeblikk i månedsbrev. 
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Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for et åpent og nært samarbeid. 

Barnehagen har et foreldreråd (alle foreldrene) og FAU (valgte representanter). Videre er 

foreldre representert i barnehagens Samarbeidsutvalg med to representanter. 

Samarbeid med andre instanser  
Vi har «på tvers- møte» i barnehagen to ganger pr halvår. Da er representanter fra 

familietjenesten her sammen med pedagogene i barnehagen. Det gis råd og veiledning til 

pedagogene. Pedagogen kan ta opp saker på vegne av familier, og vil alltid be om samtykke til 

å drøfte i forkant. Mer om dette kan du lese på www.påtvers.no  

Videre har barnehagen faste drøftingsmøter med PPT. Her drøfter vi problemstillinger knyttet 

til barns utviking i sammarbeid med dere foreldre. Vi får gode råd, prøver ut tiltak, og avtaler 

videre arbeid til barnets beste.  

Alle ansatte har jfr. barnehageloven opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten, samt til barnevernet. I saker der opplysningsplikten inntrer, 

involverer vi så langt det er mulig med barnets foreldre eller foresatte.   

Før barnet ditt skal på 2- og 4- års kontroll har vi en samtale her i barnehagen, der vi går 

igjennom en del knyttet til barns utvikling, og forhold som kan påvirke barnet ellers. Etter 

samtykke fra foreldre/ foresatte sendes ferdig utfylt skjema til helsestasjonen, og fungerer 

som utgangspunkt for samtalen deres der. Etter kontrollen får barnehagen en kort 

tilbakemdling fra helsestasjonen.  

Det er godt samarbeid med skolene før skolestart.  

Ellers samarbeider vi med ulike instanser både internt i kommunen, og eksternt – som for 

eksempel ulike helseforetak. Samarbeidet gjøres når det er til beste for barn, og i samarbeid 

med dere.    

Åpningstider 
Barnehagen åpner fra 7.00-17.00 alle hverdager. Barn kan ikke leveres før kl 7, og alle må 

være hentet innen kl 17.00.  

Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår, og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.  

Kommunale barnehager er i 2023 sommerstengt i ukene 28, 29 og 30. I uke 27 er det 

sommerbarnehage, som kun er åpen etter påmelding. Sommerbarnehagen kan være i en 

annen barnehage enn vår.  

http://www.påtvers.no/


6  Haga barnehage – et godt minne i livet                                                  | ÅRSPLAN 2022/2023 

 

 

Informasjon fra barnehagen  
Informasjon fra barnehagen sendes i appen Min barnehage -  Foresatt (Visma). Alle samtykker 

du trenger å fylle ut, finnes også her.  

Hvis du trenger hjelp til å laste ned denne, spør på avdeling!  

 

Planleggingsdager dette barnehageåret 
 

15. august 2022 

2.september 2022 

27. og 28. desember 2022 

19.mai 2023 

Barnehagen er stengt disse dagene 

 

Andre viktige datoer dette barnehageåret 
 

31.august   - Foreldremøte for Haga barnehage   

     (Sande kommunelokale) 

Oktober    - Fotografering  

Uke 41, 42 og 43  - FN - uker 

13. desember   - Lucia- markering  

22. desember   - Nissefest 

3. februar   - Barnehagen er 50 år 

Uke 12/13   - Påskefrokost 

1. juni      - Førskoleavslutning 

8. juni     - Sommerfest (FAU) 
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Kontaktinformasjon Haga barnehage 
 

Nøkleblom: 953 39 822 

Ped leder: helena.kamieniecki@holmestrand.kommune.no 

Skogstjerne: 953 39 526 

Ped leder: marthine.gleditsch@holmestrand.kommune.no   

Marikåpe: 953 39 807 

Ped leder: merete.gran.hermansen@holmestrand.kommune.no 

Blåklokke: 953 39 701 

Ped leder: anita.bjerke.gulliksrud@holmestrand.kommune.no  

Solblom: 953 39 704 

Ped leder: Silje.kristine.smebol@holmestrand.kommune.no      

 

NB: fravær og andre beskjeder meldes i appen Min barnehage-  foresatt (Visma).  

 

Styrer: anne-gro.rojahn@holmestrand.kommune.no  

Assisterende styrer: tone.lied@holmestrand.kommune.no  

 

Kontor: 33 78 70 75/ 95 42 02 50  

Besøksadresse: Magna Ottersens vei 5-7, 3070 Sande  

 

Hjemmeside:  

www.holmestrand.kommune.no  
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