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HISTORIE
NAB Skogen Barnehage as er en privateid barnehage og eies av:
Elisabeth og Lars Erlend Norheim
Svebrotet 99
5302 Strusshamn
TIF: 45832246/45831171

Barnehagens besøks adresse er Skogen Barnehage, Folleseveien 97, 5302 Strusshamn.
Hjemmeside: www.skogenbarnehage.no
Mailadresse: post@skogenbarnehage.no
Telefon barnehagen: 56149870
Telefon styrer Linda Kjørsvik Larsen: 46945696
NAB (natur og aktivitets barnehage) Skogen Barnehage ble åpnet november 2006. Frem til april
2009 leide barnehagen lokale av Follese fotballklubb. I mai 2009 kjøpte barnehagen lokalene. I
2011 ble barnehagen total renovert og fremstår i dag som en moderne og funksjonell barnehage.
Barnehagen holder til i naturskjønne omgivelser rett ved Follese idrettsarena. Barnehagen
startet med 25 barn og har pr i dag 90 barn. Barnehagen har fra starten av lagt vekt på natur og
friluftsliv, det gjenspeiler seg i vårt uteområde som nesten ikke har asfalt men et fantastisk
utfordrende utemiljø med skog og mark. Barnehagen har i dag 6 aldersinndelte avdelinger.
Våre åpningstider er fra kl 07.00-16.30. Barna må ta ut 3 uker sammenhengende sommerferie.
Den 4 uken kan legges til enten høstferien eller vinterferien. Barnehagen er sommerstengt i uke
29 og 30. Vi holder stengt julaften, nyttårsaften og stenger kl 12 onsdag før påske.
Årsplanen til Skogen Barnehage bygger på:






«Lov om barnehage, med forskrifter, departementets merknader til bestemmelsene og
de ulike temaheftene utgitt av departementet
«Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver» som gir retningslinjer for
barnehagens verdi grunnlag innhold og oppgaver.
FNs barnekonvensjon, der barns beste skal være et grunnleggende hensyn.
Vedtekter for Skogen Barnehage.
Askøy Kommune sin lokale rammeplan for Askøy barnehagene.

Formål:


Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og
et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

Årsplanen har flere funksjoner:





Arbeidsredskap for personalet
Foreldrenes utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen.
Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
Informasjonsmateriale for eier, politiker, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere
og andre interesserte.

AVDELINGER I SKOGEN BARNEHAGE

HVEM ER VI!
Skogen Barnehage er en natur og aktivitets barnehage som setter friluftsliv i høysete. Naturen
er den viktigste læringsarenaen barna har. Vi ønsker at barna skal ta i bruk fantasi og kreativ
tenkning. For å gjøre det trenger barna tid, materiale og fravær fra ferdig konstruerte leker.
Pinner blir til sverd og fly, steiner til mat og penger. Lek i naturen gir barna naturopplevelser,
vekker kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk. Naturen gir utfordringer til alle barn på
alle utviklingsnivå og barn lærer best når de får utfordringer. Barn i bevegelse er glade barn.
Naturen gir opplevelser som igjen gir barna mye å snakke om og rikere språkutvikling.
Naturen lærer også barn å ta ansvar og gir de rom til å undre seg. Barnehagen har egen lavvo,
gapahuk, kajakk, naust, klatrevegg, klatrestativ og fantastiske sykkelstier. Ukentlig har vi også
egne svømmegrupper som får vanntilvenning i terapibadet. I tillegg har vi skog, fjell og en unik
idrettsarena rett utenfor dørstokken.
Vårt uteområde kan by på skog og ulendt terreng som gir barna variert og allsidige utfordringer.
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter i all slags vær. Vi ser barna i
rollelek oppe på store steiner, eller under store grantrær. De klatrer og balanserer, plukker bær
og blomster og studerer insekter – alle sanser er i bruk. I tillegg legger vi vekt på matlaging ute
onder åpen himmel.
Fra de minste til de eldste øker vi antall turer etter kompetanse, behov og ønske. Vi ønsker å gi
barna gode opplevelser og erfaringer i naturen slik at barna opplever glede og ønsker å ta vare på
den. Gjennom mestring i naturen vil barna bli trygge på seg selv og utvikle bedre selvtillit.

VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM

NATUR OG
AKTIVITET

KOSTHOLD
OG HELSE

VÅR VISJON
ALLE MED INGEN
UTENFOR

BARN I
SAMSPILL
MED
NATUREN

PEDAGOGISK GRUNNSYN

Som pedagoger og pedagogiske medarbeidere i Skogen Barnehage er vi opptatt av fleksibilitet og
variasjon i hverdagen. Vi ønsker å være stabile, trygge og lyttende voksne som ser hvert enkelt
barn og inkluderer alle. I vår barnehage er barna selv med på å påvirke sin egen hverdag og
derfor er ingen planer lik og ingen planer skrevet i stein. Fantasi og kreativitet får god
boltreplass hos oss.
Veien blir til mens vi går, fordi alle barn er unike og alle behov forskjellige. Vi jobber i grupper
samtidig som vi ser hvert enkelt barn som selvstendige og tenkende individer, med egne verdier
og ønsker. For å sikre barna progresjon i sin utvikling- og lærings kurve har vi i personalgruppen
utarbeidet minstestander som sikrer at vi i Skogen Barnehage jobber målbevisst for gode
utviklings muligheter for alle.
Samarbeidet mellom barn og voksne blir bygget på gjensidig respekt og toleranse.

FLEKSIBILITET
FANTASI &
KREATIVITET
LYTTENDE &
INKLUDERENDE

STABILE & TRYGGE

UNIKE & SAMLENDE
VARIASJON

I SKOGEN BARNEHAGE
JOBBER VI MED

VÅRT ARBEID MED OMSORG,
DANNING, LEK OG LÆRING
” Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere
over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre
er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati” (Rammeplanen for barnehagens
innhold og oppgaver).
Den voksnes rolle og bevisste holdning til omsorg, lek og læring er avgjørende for at
danningsprosessene skal bli gode.
Våre tiltak for å oppnå dette er at:


Barna blir oppmuntret til å fortelle om egne tanker, følelser og opplevelser, og
personalet ivaretar de gode samtalene i den daglige kontakten med barna.



Personalet legger grunnlaget for at barna skal utvikle gode ferdigheter for
kommunikasjon, refleksjon og konfliktløsning.



Vi har fellessamlinger, språkgrupper og samlinger på hver avdeling, slik at barna kan
oppleve seg selv som en del av felleskapet hvor samarbeid og kommunikasjon har
sentrale funksjoner.



Vi markerer høytider.



Personalet viser sine grunnleggende verdier gjennom å være gode rollemodeller

” Barn har rett til omsorg og nærhet”. Barnehagens personale har en yrkesetisk
forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen,” Omsorg skal prege
alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell,
måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er samtidig en viktig forutsetning for
barns utvikling, læring og danning”. (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver)
I Skogen Barnehage betyr dette:
Hvert barn blir tett fulgt opp av sin primærkontakt. Behov for nærhet og støtte blir individuelt
tilpasset. Gode rutiner i overgangssituasjoner og hverdagen generelt slik at det er tid for den
gode samtalen, en rolig stellesituasjon og at hvert barn blir sett i gjennom hele hverdagen i
barnehagen.
” Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er
en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen, der barn har
høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan
uttrykke seg gjennom”. (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver)

I Skogen Barnehage betyr dette:
Det fysiske rom er nøye gjennomtenkt og likt på alle avdelingene. Leker, spill, lesekrok,
tegnesaker og diverse formingsmateriell er tilgjengelig for barna slik at de kan velge selv. Alle
avdelingene har leker tilpasset barns alder og er presentert slik at det innbyr til lek. Utearealet
oppfordrer til lek og utfoldelse i naturen. Postkasser med ide kort til ulike aktiviteter finnes slik
at de voksne kan introduserer ideer til lek både inne og ute.
” Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn og barns læring. Barns utvikling
sees som et tett samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet det
vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill
med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring” (Rammeplanen for
barnehagens innhold og oppgaver).
I Skogen Barnehage betyr dette:
Vi mener det er viktig å ha et helhetlig læringssyn med fokus på lek. Gjennom lek får barna
utvikle egenkompetanse, nysgjerrighet, samarbeid, «latesom», gode læringsprosesser,
vennerelasjoner og trivsel. Glade barn er trygge barn som igjen legger grunnlaget for lekende
barn. Omsorg, lek og læring sees i sammenheng.

SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse er vår evne til samspill med andre i ulike situasjoner, barns
danning og utvikling av sosial kompetanse er avhengig av tilstedeværelse og
støttende voksne, vi jobber for å kunne:


Skape trygghet og gode rammer i hverdagen ved å være aktive og tydelige
voksne.



Møte barn, foreldre og hverandre med toleranse, anerkjennelse, tillit og
respekt.



Skape mestringsfølelse hos barna.



Være gode rollemodeller som viser barna glede, humor, omsorg og
estetiske opplevelser hverdagen.



Støtte og fremmer enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter, ved
at de hjelper, deler med hverandre, venter på tur og kan ta imot
beskjeder. Vi legger til rette for at barna skal oppleve vennskap. Vi ser
hvert enkelt barn og de får en opplevelse av å være viktig i fellesskapet.



Gi barna øvelse i å løse konflikter, vise omsorg for hverandre, leve seg inn
i andres situasjon og vise medfølelse, ved at vi voksne er gode
rollemodeller. Vi roser barnas empatiske handlinger



Vi hjelper barna til å uttrykke seg og sette grenser for seg selv.



Personalet støtter, inspirerer, motiverer og oppmuntrer barna i lek. De
voksne er til stede i leken. Vi gir rom for variert lek og aktivitet.



Ved å være gode rollemodeller sier vi: god morgen, tusen takk, vil du være
med meg? unnskyld, skal jeg hjelpe deg? og takk for i dag i ulike
situasjoner.

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGESKOLE
Hver onsdag har Haukene (avdeling for 5 åringene) førskolegrupper, hvor vi deler barna inn i
grupper og rullerer mellom ulike oppgaver inne og ute, samt ikt. Oppgavene Haukene får varierer,
og inneholder blant annet antall, rom og form, samt begreper og sammenligninger. Vi bruker
internett for å finne relevant informasjon ihht tema, spiller spill og øver på å skrive navnet vårt.
Eksperimentering, forskning og undring har stor plass i førskolegruppene.
Vi vil at Haukene skal være godt forberedt til skolestart, og har fokus på overgang fra
barnehage til skole hele året igjennom. Vi har godt samarbeid med Strusshamn skole hvor vi har
utarbeidet egen avtale med besøk og aktivitet for førskolebarna på skolen både på uteområdet
og i klasserom. Vi har også møter med skolen i forbindelse med overgang 2 ganger i året her
deltar pedagog og styrer i samarbeid med rektor og ressursteamleder på skolen.
Barna får bade i Askøy terapibad annenhver uke og får vanntilvenning og grunnleggende
svømmeferdigheter der. Førskolebarna lærer å spikke med kniv og tar «spikkesertifikat» i
starten på barnehageåret. Når vi leker lydlotto og begrepslotto lærer barna turtaking,
konsentrasjon og begreper.
Hvert år reiser Haukene på en eventyrlig reise hvor vi har to overnattinger. En sosial og lærerik
tur på alle måter.
Vi har utarbeidet egen plan for overgang barnehage-skole (se plan på vår hjemmesiden) som vi
følger i tillegg til kommunens rutiner for overgang barnehage-skole, i vårt arbeid med
førskolebarna, se vår hjemmeside www.skogenbarnehage.no

SPRÅKSTIMULERING I SKOGEN BARNEHAGE
Språket er i stadig utvikling og går ofte i bølger. Vi bruker språket aktivt hele tiden, både i
samlingsstunder og i hverdagen ellers. I samlingen lager vi egne eventyr og fortellinger, vi lytter
og skaper sammen. Vi har magiske bokser med egne eventyr som fasinerer og inspirerer til lek og
samtale. Vi benevner det vi ser rundt oss å skaper rom for gode dialoger. Alt det vi gjør i
hverdagen er med på å fremme språket så lenge en bruker språket aktivt. Barn lærer av gode
rollemodeller som bruker språket men også klarer å lytte aktivt.
Språkutviklingen går i bølger og noen ganger lar enkelte lyder vente litt på seg. Vi har opprettet
egen plan for språkgrupper og gjennomfører daglig grupper med barn fra de ulike avdelingene.
Denne gruppen gjennomføres med egen spesial pedagog som barnehagen har. Vi leker med
språket og ”lokker” frem lydene. Vi øver på forståelsen av språket, konsentrasjon og leker
sammen. Barna liker seg godt i språkgruppe og det er stas å få være med en voksen og noen få
barn inn på et rom hvor vi leker og har det kjekt sammen. Hovedfokuset er ikke bare på språk

men det å oppleve noe sammen, det å føle seg trygg og det å bli akseptert. Verktøyene vi bruker
aktivt i språkgruppene våre er språksprell, språklek og snakkepakken.
Skrivedans som metode begynner vi med når barna er 4 år. Her danser barna til ulike musikk
stykker mens vi gjør ulike dansebevegelser i luften. De samme bevegelsene vi gjør i luften skal vi
etterpå tegne på arket. Dette er en god øvelse for å fremme flytende skrivebevegelser og gir
god konsentrasjon. På denne måten får de øvet seg på pinsett grepet og øker konsentrasjonen
gjennom morsomme og kjekke øvelser til musikk. Skrivedans er noe vi vil gjøre i grupper men
også med alle barna på avdelingen. På avd. 3-5 har vi et utsnitt av skrivedans programmet. Her
plukker vi ut de øvelsene som passer den konkrete aldersgruppen og tilpasser de i henhold til vår
aktivitet. Å følge skrivedans programmet fra begynnelse til slutt gjør vi først på
førskolegruppen.

BARNS MEDVIRKNING

Vi i Skogen barnehage er opptatt av at barna skal få være med på planlegging av innholdet i
barnehagehverdagen. Dette gjelder da spesielt på de største avdelingene. Det at barna blir tatt
på alvor – at de får komme med ideer og blir respektert, og at dette igjen blir fulgt opp, gjør at
barna former hverdagen sammen med oss voksne. Det kan for eksempel være tema, prosjekter,
turer, mat m.m. Vi har barnemøte hver morgen, her får barna være med å bestemme




Hvor vi skal gå tur, om vi skal ha grupper før eller etter tur og hvilke inne/uteaktiviteter
de ønsker å drive med.
Barna er med å finne ut hvilke klær som passer for utelek den dagen.
Leker, spill, sakser og annet formingsmateriell står tilgjengelig for barna slik at de kan
bestemme hva de vil leke med.

På de minste avdelingene (1-2 år) blir fokuset mer på å gi barna trygghet, for så å være tilstede
for å kunne tolke barnas kroppsspråk, før det verbale språket kommer. Her fungerer mer herog-nå.


I Samlingsstunder er barn medvirkende og deltagende i valg av sanger og i ulike
dramatiseringer. De største barna kan få øve seg på å lede mindre sekvenser.

Vi voksne jobber mot å være mer observante for hva det er barna interesserer seg for - for så å
kunne tilpasse planer og finne gode hverdagsaktiviteter sammen med dem. Det å ta barns
perspektiv, ta dem på alvor, og ikke minst lage rom for dialog er et holdningsskapende arbeid som
konstant er i utvikling.
Det å la ulike typer materiell liggende tilgjengelig er med på å skape kreativitet. Å la barna bli
kjent med forskjellig formingsmateriell, kan være med på å påvirke hvordan barna utvikler seg,
prosjekter og leken. Det er de voksnes syn på barn som skaper rom for medvirkning, dette
jobber vi med i Skogen barnehage.

Det fysiske miljøet inne og ute, og måten vi tilrettelegger her, er viktig i forhold til å fremme
barns medvirkning. Vi har lagt til rette på alle avdelingene med bilder/symboler for at barna kan
bruke sin visuelle sans til å orientere seg i forhold til leker og aktivitet/tema kroker. Dette
hjelper barna til og lettere ta egne bevisste valg etter egen interesse.

KOSTHOLD OG HELSE

Et godt kosthold.
Selv ikke en i Skogen barnehage kan leve på popkorn og sukkerspinn. Vi serverer tre måltider
hver dag, med fokus på sunt og variert kosthold. Vi serverer to varme måltider i uken som er
laget fra bunnen, frukt måltid hver dag og yoghurt en gang i uken. Vi jobber med fiskesprell, som
tilsier at barna skal bli glad i fiskemat og være med å tilberede den.
Fiskesprell-barnehage
Fiskesprell er organisert gjennom folkehelsearbeidet i det enkelte fylke. Prosjektet er en del av
regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen, og et av målene med Fiskesprell
er å utjevne sosiale forskjeller i kosthold.
Målet med Fiskesprell er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi de
unge gode smakserfaringer.
Sjømat inneholder alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger, og er derfor en viktig
del av kostholdet vårt.
Hvordan vi skal jobbe med Fiskesprell:
Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse,
måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen og
forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
I Skogen barnehage skal vi:
Fortelle barna om hvor sunt fisk er og hvorfor man bør spise enda mer.
Et av målene ved å tilby varmt måltid i barnehagen vår er at barna skal være med å tilberede
maten.
Ved å tilby barna fisk en gang i uken og fiskepålegg til brødmåltidene hver dag skaper vi et godt
grunnlag for et sunt kosthold. Sjekk fiskesprells egen nettside for mer info og tips 
www.fiskesprell.no
5 om dagen barnehage
Vi i skogen barnehage ønsker å legge vekt på et sunt og variert kosthold. Derfor vil vi tilby frukt
eller grønnsaker til hvert måltid. Helsedirektoratet anbefaler alle å spise 5 porsjoner frukt, bær
og grønnsaker om dagen, fordelt på halvparten frukt og grønnsaker.
Vi vil tilby oppkuttet frukt og grønnsaker til frokost og lunsj også i tillegg til fruktmåltidet som
vi har på slutten av dagen. Ved å spise mye frukt og grønt i barnehagen håper vi på å danne

grunnlag for gode holdninger og sunt og godt kosthold som fremmer en god helse. Sjekk
hjemmesiden for 5 om dagen for info og tips  www.5omdagen.no

TILRETTELAGT TILBUD
Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak i barnehagen. (Barnehageloven § 13)
Inkluderende felleskap med plass til det enkelte barn
I Skogen barnehage gir vi det enkelte barn støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og
bidrar til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne. Vi har ansvar for at alle barn,
uansett funksjonsnivå, får oppleve mestring og at de selv er betydningsfulle personer for
fellesskapet. Vi har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særlige
behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen
kan gjelde, både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.
Barnehagen kan i samarbeid med foreldrene søke om tilskudd til tiltak med hjemlet i
opplæringsloven.

Skogen Barnehage har jobbet med et prosjekt gjennom Statped «Vi sprenger grenser», som nå
er avsluttet. Gjennom dette prosjektet har vi jobbet med alternativ supplerende kommunikasjon
(ASK). Resultatet etter deltakelsen med prosjektet er at vi har implementert i det daglige
arbeidet vårt, tegn til tale med alle barn, dagtavle på hver avdeling og Pegasus og Rolltalk som
hjelpemidler til kommunikasjon med barn med spesielle behov. Med denne kunnskapen barnehage
har tilegnet seg har vi valgt å være en hospiterings barnehage for å vise andre barnehager
hvordan vi jobber.

IKT I BARNEHAGEN
I Skogen Barnehage bruker vi IKT og digitale verktøy på varierte måter i forhold til
aldersgruppe og hensikt. Vi bruker nettbrett og pc til å se og høre på lydbøker sammen med
barna. Vi tar også i bruk ulike apper, som feks app for å vise og fortelle eventyr, matematiske
oppgaver, lotto og begreper. Barna får delta i fotografering med digitalt kamera. Vi tar barna
med når vi skal kopiere, skrive ut bilder og lar de delta i prosessen. Digitale verktøy blir tatt i
bruk i forhold til barn med spesielle behov. Dette er verktøy som Pegasus og Rolltalk, apper og
lignende for å hjelpe barna i sin kommunikasjon. Vi øker voksnes kompetanse innen dette feltet
ved bruk av tegn til tale app, og bruker også slike apper i bruk sammen med barn.
Vi bruker IKT i forbindelse med temaarbeid, i forhold til å innhente og vise informasjon. Vi viser
bilder og video av det vi arbeider med. I førskolegruppen brukes det apper for å la barna
arbeide med ulike skoleforberedende oppgaver.

MANGFOLD, LIKSTILLINGSARBEID OG
INKLUDERING
«Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og
representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være
forskjellige» (rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver).
Alle vi mennesker er forskjellige vi kommer fra forskjellige hjem, vi ser forskjellig ut og kan
forskjellige ting. Men det at vi er forskjellige betyr ikke at noen er mer verdifull enn andre. Alle
mennesker er like mye verdt – vi er likeverdige. Dette skal ligge til grunn for all læring og
pedagogisk virksomhet i barnehagen. Vi jobber for å skape et godt psykososialt miljø hvor alle
barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset hvert enkelt barn. Gjennom
holdningsskapende arbeid og et godt samarbeid med hjemmene skal vi i Skogen barnehage skape
et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som forebygger mobbing. Vi forholder oss
til kommunens egen handlingsplan mot mobbing (se hjemmesiden). I Skogen Barnehage jobber vi
med likestilling, likeverd, inkludering og mangfold slik:








Personalet er bevisst på egne holdninger i møte med barn og foreldre
Vi gir barna individuell tilrettelegging og oppfølging som sikrer utvikling for den enkelte.
Vi gir barna like muligheter uavhengig av kjønn.
Vi er bevisste når det gjelder valg av aktiviteter, leker og materiell som er tilgjengelig og
blir kjøpt inn.
Vi møter barnas undring med alvor, lydhørhet og respekt.
Vi har åpenhet mellom avdelingen og jobber på tvers for å sikre at alle barn har en tygg
hverdag og gode venner i barnehagen.
Vi jobber med å legge gode føringer for at barna skal vise gjensidig respekt for
hverandre gjennom lek, væremåte og det å kunne stå inne for egne valg og for egne
ytringer.

MARKERING LOKALE TRADISJONER

Vi markerer FN dagen 24 oktober med egen høstfest med foreldre. Foreldrene inviteres da til
høstfest med utstilling av barnas natur kunstverk og mat servering som selges til inntekt for et
godt formål.
I slutten av november arrangerer barnehagen besteforeldre dag hvor besteforeldre er med
barna på formiddagen. Her blir det formingsaktiviteter og baking og andre forberedelser til jule
måneden som besteforeldrene deltar aktivt i. Denne tradisjonen i vår barnehage er en stor
suksess og noe både barn, foreldre, besteforeldre og personalet ser frem til 
Lucia frokost markerer vi 13 desember med å invitere foreldre til frokost med luciaboller og
kakao og førskolebarna går i luciatog fra avdeling til avdeling.
Jule gudstjeneste i strusshamn kirke for alle barna gjennomføres i begynnelsen av desember
hvor juleevangeliet formidles for barn og av barn fra barnehagene i nærområdet.
Nissefest markerer vi i desember med «ekte» nisse, julegave, grøt og juletregang ute.
Karneval markeres i februar i forbindelse med fastelavn. Barn og voksne kler seg ut og vi har
pinjata, disko og felles samling.
Påske vandring i Strusshamn kirke i samarbeid med kirken har vi i Skogen barnehage
gjennomført hvert år. Dette er en utrolig fin aktivitet hvor barna og personalet i kirken sammen
formidler påske budskapet gjennom dramatisering.
Påskefrokost blir arrangert for foreldre siste uke før påske, kjekk samling og treff punkt for
foreldre, personale og barn.
17. Mai blir feiret hos oss ved felles idretts aktiviteter ute, tog til eldreboligene på flagget
med allsang, etterfølgt av fest måltid på barnas vis.
Førskoletreff med alle førskolebarna som starter på Strusshamn skole, arrangeres av
Barnehagene i nærmiljø i slutten av Mai begynnelsen av Juni på Follese fotballanlegg med
organiserte idretts aktiviteter og felles lunsj.
Sommerfest arrangeres i starten av juni hvert år med felles grilling med fisk på menyen,
opptreden av voksne og barn, fotballkamp med foreldre og masse gøyale ute aktiviteter – dette
er i samarbeid med FAU.
Datoer for disse arrangementene gjennom barnehage året finner du en oversikt over på vår
hjemmeside www.skogenbarnehage.no

PLANLEGGING, VURDERING OG
DOKUMENTASJON
«Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste
forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og
utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende.» (Rammeplanen for barnehagens
innhold og oppgaver)
Fokuset for vurderingen handler for oss om barnas progresjon i forhold til lek, læring og
utvikling, trivsel, fysiske miljø og tilrettelegging her både inne og ute.
Vi diskuterer og evaluerer kontinuerlig kvaliteten i det daglige samspillet vårt med barna. Dette
gjøres i samlinger, en til en og i fastsatte barnemøter da hovedsakelig med mellomgruppen og
førskolebarna.
Observasjon og det enkelte barns sin trivsel er oppe til jevnlig vurdering. Hver uke har vi møter
hvor vi går igjennom observasjoner av den praksisen vi gjennomfører i hverdagen. Vi utarbeider
«caser» av vår praksis som arbeides med på avdelingsmøter og personalmøter.
Månedsplaner og evaluering av planene blir vurdert og tatt med i betraktning for eventuelle
endringer. Gjennom et tett samarbeid med styrer og pedagogisk leder blir både månedsplan og
årsplan kontinuerlig vurdert.
Vi bruker mail og sms som kommunikasjonsform, skrive «dagen i dag», men den viktigste dialogen
blir i bringe og hente situasjonen. Vi ønsker å formidle hvordan barnet har hatt det i løpet av
dagen. Vi vil ha engasjerte foreldre som er aktiv og leser informasjon som blir sendt ut. Vi har
egen hjemmeside www.skogenbarnehage.no og egen Facebook profil, Skogen Barnehage - som vi
oppdaterer jevnlig med nyheter, bilde dokumentasjon, aktuelle linker og månedsplaner.
I tillegg har vi også vurderings kanaler utenfra; foreldrerådet, SU og Askøy kommune.
Vi gjennomfører foreldreundersøkelse 1 gang i året som sier noe om hva foreldrene
mener. Undersøkelsen blir evaluert og vurdert både av Eier, styrer, personalet og
samarbeidsutvalget. Undersøkelsen hjelper oss til å kunne videreutvikle vår lærende
organisasjon.
Vi har også gruppearbeid 2 ganger i året på foreldremøter hvor foreldrene sier noe om
sine forventninger til oss og visa versa.
Vi har et samarbeidsutvalg som treffes 3 ganger i året og som kommer med vurderinger
fra foreldrene. Innspill herifra brukes til refleksjon og diskusjon og eventuelt til å endre
praksis.
Vi har foreldresamtaler 2 ganger i året og gruppe samtaler samt en til en samtaler med
barna.
Personalmøter har vi en gang pr måned og medarbeidersamtaler med personalet har vi 2
ganger pr år.

PERSONALSAMARBEID
UTVIKLINGS/KOMPETANSEHEVING.
I Skogen Barnehage har vi fokus på teamarbeid, trivsel og det å ha mulighet til egenutvikling.
Det er viktig for oss at personalet ser på barnehagen som en læringsarena og holder seg faglig
oppdatert i forhold til vårt fagområde. Målet for personalet er at de jobber mot barnehagens
felles mål og lærer å evaluere sitt eget og andres arbeid.
For å holde personalet oppdatert og faglig informert har vi avdelingsmøter og pedagogisk
teammøter hver uke. Barnehagen har faste personalmøter 1 gang pr måned og fem
planleggingsdager i året. Vi har egne opplegg for disse dagene/møtene samt kursholdere som
bidrar for de ulike fokusene vi har som tema.
Fleksibilitet og kreativitet er nøkkelord i vårt personal og vi samarbeider for å legge til rette
for gode løsninger for alle.
Vi er opptatt av å utvikle barnets sterke sider ved observasjon, tilstedeværelse og samtaler med
barnet for deretter lage grupper tilpasset hvert enkelt barn. På denne måten kan barnet bli gode
på områder det finner utfordrende.
Barnet blir bevisst på sine sterke sider og gjennom positive tilbakemeldinger styrker man
barnets selvtillit.
Hos oss får du voksne som bryr seg om deg og din utvikling, og som er eksperter på alle barn. Vi
tilrettelegger, utfordrer, veileder og gleder oss sammen med deg. Vi garanterer et pedagogisk
tilrettelagt og variert tilbud. Vi voksen i barnehagen har et bevisst forhold til det etiske
aspektet rundt vårt satsningsområde.
For å sikre oss at barnehagen er i utvikling, er personalet engasjert og deltakende i ulike
prosjekter. Skogen barnehage deltar i kompetanse-hevingsprosjektet knyttet til
modellkommuneprosjektet i Askøy kommune «Klart vi kan vi skaper ringer i vann» med fokus
på virksomhets analyse av barnehagens planverk.
•

DE SKAL GJØRE OSS TYDELIGE

•

DE SKAL DRIVE OSS FRAMOVER MOT VISJONEN

•

DE SKAL HJELPE OSS TIL Å TA DE RIKTIGE BESLUTNINGENE

Prosjektet strekker seg over 3 år og er igangsatt av Askøy kommune. Vi er nå inne i vårt 3 år
med dette prosjektet og vi ser fremgang daglig i vårt pedagogiske arbeid i vår virksomhet. Vi er
også til knyttet Askøy kommunes øvrige kompetansehevings plan med opplæring i Psykisk helse og
tidlig innsats, Lederutvikling og foreldreprogrammet «tett på», i tillegg har vi utarbeidet vår
egen handlingsplan.
I tillegg har barnehagen et internt prosjekt rundt temaet ergonomi som omhandler hvordan vi
kan tilrettelegge det fysiske miljøet for personalet i barnehagen for å fremme trivsel og et godt
arbeidsmiljø i Skogen barnehage og redusere sykefraværet.

SAMARBEIDSRUTINER
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Nye
foreldre i Skogen barnehage gjennomfører en startsamtale ved oppstart i barnehagen. Dette er i
tråd med kommunens modellkommuneprosjekt som vi følger. Et godt samarbeid mellom
personalet og foreldrene er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. Det er viktig at
foreldrene føler seg hjemme i barnehagen, og er trygge på at barna har et godt sted å være, og
at de blir best mulig tatt vare på når det gjelder fysiske og psykiske behov.
Når det gjelder planleggings- og vurderingsarbeidet i barnehagen er foreldregruppen en viktig
samarbeidspartner og hjelper oss til godt samarbeid om felles ansvar for barnas trivsel og
utvikling.
Vi har også et sterkt engasjert samarbeidsutvalg som vi samarbeid med i forhold til å utvikle en
god og trygg læringsarena for barn og voksne i Skogen barnehage. SU leder er Kathrine
Kleppestø.
Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldre som har barn i Skogen Barnehage og utnevnt
FAU leder her er Kathrine Kleppestø. Foreldre kan via FAU leder komme med uttalelser i saker
som er viktig i forhold til foreldrenes forhold til barnehagen og før eventuelle avgjørelser faller.
Mail adr til FAU er: Fau.skogenbarnehage@gmail.com
Vi har 2 foreldremøter i løpet av barnehageåret. På foreldremøtene blir årsplan, prosjekter og
innhold i året tatt opp og pedagogisk arbeid blir lagt frem drøftet, evaluert og vurdert. (Tid for
møter se i vårt års hjul for barnehagen)
Vi tilbyr foreldrene 2 samtaler pr år Samtalene vil i hovedsak bygge på vårt dokumentasjons
verktøy «Alle med» og andre observasjoner foretatt av barna gjennom barnehage hverdagen.
Gode samarbeidspartnere. Vi har mange gode samarbeidspartnere. Vi kan nevne helsestasjonen,
Statped vest, barneverntjenesten, ppt, BUP, Marthe Meo veiledning, hop vgs og aktuelle
barneskoler. Samarbeidet er basert på veiledning og fokus på barns beste. Vi er også praksis
barnehage for NLA høyskolen i Bergen.

FAGOMRÅDENE

I Skogen barnehage jobber vi tverrfaglig med fagområdene gjennom prosjektarbeid og sikrer på
denne måten at barna får erfaringer fra de ulike fagområdene gjennom hele året. Vi
gjennomfører 3 prosjektarbeid gjennom året, som er utarbeidet av personalgruppen. Prosjektene
er lagt opp slik at det skal være rom for fleksibilitet i forhold til barns innspill og eget initiativ
under prosessen. Fagområdene er mer utdypet bakerst i årsplanen sammen med prosjektene.

FORVENTNIGER TIL DEG SOM
FORELDER/FORESATT


Et godt samarbeid forutsetter en innsats fra begge parter. Derfor ønsker vi å
tydeliggjøre noen forventninger vi har til dere som foreldre/foresatte.



Grenser er omsorg – sett grenser for ditt barn i og utenfor barnehagen og vær bevisst
ditt oppdrageransvar



Vis interesse for hva barnet ditt gjør i barnehagen, det er viktig at hjemmet og
barnehagen samarbeider om barnets utvikling og læring.



Engasjer deg – vær en aktiv deltager på foreldremøter, foreldrearrangementer,
dugnader og andre sammenkomster.



Vi er en natur- og aktivitetsbarnehage – så vi forventer at barnet har tilstrekkelig og
egnet tøy og skotøy til utelek i alt slags vær.



Hold orden i barnets garderobeplass, merk tøy og sko, og ha to sett med skift som
passer til årstiden. Yttertøy må hjem til vask vær helg.



Gi en ansatt beskjed når dere går for dagen.



Delta i kommunens brukerundersøkelse, ris og ros er viktig for oss.



Gi oss informasjon om viktige hendelser rundt barnet slik at vi kan støtte på best mulig
måte.



Sett dere inn i innhold i årsplan, prosjektplan, månedsplan og annen info fra barnehagen.



Gi oss beskjed når barnet har fri eller er syk og overhold regler barnehagen har når det
gjelder sykdom.



Ha avdelingens telefonnummer lagret, slik at dere ser når vi prøver å kontakte dere.



Overhold og respekter barnehagens åpningstider.

