
KOLÅSBAKKEN_
BARNEHAGE
- Et trygt sted å være, et spennende sted å leke og lære
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VELKOMMEN TIL KOLÅSBAKKEN BARNEHAGE

Kolåsbakken barnehage er en privat, ikke-kommersiell 
samvirkebarnehage med 4 avdelinger og til sammen 74 barn i 
alderen 1 - 6 år.

Vi har skogen som nærmeste nabo, og alle avdelinger bruker denne 
flittig gjennom hele året. Kolåsbakken har sin egen lavvo i skogen, 
cirka 10 minutter unna. Barnehagens satsingsområde er Kropp, 
bevegelse, mat og helse. Vi er så heldige å ha egen kokk som lager 
to sunne og bærekraftige måltider per dag.

Driftsformen vår gjør at det er kort vei fra ide til beslutning og 
gjennomføring, noe som gir gode muligheter for å kunne påvirke 
innholdet i barnehagen.

Et eventuelt overskudd går i sin helhet tilbake til barnehagens drift, 
utvikling og vedlikehold. 
Barnehagen åpnet i 2002, og ligger flott til i naturskjønne omgivelser i 
bydel Bjerke med utsikt over by og fjord.
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Barnehageloven
Barnehagen er underlagt Kunnskapsdepartementet og Lov om barnehager (Barnehageloven). Målet med loven er at barnehagen skal gi barna gode 
muligheter for aktivitet og utvikling, i nært samarbeid med barnas hjem.

Rammeplanen  
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foresatte, eier og tilsynsmyndighet. 

Årsplan  
I Lov om barnehager av 17. juni 2005 § 2 pålegges hver enkelt barnehage å lage en årsplan, der det arbeidet som barnehagen holder på med skal 
konkretiseres. Årsplanen dokumenterer det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skal legge grunnlaget for utvikling og kvalitetssikring av barnehagen.     
I tillegg til dette er årsplanen et informasjonsdokument til foresatte og ulike samarbeidspartnere og fremtidige brukere. 

Ukesplan
Hver uke utarbeides det mer detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med mål og tiltak som er fastsatt i årsplanen. 

Planlegging, gjennomføring og evaluering
Barnehagen er en pedagogisk institusjon, og arbeidet vi gjør skal vurderes jevnlig. Ved å vurdere vår virksomhet sikrer vi at alle barn får et tilpasset tilbud 
ut ifra de krav som blir stilt i rammeplanen og i barnehageloven. Som et resultat av vurderingsarbeidet sikrer vi også at vi stadig er i utvikling.  
Hele personalgruppen deltar aktivt i vurderingsarbeidet gjennom diskusjoner og refleksjonsoppgaver. Felles refleksjoner gir personalet et utgangspunkt for 
videre planlegging og gjennomføring. 
Vurderingsarbeidet må bygge på barnet og barnegruppen det er en del av. Vi skal gi barna mulighet til å komme med sine vurderinger, og disse skal tas 
med som en del av vurderingsarbeidet. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets 
individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. 
De foresatte deltar i vurderingsarbeidet, blant annet i form av en årlig brukerundersøkelse, hvor alle foresatte får mulighet til å evaluere kvaliteten på det 
arbeidet som utføres i barnehagen. I tillegg har Samarbeidsutvalget jevnlige møter gjennom året hvor foresatte kan melde inn saker som barnehagen tar 
opp, vurderer eller evaluerer. Det holdes også to foreldremøter hvert år hvor man åpner opp for deltagelse rundt innholdet i barnehagen. 

VÅRE STYRINGSVERKTØY



KOLÅSBAKKEN 
BARNEHAGE 
SAMVIRKELAG

Foreldredrevet barnehage
Dere har nå fått plass i en foreldredrevet barnehage der foreldrene har en viktig rolle i driften 
av virksomheten. Sammen med personalet skal dere skape og opprettholde en god, trygg, 
faglig, spennende og inkluderende barnehage. For å oppnå dette er vi avhengig av et godt 
foreldreengasjement. Å velge Kolåsbakken forplikter. Dere er pliktig til å stille opp på to 
dugnader i året, vi oppfordrer til å stille opp på årsmøte, dessuten forventer vi at alle foreldre er 
aktive og engasjerte, og at dere stiller opp der det trengs. 

Samvirkelag
Samvirkelagets formål er å eie og drive Kolåsbakken barnehage i bydel Bjerke i 
Oslo kommune. Barnehagen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. Virksomheten 
har et ideelt (ikke-økonomisk) formål.
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Eierstyret
Eierstyret er et kontrollorgan for samvirkelaget/barnehagen, og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret består av minst fem 
medlemmer, og velges på årsmøte blant eierne. Styret skal drive barnehagen på beste måte, i samsvar med samvirkelagets vedtekter. Eierstyret skal ivareta 
eiernes oppgaver, herunder økonomistyring, internkontroll og arbeidsgiveransvar.

Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Utvalget består av to representanter fra de ansatte, to fra styret og to 
fra foreldrerådet. Det avholdes møter etter behov. 
SU skal behandle og godkjenne barnehagens årsplan for den pedagogiske virksomheten. SU er underlagt styret.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av de foresatte til barna, representert ved to foresatte per avdeling, i alt åtte personer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til 
at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Hos oss har foreldrerådet ansvaret for sosiale arrangementer og felles 
oppgaver for hele barnehagen. Som for eksempel dugnader, Luciafeiring, lille 17. mai-arrangement, sommerfest og påskearrangement.

Samarbeidspartnere
For å gi barn og foreldre et helhetlig tilbud til barnas beste for oppvekst og utvikling, samarbeider barnehagen med andre tjenester og institusjoner i kommunen. 
Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. (Kunnskapsdepartementet, 2011)
Våre samarbeidspartnere er: Skolene i bydelen, Bjerke barnevernstjeneste, Barnehagens pedagogiske fagsenter Bjerke, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), 
Barne og ungdomspsykiatrisk tjeneste Oslo Nord (BUP) og Bjerke familiesenter og helsestasjon. 
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Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.
Barnets beste skal alltid være et overordnet mål, og alle handlinger og avgjørelser som berører barnet skal ha dette som grunnleggende hensyn 
(Kunnskapsdepartementet, 2017).

I Kolåsbakken barnehage er vi opptatt av at vårt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens arbeid.
Vi skal bidra til at alle barn får en god barndom, preget av trivsel, vennskap og lek.
Barna skal møtes som selvstendige individer, og vi skal ha respekt for barnas opplevelsesverden. Barnas liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine 
egne liv.
Vi er åpne for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer, og vi skal bidra til at barna i fellesskap med andre utvikler et positivt forhold til seg selv, og tro 
på egne evner og muligheter.
Vi møter barna med empati og innlevelse slik at barna selv får mulighet til å videreutvikle egen empati (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Å møte det enkelte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barn får ta del i og medvirke i fellesskapet er viktige verdier som skal 
gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Disse 
verdiene er forankret i Lov om barnehager og FNs barnekonvensjon. 

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, læring, omsorg, danning og medvirkning skal ses i sammenheng (Kunnskapsdepartementet, 2017).
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Omsorg
Omsorg er en forutsetning for barnets trivsel og trygghet, og for utvikling av både empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle få mulighet til å utvikle 
tillit til både seg selv og til andre. Vi legger vekt på at personalet skal være oppmerksomme og åpne, og se og møte hvert enkelt barns behov. Barnets 
møte med Kolåsbakken barnehagen skal være preget av nærhet, innlevelse, lydhørhet og godt samspill. De skal oppleve å bli sett, anerkjent, respektert 
og få den hjelp og støtte de har behov for. Å gi omsorg har en egenverdi og forbindes med oppdragelse, helse og trygghet. Det er også et vesentlig 
grunnlag for barnets videre utvikling, læring og danning. 

Lek
Barn leker for lekens egen del, og leken er barnas viktigste aktivitet. 
Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode betingelser for både lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken gir barnet glede og grunnlaget for utvikling og læring. Gjennom 
lek får barn stimulert fantasi, språk, sanser og motorikk. Ved å være i kontakt med andre barn i leken utvikler barnet seg emosjonelt, sosialt og fysisk. 
Personalet skal forebygge slik at ingen barn faller utenfor i leken. Leken kan også være et uttrykk for indre forestillinger, opplevelser og erfaringer eller 
bearbeidelse av opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for å inspirere og gi rom for flere typer lek både inne og ute, der glede, humor, spenning og 
engasjement er viktige ingredienser. 

Læring
Barna skal få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, mestre og lære. En av barnehagens oppgaver er å 
introdusere nye fenomener, temaer, materialer og redskaper som kan være med på fremme meningsfulle samhandlinger. Barns nysgjerrighet, vitebegjær 
og kreativitet skal få anerkjennelse, bli stimulert og være et viktig grunnlag i de ulike læringsprosessene. Læring skjer hele tiden, og barna lærer i det 
daglige samspillet med andre mennesker i det miljøet de befinner seg i. 
  
Danning
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Barnehagen skal støtte barna i å 
forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske prosesser. Barnehagen skal bidra til at 
barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at barna 
utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evnen til å yte motstand og utvikle handlingskompetanse.
Barnet dannes i interaksjon og samspill med andre. Slik vi oppfatter det handler det om å bli seg selv, finne seg selv, og å forme seg selv i aktivt samspill 
med sine omgivelser i en samhandlingsprosess.  

Medvirkning
I Kolåsbakken barnehage ser vi på barnets medvirkning i barnehagehverdagen som en viktig verdi. Barnet skal selv få være med å påvirke. Her er 
barnets egne verdier, interesser og initiativ viktige aspekter. Vi understreker at medvirkning ikke er det samme som å la barna få velge fritt. Slik det 
kommer frem i barnehageloven bygger medvirkning på ideer om likeverd og respekt for hverandre. I barnehagen handler barns medvirkning både om det 
å ha innflytelse i sammenheng med individuelle behov, men også barnets mulighet til å påvirke gruppen og fellesskapet.  
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DE                                           FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN

Rammeplanen inneholder syv fagområder som vi arbeider kontinuerlig med gjennom barnehageåret. Dette er fagområder som dekker et stort 
læringsaspekt hos barna. Gjennom hverdagen skal barna oppleve at de møter fagområdene på ulike måter. Vi arbeider med å tilpasse arbeidet etter 
barnegruppens alder, interesse, sammensetningen og barnehagens rammer. Om du ønsker å lese mer utdypende om fagområdene finner du dem i 
rammeplanen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

3. Kunst, kultur og kreativitet

4. Natur, miljø og teknologi

5. Antall, rom og form

6. Etikk, religion og filosofi

7. Nærmiljø og samfunn

Progresjonsplan 
Alle barna skal kunne oppleve progresjon innenfor hvert fagområde, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, 
aktivitets-, og læringsmuligheter. 
Barnehagen har utarbeidet en egen progresjonsplan som beskriver konkret innhold innenfor de 7 fagområdene. Denne finner du på MyKid.

Dokumentasjon  
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon 
av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet skal gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. (Kunnskapsdepartementet, 2017)
Vurdering av enkeltbarn og barnegruppens trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et 
tilrettelagt tilbud. Et etisk perspektiv skal alltid ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn. 
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Vi skal:
Nedtegne hva barna gjør i lek og arbeid med ulike prosjekter.

Observere alle barnas utviklingsområder systematisk og jevnlig for å sikre barnegruppens og det enkelte barns progresjon. 

Ta bilder og videoer fra turer og andre aktiviteter som vi legger ut på Mykid. 

Lage utstillinger av barnas arbeider, hvor vi i tillegg til å vise frem barnas produkter vil synliggjøre det som skjer i den skapende 
prosessen gjennom bilder og tegninger.

Bruke det pedagogiske observasjonsverktøyet «ALLE MED» for å bidra til økt bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet vi tilbyr barna.

Skrive dagsrapport og månedsbrev som beskriver innholdet i dager og måneder i barnehagen.

Vi bruker dokumentasjonen til å reflektere over hva barna lærer, kan og er opptatt av. Dokumentasjonen gir oss økt innsikt i hva som foregår i det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen, slik at vi ser barna, lar dem medvirke, og kan planlegge vår praksis i tråd med dette. For å sikre barns medvirkning 
må vi også reflektere over dokumentasjonen sammen med barna.  
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE
Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Den fysiske og psykiske helse til barnet skal 
fremmes i barnehagen. Vi skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og mentalt og sosialt velvære.

Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn lærer både verden og seg 
selv å kjenne gjennom lek og fysisk aktivitet, og det er tett knyttet til utvikling av deres selvoppfatning. Det er viktig at barn blir kjent med egen kropp, 
tilegner seg kunnskap om balanse mellom aktivitet og hvile, og opplever mestring i lek og aktivitet.  
Vårt flotte uteområde byr på ulendt terreng som gir barn i alle aldre varierte og allsidige utfordringer. Med skogen som nærmeste nabo er vi opptatt av å gi 
barna fine og varierte naturopplevelser som vekker deres kreativitet, bidrar til god kroppsbeherskelse og gir ulike sanseinntrykk i all slags vær.

I Kolåsbakken barnehage har vi en egen kokk som sørger for sunne og varierte måltider i barnehagen. Vi har egen grønnsakshage der barna er med på 
hele prosessen fra såing til høsting. Barna vil også få mulighet til å være med på selve matlagingsprosessen på kjøkkenet. Ved at barna opplever 
medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter, vil dette kunne motivere barna til å spise sunnere mat, samt gi dem en forståelse for hvordan sunn mat kan være 
med på å fremme en god helse. (Utdanningsdirektoratet, 2017).  

Lavvoen vår 
Barnehagen har egen plass i skogen med lavvo ovn og bålplass. Området innbyr til kroppslig utfoldelse og felles opplevelser. Vi bruker området aktivt 
hele året. Vi er veldig stolte av plassen vår, og oppfordrer dere til å bruke lavvoområdet på fritiden.
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Måltider 

Den maten vi introduser og serverer til barn i barneårene er grunnlaget for det 
kostholdet man har som voksen. Alle barn har rett til sin egen smak og sin egen 
opplevelse av mat, men vi oppfordrer til å smake på nye ting og setter ord på det vi 
sanser. Det er greit om barna ikke syntes det lukter eller smaker godt, men vi prøver å 
smake og gjentar prosessen igjen neste gang. 
Maten som tilbys i barnehagen er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. 
Barnehagen tilbyr frokost som består av valgene mellom knekkebrød og yoghurt med 
utvalg av ulike kornprodukter fra klokken 07.15 til 08.30. Man kan i tillegg spise 
medbrakt frokost om det er ønskelig. 
Kokken servere varmmat til lunsj. Det variere mellom måltider med kjøtt, fisk, kylling og 
vegetar. Grønnsakene har alltid en plass i måltidene, både som hovedrett og tilbehør. I 
tillegg serveres det frukt. På ettermiddagen serveres det hjemmelagd brød med ulike 
pålegg, frukt og grønt. En dag i uken tar barnet med seg matpakke som vi har med ut 
på tur i skogen eller i nærmiljøet. 
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Bærekraftig utvikling
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling 
omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på 
jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.» (Kunnskapsdepartementet, 
2017)

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser 
for fremtiden. Fra de minste til de eldste øker vi antall turer etter erfaring, ønske og 
behov. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer i naturen slik at barna 
opplever glede og ønsker å ta vare på den.
I tillegg holder vi på med dyrking, kildesortering, økologisk mat, mat i sesong, 
redusering av plastbruk, gjenbruk, og Rusken-aksjon.

«Barn kan og vil lage mat! La barna få oppleve gleden av å være aktører - ikke bare 
forbrukere. Opplevelsen av hva mat består av, og hvor den kommer fra, er viktig læring og 

en utømmelig kilde til matglede hele livet.» (Geitmyra matkultursenter for barn). 



Bærekraftig utvikling
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å 
ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn.» (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Fra de minste til de eldste øker vi antall turer etter 
erfaring, ønske og behov. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og erfaringer i naturen slik at barna opplever glede og ønsker å ta vare på den.
I tillegg holder vi på med dyrking, kildesortering, økologisk mat, mat i sesong, redusering av plastbruk, gjenbruk, og Rusken-aksjon. 
Vi har disse målene i arbeidet med vårt satsningsområde:

Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
Bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vaner for hygiene og et variert og sunt kosthold.
Bli trygg på egen kropp, bli kjent med egne følelser, lære å sette grenser for seg selv og kroppen sin, og respektere andres grenser. 
Barna skal få gode naturopplevelser i alle årstidene og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet 
til naturen. 

Sosial kompetanse
«Sosial kompetanse kan defineres som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder 
seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med, samtidig som de trives og kan opprette et positivt selvbilde.» 

(James Garbarino, 1995)

Sosial kompetanse utvikles ikke av seg selv, men tilegnes gjennom målrettet læring og egen erfaring gjennom deltagelse. Vi ønsker å hjelpe barna til å 
mestre det sosiale samspillet, og gi dem mulighet til å trene på ulike sosiale ferdigheter. Dette kan forhåpentligvis hjelpe barna til å være bedre rustet til å 
takle utfordringer her og nå og ikke minst senere i livet.
Vi ønsker at barna skal få mulighet til å: 

Skape trygge relasjoner og etablere vennskap.  
Samhandle positivt med andre i varierte situasjoner.
Bli bevisste på egne og andres følelser, kompetanse og behov.

 
Hos oss skal personalet: 

Være med på å løfte frem det positive barna mestrer og gjør. 
Reflektere over sin egen rolle i samspill med barna. 
Jobbe for et godt og trygt miljø, der vi kan ivareta hvert enkelte barns sosiale utvikling.
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Psykisk helse og livsmestring
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring, følelse av egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing (Rammeplan for barnehagen, 2017).
Kolåsbakken skal sette på dagsorden det som er psykisk helsefremmende for barna. Det handler blant annet om å synliggjøre barns autonomi og rett til 
medvirkning, samt at de ansatte tar kloke og velreflekterte beslutninger som er med på å øke alle barns livskvalitet.

Barnas verneombud
Kolåsbakken barnehage er med i pilotprosjektet Barnas verneombud i regi av Private Barnehagers Landsforbund og KS som har inngått samarbeider 
med Stine Sofie Stiftelsen og Høgskolen Innlandet.
Prosjektet består av tre deler:

- Vold og overgrep mot barn

- Mobbing

- Barn med behov for spesiell tilrettelegging
Målet på sikt er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud som skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om, å se og hjelpe sårbare 
barn i barnehagen. 

 
Barnas verneombud skal:

• være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre

• være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn

• ha ekstra kompetanse om sårbare barn

• ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen

• bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt
Knytte til arbeidet med barna og deres bevissthet rundt egen kropp og følelser, bruker vi blant annet et pedagogisk verktøy utarbeidet av 
Stine Sofie Stiftelsen, som heter Barnehagepakken. For mer informasjon, gå inn på stinesofiestiftelsen.no
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Vennskap og inkludering/Forebygging av mobbing 
Barnehagen har en viktig samfunnsoppgave ved tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Arbeidet mot mobbing handler først og fremst om 
tydelige voksne med varme hjerter og klare hoder. I hodet ligger kunnskapen med direktelinje til hjertet som skal føre til konkrete handlinger som 
forebygger og stopper mobbing (Lund i Helgesen, 2014).

1. januar 2021 trådte det i kraft en egen bestemmelse i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø  Kapittel VIII i loven inneholder tre paragrafer: § 
41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid,  § 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt) og § 43 
Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn.
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Kapittel VIII innebærer: 
Nulltoleranse mot utestenging, mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Alle ansatte plikter å 
gripe inn ved slike hendelser.

Krav om at barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 
ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

En aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og 
setter inn tiltak når personalet har mistanke eller kunnskap om at ett eller flere barn ikke har det bra.
En plikt for alle som arbeider i barnehagen til å melde fra til barnehagens styrer dersom de 
mistenker eller kjenner til at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.

En skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen.

Ansvar hos styrer om at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte.

I Kolåsbakken barnehage skal personalgruppen formidle gode normer og verdier gjennom å være gode 
rollemodeller og aktivt jobbe med utvikling av sosial kompetanse i barnegruppene. Vi skal jobbe for å 
skape et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø, der barna opplever å bli sett, hørt og møtt av 
anerkjennende og omsorgsfulle voksne.  Viktige faktorer i arbeidet mot mobbing er fokusering på lek, 
vennskap, samarbeid og et godt foreldresamarbeid. Barnas selvfølelse skal støttes, alle barn skal erfare å 
være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Samtidig som de 
skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. 
Forskning understreker betydningen av at tidlige og gode vennskap er viktig for utvikling av god sosial, 
emosjonell og kognitiv kompetanse. (Glick & Rose, 2011 ; Lødrup, 2011) 

Barnehagen har utarbeidet en egen tiltaksplan mot mobbing.  
Den kan leses på barnehagens hjemmeside og MyKid.



SAMARBEID BARNEHAGE OG HJEM

«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» (Barnehageloven § 1, Formål). 

Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er avgjørende for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et tett samarbeid slik at vi sammen skaper helhet 
og sammenheng i barnas hverdag, og på den måten kan gi dem en best mulig oppvekst med mulighet for utvikling.

Dere som foresatte kjenner barna i det miljøet som er utenfor barnehagen. Vi i personalet vet mye om hvordan barna fungerer som gruppe og som 
enkeltindivider i barnehagen. Det er viktig at vi deler denne kunnskapen om barna med hverandre. Ifølge barnekonvensjonen har dere som foreldre 
ansvar for barnas oppdragelse, mens barnehagen skal representere et komplementerende miljø. Rammeplanen understreker viktigheten av forståelse og 
respekt for hverandres oppgaver ovenfor barnet. 
Vi bruker blant annet observasjonsverktøyet for å få et helhetlig bilde av selve barnet og det barnet mestrer over tid. Målet er at materiellet skal være et 
utgangspunkt for foreldresamarbeid, og for et eventuelt samarbeid med andre faggrupper.
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Hos oss kjennetegnes samarbeid med foresatte slik: 
 De foresatte møter ansatte som legger vekt på gjensidig tillit og respekt. 
 Personalet jobber aktivt for å ha en åpen og trygg kommunikasjon der det skal være rom for 
konstruktive tilbakemeldinger. 
 Foresatte skal oppleve at barnets behov blir ivaretatt. 
 Personalet og foresatte er aktive og ansvarlige deltakere i barnas utvikling og læring i barnehagen. 
 Foresatte skal ha medvirkning i planlegging og vurdering av barnehagens arbeid via daglig kontakt 
og brukerundersøkelse.



Barnehage bruker et digitalt verktøy som heter MyKid, som bidrar til å opprettholde en god og oversiktlig 
kommunikasjon mellom barnehage og hjem. MyKid er et supplement til den daglige muntlige kommunikasjonen. 

Her legges det ut blant annet «Dagen i dag», nyhetsbrev, månedsplan, bilder (hvis ønskelig) og andre viktige 
dokumenter. I tillegg kan dere foresatte registrere barnas ferie og sykdom.

MyKid kan lastes ned og brukes som app i tillegg til en egen nettside. https://mykid.no/ 

Overganger innad i barnehagen
«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personalet når de bytter 
barnegruppe” (Kunnskapsdepartementet, 2017:33). 

Vi i Kolåsbakken barnehage legger opp til tilvenning for barna fra småbarnsavdelingene fra april og fram til 
sommeren, der vi møtes en gang i uken. Alle barna får en fadder fra årskullet som blir førskolebarn høsten de 

starter opp på sine avdelinger. Fadderne sine oppgaver er å ta godt imot barna, vise dem avdelingen og være 
gode lekekompiser. 

Foreldrene vil bli invitert til foreldremøte før sommeren, der vi forteller om avdelingene og svarer på spørsmål.

Overgang barnehage – skole 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra 
barnehage til skole og eventuelt aktivitetskole. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som 

utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. 
Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 

mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen 

skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på 
egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og aktivitetskolen.
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OPPSTART OG TILKNYTNING

Perioden barnet begynner i barnehagen kaller vi en oppstart- og 
tilknytningsperiode. Dette med bakgrunn i at vi ønsker at 
barnehagestarten skal være en aktiv periode, der barnet selv er 
deltager og påvirker sitt møte med barnehagen. Under tilknytning 
legger vi vekt på at barnet skal bli kjent med, og etterhvert skape en 
trygg relasjon til de som jobber i barnehagen.

Når barnet starter i barnehagen ønsker vi at barnet har forholdvis 
korte dager og at foreldrene er tilstede de første 5 dagene.

Kjerneverdier i oppstart og tilknytningsperioden:
Omsorg
Sensitive voksne
Trygghet
Relasjonsbygging
Utforskning

Vårt mål er at barnet ditt skal få en trygg og god oppstart hos oss, og 
vi vil derfor at alle barna får tildelt hver sin tilknytningsperson. Denne 
personen setter av god tid til både barnet og dere foreldre i starten og 
har ansvar for å skape trygghet, nærhet, og hjelper barnet med å finne 
seg til rette. Tilknytningspersonen er ikke nødvendigvis en 
kontaktperson mellom barnehagen og hjemmet, da vi ønsker at dere 
skal kunne snakke med alle de voksne på avdelingen.
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Modellen viser oss hvordan barnets behov for trygghet og utforskning henger sammen. På den ene siden har barnet behov for trygghet med omsorg 
og beskyttelse fra sine omsorgspersoner. På den annen side har barnet også behov for å utforske der de blir selvstendig gjennom å undersøke og 
mestre omgivelsene sine. Gjennom fysisk nærhet er de voksne en ”sikker havn” der barnet for trøst og støtte når det er behov for det. Ved 
utforskning skal de voksne være ”en trygg base” barnet kan vende tilbake til ved behov.
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TRYGGHETSIRKELEN
Vi ønsker at barna som går i Kolåsbakken skal oppleve at barnehagen er et trygt og godt sted for lek og læring, der deres behov kommer i 
sentrum.  Derfor legger vi vekt på at vi er sensitive i vårt samspill med barna. Som faglig utgangspunkt for omsorg i barnehagen er den 
teoretiske forankringen innspirert av Trygghetsirkelen (Circle of Security).



BARNEHAGENS LEKE- OG SPRÅKMILJØ

Et godt leke-og læringsmiljø oppstår når barn har en trygg og god relasjon til voksne som klarer å være lydhøre ovenfor deres innspill og som fungerer 
som støttende stillas i samspillet med andre barn. Det er de rundt barna som skal sikre at de opplever et godt leke- og språkmiljø. For å oppnå dette er 
det viktig å fokusere på god planlegging og tilrettelegging, og personalet må få mulighet til å tilegne seg relevant kunnskap og erfaring. 
Det er også viktig at samarbeidet med barnets hjem er godt. Foresatte skal få presentert barnehagens vurdering av barnets språkutvikling med jevne 
mellomrom, og få muligheten til å drøfte det videre arbeidet. 

Oslostandard for et inkluderende leke-og læringsmiljø
Oslostandard for et inkluderende leke-og språkmiljø gir føringer om systematikk, helhet og forutsigbarhet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I 
Kolåsbakken barnehage vil vi konkretisere og tilpasse standarden til egen virksomhet, og omsette den til pedagogisk praksis av høy kvalitet. Vårt mål 
gjennom bruk av Oslostandarden er økt bevissthet og kunnskap om språkarbeid i barnehagen, og den skal bidra til å dokumentere det enkelte barns 
språkutvikling og progresjon. Dokumentasjonen vil kunne vise om språkmiljøet er godt, eller om det er nødvendig endre og tilpasse innhold og 
arbeidsmåter.
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Aktiviteter
samtale, lek,

sang, litteratur
o.l.

Kompetanse
personalets

bevissthet og
kunnskap

Systematikk
planer og 
oppfølging

Systematisk arbeid med barnehagens språkmiljø
Å jobbe systematisk og tilrettelegge handler blant annet om å styrke barnets språkutvikling her og nå og 
for senere skolemestring og i livet ellers.
Personalet i barnehagen jobber for å utvikle god metodebevissthet, de vet hva som kjennetegner gode 
læringssituasjoner og hva som motiverer barn til å delta i dem. For å skape gode språklige arenaer er 
det nødvendig å dokumentere barnas språklige utvikling.  Dokumentasjonen vil kunne vise om 
språkmiljøet er godt eller om det er nødvendig å endre og tilpasse innhold og arbeidsmåter. Å jobbe 
systematisk med barnehagens språkmiljø krever at personalet har et reflekterende blikk rundt egen 
praksis.
Kolåsbakken barnehage dokumenterer og vurderer eget språkmiljø gjennom bruk av 
Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for språkmiljø. Analysen er et refleksjons- og prosessverktøy og 
skal brukes for å gjennomføre kvalitetsvurderinger i barnehagen.



Barnehagen skal observere barna i relasjon og samspill med andre barn, og se på barnet som en aktiv deltager i sin egen barnehagehverdag. Målet med 
å observere barns språk er å følge utviklingen til barnet/barnegruppen, og legge til rette for en god praksis. 
Systematisk observasjon og dokumentasjon med påfølgende vurdering gir de ansatte et helhetlig bilde av enkeltbarns språkutvikling og vil bidra til å 
identifisere hvem som har behov for ekstra språkstøtte og tilrettelagte tiltak utover ordinær språkstimulering.
Når personalet oppdager barn som ikke har forventet språkutvikling skal pedagogisk leder i samråd med foresatte kartlegge barnets språk, og det skal 
utarbeides en egen oppfølgingsplan med tiltak for å støtte barnets språkutvikling i barnehagen og i hjemmet. 

Språksterk

Språksterk er et utviklings- og forskningsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo (UiO) som skal undersøke hvordan barnehager i flerspråklige områder kan 
bidra til en god språkutvikling for alle barn. Språksterk er et samarbeidsprosjekt mellom:

- Barnehageeiere i fem bydeler i Oslo

- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo kommune

- Institutt for pedagogikk ved UiO

- Naturfagsenteret ved UiO
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Ordinærspråkstimulering

Kartlegging viser forventet språkutvikling

Kartlegging viser behov for ekstra språkstøtte. 
Oppfølgingsplan.

Kartlegging viser behov for annen hjelp. Relevant 
faginstans kontaktes.

Systematisk oppfølging av barns språkutvikling



Språksterk retter seg mot alle barnehagebarn i alderen ett til seks år, barnas foreldre og de ansatte i barnehagene. Prosjektet er 
initiert på bakgrunn av bydelenes behov. Prosjektet ønsker å finne ut av hva slags støtte de ansatte i barnehagene har behov for i 
sitt språkarbeid, og hvordan de kan samarbeide med foreldrene på måter som treffer barns ulike behov.

Barnehagene som deltar i Språksterk-prosjektet er tilfeldig fordelt i to grupper. I den ene gruppa som inkluderer Kolåsbakken 
barnehage prøves det ut en mer intensiv språkmodell enn i den andre gruppa. I prosjektet hentes det informasjon om både de 
ansatte i barnehagen og om barna som går i barnehagene.

Språkstekmodellen består av tre deler:

· Praksisbasert profesjonsutvikling for ansatte i barnehagene

· Aktiviteter og arbeidsmåter for styrke barns deltagelse, lek og utforsking i barnehagen

· Barnehage-hjem samarbeid for å støtte barns språklæring.

Prosjektets første delmål: Videreutvikle, gjennomføre og evaluere effektene av et pedagogisk opplegg for barn i alderen 1-6 år.

Prosjektets andre delmål: Styrke kapasiteten i barnehagesektoren og i pedagogisk psykologisk tjeneste til å støtte flerspråklige barn 
og familier.

Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å videreutvikle en ferdig Språksterkmodell som kan komme flere barnehager til gode. 
Prosjektet skal da videreføres av bydelene som deltar, i samarbeid med PPT. Les mer om språksterk på www.spraksterk.no.
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