
Moss2kommune


ÅRSPLAN2
20202-22021

VOLDSKOGEN2
BARNEHAGE



INNHOLD
• Hvem er vi? 
• Visjon, verdier og mål for barnehager i Moss kommune
• Barnehagens verdigrunnlag 
• Fokusområde 2020/2021
• Barnehagens formål og innhold
• Omsorg og Lek
• Danning og læring
• Vennskap og fellesskap og Kommunikasjon og Språk
• Barns medvirkning
• Foreldreråd og samarbeidsutvalg
• Samarbeid mellom hjem og barnehage
• Barnehagestart: Foreldreaktiv tilvenning
• Overganger innad i barnehagen og sammenheng mellom barnehage og skole
• Barnehagens digitale praksis
• Barnehagen som pedagogisk virksomhet
• Barnehagens arbeidsmåter
• Progresjon
• Fagområdene
• Eksterne samarbeidspartnere
• Praktisk informasjon
• Årskalender 2020/2021

VOLDSKOGEN
BARNEHAGE

HVEM ER VI?
Velkommen til den lille barnehagen med det 
store hjertet! 
Voldskogen Barnehage er en kommunal 
barnehage på Halmstad i Moss Kommune 
med to avdelinger: Bikuben (1 – 3 år) og 
Maurtua (3 – 6 år). Vi er en del av 
barnehageenheten Moss Søndre, sammen 
med Gaupefaret barnehage og Solliskogen 
barnehage. 
Vi har tilgang til blant annet Halmstad 
Skolens inne- og uteområder, skogen, 
Ryggehallen, Tufteparken og fotballbanen. 

Personalgruppen består av avdelingsleder, 2 
pedagogisk ledere, 1 barnehagelærer og 5 
barnehagemedarbeidere. 

Kontaktinformasjon:
Adresse : Holteveien 4 b, 1580 Rygge
Tlf Maurtua: 45617611
Tlf Bikuben: 45631821 
Avdelingsleder Misja Hansen telefon: 
48178301
Epost: misja.hansen@moss.kommune.no
Internettside: via www.moss.kommune.no

Våre åpningstider:
Kl 07.00 – 16.30.

Vi viser til barnehagens vedtekter for mer 
informasjon om åpningstider, oppsigelse mm.

Voldskogen barnehage har blitt godkjent 
som helsefremmende barnehage av 
Fylkesmannen i vår 2019. Det betyr at vi 
fremmer fysisk og psykisk helse hos barna 
som går i vår barnehage. 

Styringsdokumenter
Denne årsplanen er utarbeidet med 
utgangspunkt i barnehageloven, FNs 
barnekonvensjon, Rammeplan for barnehager 
og kommunes lokale Kvalitetsplan.



Moss kommune har utarbeidet en kvalitetsplan som sitt overordnede 
styringsdokument. 'Små føtter skaper fremtidens spor' er vedtatt 
25.05.2020.
Kvalitetsplanen skal sette retning, beskrive mål for det pedagogiske arbeidet 
og legge grunnlaget for årsplanarbeid i den enkelte barnehage.

Moss kommunes visjon er: 
#mangfoldige Moss – skapende, varmere og grønnere.

Ut fra denne visjonen er det utviklet felles kvalitetsprinsipper for alle 
kommunale barnehager i Moss som skal sikre et likeverdig og helhetlig tilbud 
for alle barn.
Disse prinsippene er: #for barnets best - #utforskende - #fellesskap - 
#profesjonell kjærlighet - #lekende - #gode naturopplevelser

Under avsnittet 'Barnehagens verdigrunnlag' beskriver vi måten 
kvalitetsprinsippene kommer til uttrykk i Voldskogen barnehage.

Kvalitetsplanen gir retning for de kommunale barnehagene gjennom 
målsettingen: 'I Moss kommunes barnehager opplever alle barn et trygt og 
inkluderende barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og utvikling', som 
igjen er delt opp i tre fokusområder: Livsmestring - Inkluderende miljø - 
Utvikling.

Analysen av SIMM-kartleggingen i hver enkelte barnehage er førende for 
hvilket fokusområde barnehagen skal ha fokus på dette barnhageåret. For 
Voldskogen barnehage vil det være 'Utvikling'. Dette vil bli nærmere 
beskrevet i avsnittet 'Fokusområde 2020/2021'.

Verdigrunnlaget vårt:

#for	barnets	beste:	Alle	har	en	plass	og	en	verdi.	Barns	beste	er	alltid	vår	
førsteprioritet	og	alle	barn	skal	få	den	støtten	de	trenger	for	å	kunne	oppleve	
utvikling.	Dette	innebærer	også	at	vi	som	personalet	er	reflekterende	og	
utvikler	vår	egen	praksis.

#utforskende:	Vi	har	et	felles	fokus	og	vi	undrer	oss	sammen.		Samtidig	skal	
barna	være	medvirkende	i	sin	egen	læring.	Det	betyr	for	oss	at	vi	følger	barns	
interesse	og	at	veien	alltid	er	viktigere	enn	målet.	

#fellesskap:	Alle	har	en	plass	i	Voldskogen	barnehage	og	det	er	rom	til	å	være	
seg	selv.	Samtidig	er	vi	opptatt	av	fellesopplevelser,	av	å	hjelpe	hverandre	og	
å	stimulere	gode	barn-barn	relasjoner.	Dette	er	viktige	arbeidsmåter	for	oss	i	
arbeidet	mot	mobbing	i	barnehagen.

#profesjonell	kjærlighet:	For	oss	betyr	dette	å	bruke	hjertet	og	hodet	i	
arbeidet	med	barn.	Vi	ser	hvert	barn	og	viser	glede	i	å	være	sammen	med	
hvert	barn	i	barnehagen.	Det	er	mye	varme	i	Voldskogen	barnehage,	også	når	
barn	får	forutsigbare	rammer	når	det	er	i	deres	beste.	

#lekende:	Voldskogen	barnehage	kjennetegnes	av	humor,	engasjement	og	
glede.	I	leken	er	vi	tilstedeværende,	tilgjengelige	og	oppmerksomme.

#gode	naturopplevelser:	Vi	går	mye	på	tur,	er	mye	ute	og	bruker	
naturmaterialer	i	våre	aktiviteter.	Vi	skaper	gode	naturopplevelser	gjennom	
tilpasning	og	tilrettelegging	for	den	enkelte	samtidig	som	vi	skaper	
fellesopplevelser.	Også	her	er	veien	viktigere	enn	målet.





Slik	beskriver	vi	vår	barnehage:




Barnehagens
verdigrunnlag

Med utgangspunkt i Moss kommunes visjon, 
er det utviklet følgende modell for kvalitet i de 
kommunale barnehagene i Moss kommune:

Visjon, verdier og mål 
for barnehager 
i Moss kommune



Satsing inkluderende miljø Moss 
(SIMM) 

Barnehageåret 2019-2020 startet Moss 
kommunes barnehager og skoler et 
samarbeid med Senter for pedagogisk 
utdanning (SEPU). Hovedmålet med 
satsingen er «økt sosialt og faglig 
læringsutbytte for alle barn». Alle ansatte 
skal delta i utviklingsarbeid for å styrke 
barnehagene som inkluderende arena. 
SEPU bidrar med kompetanseheving for 
alle ansatte, kartlegging av praksis, og 
utarbeidelse av tiltak. Dette barnehageåret 
har barnehagen gjennomført kartlegging av 
barnehagens praksis og fått opplæring i 
metode Pedagogisk Analyse. 
Basert på kartleggingsresultatene skal 
Voldskogen barnehage starte opp arbeidet 
med kompetansepakken ‘Barns lek og 
eksperimenterende virksomhet’ i 
barnehageåret 2020-2021.  

Fokusområde: ‘Utvikling’

Basert på kartleggingsresultatene og 
kompetansepakken vi skal jobbe med har 
vi også valgt vårt fokusområde fra 
Kvalitetsplanen: ‘Utvikling’.
Målet for dette utviklingsområdet er at 
barna utvikler tro på egne muligheter for 
læring, både selvstendig, og i et lekende 
fellesskap. 

For oss i Voldskogen barnehage betyr å 
arbeide med utvikling at vi ivaretar alle 
barns behov for å utvikle seg. Alle barn er 
gode nok som de er, samtidig som alle barn 
skal oppleve utvikling.
Vi skal være lydhøre og undre oss sammen 
med barna. Barns medvirkning skal ha 
plass i deres utforskning og de skal få 
oppleve med alle sansene sine.
Vi skal skape fellesopplevelse som bygger 
vennskap, tilhørighet og trygghet. Dette 
gjør vi blant annet gjennom å ha 
temaarbeid over lengre tid slik at alle får 
anledning til å ‘henge seg på’ og dermed bli 
inkludert.
Når vi bruker både hode og hjertet i 
arbeidet med utvikling, betyr det for oss at 
vi skal både ivareta barns behov for 
omsorg og barns behov for læring. At vi 
ser hvert barn og jobber etter hva akkurat 
dette barnet trenger for å utvikle seg.
Dette barnehageåret skal Voldskogen 
barnehage gjennom SIMM øke sin 
kompetanse og dermed forbedre arbeidet 
med lek i barnehagen. Vi skal arbeide med 
at vårt lekemiljø bidrar til at alle barna får 
utviklet sin sosiale kompetanse og 
språkferdigheter.
Naturen gir muligheter til alle for å undre 
seg og å utfordre seg selv ut ifra sine egne 
premisser. Vi skal sørge for at barna føler 
seg trygge i naturen, opplever mestring på 
tur, lærer å ta vare på naturen og få 
kunnskap om naturen.


Fokusområde 2020/2021:
Utvikling

Barnehagens formål og innhold



Barnehagens formål og innehold formes etter Lov om barnehage § 1, formål. 
Dette legger tydelige rammer for at barnehagen i samarbeid og forståelse med 
hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg, lek, 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.

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

Når vi setter dette sammen med barnehagens motto «Alle har en plass og en 
verdi», mener vi i Voldskogen barnehage at vi er en kvalitetsbarnehage. 

Vi er spesielt opptatt av at det er alle voksne i barnehagens oppgave å sørge 
for at hvert barn blir møtt med annerkjennelse, opplever trygge relasjoner, glede, 
mestring og utvikler en god selvfølelse, og et godt selvbilde. 

Vi skal i samarbeid med foreldre/foresatte sørge for at alle barna har 
progresjon, og alltid har noe å strekke seg etter. Det betyr at vi skal møte hvert 
barn der de er, og legge til rette for at de alltid skal være den beste versjonen av 
seg selv, og at den de er det er godt nok. 
Dette gjør vi gjennom lek, læring, og språkutvikling som er en del av 
barnehagens og barndommens viktigste kjerneverdier.



Omsorg er et omfattende begrep som 
inneholder mye.
Alt arbeid vi gjør i barnehagen, planer, 
pedagogiske opplegg, rammer og 
rutiner er omsorg. 
Vi gir omsorg i glede, gjennom 
oppmuntring og støtte, og «pusher» 
barna til å strekke seg. 
Vi gir omsorg ved å gi barna en dag 
med lek, læring og utfordringer. 
Omsorg er en forutsetning for barnas 
trygghet og trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet. 
Vi legger til rette for omsorgsfulle 
relasjoner både mellom voksne og 
barn og barna seg imellom. 
De ansatte skal være både psykisk og 
fysisk tilstedeværende, slik at barna 
opplever trygghet, støtte og 
oppmuntring, samt at de blir sett og 
hørt. 
Vi må sikre at alle barn får gode 
erfaringer og en opplevelse av å 
mestre samspillet med andre barn. 

Leken er livsviktig og helt nødvendig i 
barns liv. 
Vi vet at lek styrker og utvikler barns 
identitet og selvfølelse, fantasi og 
kreativitet. 
I Voldskogen barnehage er lek vår 
viktigste arbeidsmetode. Leken er det 
mest naturlige stedet der barn øver, 
lærer, mestrer og utvikler seg, sosialt, 
språklig, emosjonelt, intellektuell og 
fysisk. 
Barna lærer her å sette seg inn i sine 
egne og andres følelser, og de øver på 
å være i et positivt samspill med 
andre, en til en, og i gruppe. 
Vi jobber for å skape et lekemiljø som 
inspirerer, og som gjør at barna bruker 
fantasien og får en god lek. 
Vi jobber mye på gulvet, vi er en 
støtte til leken om det skulle være 
nødvendig, vi er tett på barna. 
Vi er lekende voksne som er gode 
rollemodeller, som er engasjerte, 
motiverende, nytenkende, bevisste og 
inkluderende. 
Lek er gøy og man skal tulle og tøyse. 
I Voldskogen er det mye latter og 
glede. 

Omsorg Lek

Danning handler om at man kan være 
seg selv, samtidig som man kan ta vare 
på andre.

Det handler om at barn blir tatt på alvor 
når de ikke vil at vikaren skifter bleien 
deres og at barn tør å ha kaviar på 
brødskiven når alle andre ikke synes at 
det er godt. Og at barn føler at det 
viktigste er at de har gjort en god 
innsats med tegningen selv om de har 
tegnet utenfor strekene.
I vår barnehage er det stort rom for å 
være seg selv, barns ytringer blir tatt på 
alvor og det er viktigere å hjelpe barna 
med å tenke selv framfor å produsere 
svaret for dem.

Samtidig jobber vi med at det ikke bare 
er viktig at barn selv har det bra, men 
de rundt dem skal ha det bra de også. 
Vi gjør dette for eksempel ved at vi 
lærer oss å vente på tur, vi sier tusen 
takk når vi får noe og vi hjelper 
hverandre. Å vente på tur er for noen 
mer krevende en andre og det krever 
mye tålmodighet. Noen vi mener er 
viktig at barna tar med seg videre i livet. 
Vi trener på å hjelpe hverandre, se om 
andre trenger hjelp når du er ferdig med 
ditt. 


Læring i Voldskogen barnehage foregår på 
barnas premisser. Det vil si at vi støtter opp 
under barnas lyst til å leke, lære, utforske og 
mestre. Prosessen er målet og ikke selve 
sluttresultatet.

Vi sørger for at alle barn få rike og varierte 
opplevelser og erfaringer, utfordringer og 
mestringsopplevelser. Det betyr at vi skal 
gjennomføre planlagte aktiviteter, 
introdusere temaer, situasjoner, fenomener 
og redskaper som bidrar til meningsfulle 
læringssituasjoner for barna. 
Vi jobber med å tilrettelegge det fysiske 
miljøet.
Vi tar i bruk ulike materialer som ull, 
trolldeig og naturmaterialer slik at barna får 
ulike erfaringer.
Vi jobber med prosjekter over lengre tid, slik 
at vi kan sørge for at prosjektene er 
inkluderende og legger til rette for 
progresjon.
Den uformelle læringen skjer i 
hverdagssituasjoner og her-og-nå 
opplevelser. Det er da barnas interesser, 
spørsmål og indre motivasjon for læring 
oppstår. Da undrer vi oss sammen med 
barna. Vi bruker Ipaden som oppslagsverk 
om det er noe vi lurer på. Vi leter og finner 
småkryp sammen,	noe	som	skaper	et	
fellesskap.	
Vi voksne i Voldskogen barnehage er 
tilstede for å imøtekomme, reflektere og 
hjelpe barna	til	å	se	sammenhenger	og	skape	
mening.

Danning Læring



Alle barn i Voldskogen barnehage skal 
føle at de har en plass og en verdi og 
dermed tilhørighet til fellesskapet i 
barnehagen.
Alle barn skal også få mulighet til å 
oppleve vennskap.

Vi jobber med dette gjennom først og 
fremst være tilstedeværende voksne 
som ser behovene til hvert enkelt barn 
og gruppedynamikken. 

Dette innebærer også å være gode 
rollemodeller som ser og er støttende.
Vi forebygger og hindrer mobbing 
gjennom å være gode rollemodeller, å 
legge til rette for positive felles 
opplevelser og handle i uheldige 
situasjoner mellom barn. I slike 
situasjoner settes det ord på andres 
perspektiv og følelser. Barna gis også 
alternativer til adferd slik at de lærer 
hva de skal gjøre framfor det de ikke 
skal gjøre. Dette gjør vi også gjennom å 
se og anerkjenne positivt adferd.

Vi støtter barna i leken og bidrar til at 
alle barn får opplevd gode 
lekesituasjoner sammen med andre 
barn. 

Språkutvikling i barnehagen er 
grunnleggende for barns utvikling av 
språk. 
Barn er hele tiden i kommunikasjon, der 
de veksler mellom å ta imot og tolke 
ulike budskap, og selv kunne sende 
budskap, og bli forstått. 
Små barn snakker med hele seg, både 
verbalt og non-verbalt. Begge måter å 
kommunisere på er like viktig for det 
muntlige språket. 
Vi bruker språk bevisst i alle 
hverdagssituasjoner som i lek, rundt 
matbordet og ved planlagte 
pedagogiske aktiviteter.
Da barn lærer best når de får brukt alle 
sansene sine, tar vi aktivt i bruk 
konkreter og bilder.
Vi er stolte av å være flerkulturell 
barnehage med ulike språk representert 
i personalet og i barne- og 
foreldregruppa.
Språket binder identitet, kultur og 
følelser sammen.

Vennskap og 
felleskap

Kommunikasjon 
og språk

Barns rett til medvirkning er lovbestemt og forankret i barnehagens 
styringsdokumenter. 

Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning og barn i barnehagen har rett til 
å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter 
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 
(Barnehageloven, 2005, §3) 

Den pedagogiske virksomheten skal organiseres og planlegges slik at det gis tid 
og rom for barns medvirkning. Barns medvirkning handler om barns rettigheter, 
uavhengig av barns alder og utvikling. 

Her i barnehagen er vi lydhøre. Vi tar oss tid til å snakke med barna om hva de 
tenker og synes, lytter til hva de har å si eller hva de uttrykker, ser hva de 
interesserer seg for og anerkjenner deres tanker og opplevelser. Det som vi hører 
og ser skal vi ta med i planene våre videre. 

Det er prosessen og veien som er viktige. Vi bygger veien mens vi går, og 
oppdager mye på veien mot målet. Slik får barna rom til å utforske på sin måte og 
kan de være aktivt deltagende i sin egen læringsprosess. 

Sentralt i medvirkning er fellesskap. Det å gjøre noe i fellesskap som fører til noe, 
der alles bidrag er med på at det blir som det nettopp blir.

Barns 
medvirkning



Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, 
skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget 
har som oppgave å fremme samarbeid 
mellom hjemmene og barnehagen. 
Intensjonen med foreldreråd og 
samarbeidsutvalg er at disse ordningene 
skal gi mulighet for, og ivareta foreldrenes 
kontakt med barnehagen på en aktiv måte. 
Foreldrerådet skal fremme foreldrenes 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen 
skaper et godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være et 
rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ.
Dette er barnehagens øverste 
styringsorgan, og er sammensatt av 
foresatte, ansatte og eierrepresentant. 
Foresatte velges på første foreldremøte på 
høsten, og det gjennomføres 2-4 SU-
møter pr år. 



Rammeplanen sier at barnehagen skal 
ivareta foreldrenes rett til medvirkning og 
arbeide i nært samarbeid og forståelse med 
foreldrene. Dette samarbeidet skal ivareta 
barnets behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1 og 4.

Mål for foreldresamarbeid:
Voldskogen barnehage har som mål å legge 
til rette for et fruktbart foreldresamarbeid 
der vi sikrer foreldrenes muligheter for 
medvirkning og har en god dialog med alle 
foreldrene. 
Barnehagen skal være en forlengelse av 
barnets hjem. I det legger vi at barnet skal 
trives og få en opplevelse av varme og 
trygghet.

Samarbeidet mellom hjemmet og 
barnehagen skal alltid ha barnets beste som 
formål. Både foreldrene og personalet må 
forholde seg til at barnehagen har et 
samfunnsmandat og verdigrunnlag som er 
barnehagens oppgave å forvalte.

Hvordan nå målene:
Dette arbeidet starter i allerede før barnet 
begynner i barnehagen i form av 
oppstartsamtale/hjemmebesøk 
og deretter såkalt foreldreaktiv tilvenning 
(se eget avsnitt).

Formell kontakt
• To foreldremøter per barnehageår
• Det tilbys minst to foreldresamtaler per 
barnehageår
• Årsplan, ukeplaner og temaplaner
• Velge samarbeidsutvalg (SU) 
representanter fra foreldregruppen og 
personalgruppen. Det avholdes SU møter 
minst to ganger per barnehageår.

Uformell kontakt
• Daglig dialog med foreldrene: Alle skal 
føle seg hjemme og vi bruker god tid i 
garderoben for å skape tillit og god 
kommunikasjon. Med god kommunikasjon 
mener vi kommunikasjon som gjensidig er 
preget av respekt, åpenhet, 
raushet og tillit.
• Dokumentasjon med blant annet bilder 
der foreldre kan få ett innblikk i hva barna 
har opplevd.

Annet
• Arrangementer og høytidsmarkeringer
• Bruke foreldrene som ressurser i 
barnehagens prosjekter

Samarbeid mellom hjem og 
barnehage



Barnehagestart:
Foreldreaktiv tilvenning
Voldskogen barnehage gjennomfører en tilvenningsplan som er 
forskningsbasert og som legger til rette for at hvert enkelte 
barn skal få en god start i barnehagen. 
En god start i barnehagen er at vi legger til rette for trygge 
barn-voksen relasjoner og dermed tilknytning til personalet i 
barnehagen. Dette er grunnlaget for barns trivsel, utvikling og 
læring. 

Også for foreldrene er det en stor overgang når barnet 
begynner i barnehagen – samarbeid, gode relasjoner og tydelig 
kommunikasjon mellom foreldrene og personalet er noe vi 
legger stor vekt på. 

Vi gjennomfører følgende opplegg for nye barn i vår barnehage: 
• Før oppstart i barnehagen tilbyr vi hjemmebesøk og avholder 
oppstartsamtale 
• Vi gjennomfører et foreldremøte for foreldrene til nye barn før 
sommerferien 
• Barn som starter i barnehagen i august får anledning til å 
komme på besøk på faste besøksmorgen flere uker før 
sommeren. 
• Alle barn får 1 primærkontakt og det er en tydelig, trygg og 
gjennomført kobling mellom ansatte og barn så lenge barnet 
har behov for det. 
• Det blir forventet at foreldrene setter av 2 uker for tilvenning, 
ca. to timer per dag. En forelder vil være med barnet hele tiden 
i denne perioden i alle situasjoner slik at barnet kan utvikle et 
trygt forhold til både primærkontakten og omgivelsene. 
Foreldrene kan gjerne bruke de siste ukene av 

foreldrepermisjon til dette. Etter disse to ukene gjennomføres 
det tre mer intensive tilvenningsdager hvor primærkontakten 
tar over mer og mer av omsorgen for barnet.
• God kommunikasjon og samarbeid med foreldrene for å 
skape tillit og trygghet, både for barn og foreldre. Trygge 
foreldre gir trygge barn.
• Vi legger vekt på gode leverings – og hentesituasjoner
• Vi møter barns gråt (og hele barns følelsesspekteret) som 
lydhøre og sensitive voksne som anerkjenner barnas følelser 
og deres behov for å uttrykke seg.
• Vi bruker Trygghetssirkelen som inspirasjon i arbeidet med 
tilvenning. 



Det året barnet fyller 3 år vil 
barnet gå fra småbarnsavdeling 
(Bikuben) til storbarnsavdeling 
(Maurtua) i uke 32.

Den grunnleggende tanken bak 
en god overgang mellom 
avdelingene er å gi barn og 
foreldre trygghet. 

Personalet skal sørge for at barn 
og foreldrene blir kjent med barna 
og personalet når de bytter 
barnehagegruppe og at det er en 
god overføring mellom 
avdelingene.

Vi er en liten to-
avdelingsbarnehage der alle barn 
og voksne på hele huset vil se 
hverandre daglig.      

Etter nyttår vil 2-åringene jevnlig 
være med på stor avdeling sin 
ukentlige turdag samt spise 
fruktmåltidet inne på Maurtua.       

Det skal utarbeides en skriftlig 
plan for dette som verktøy for 
personalet og informasjon til 
foreldrene.

Overganger 
innad i 
barnehage

Sammenheng 
mellom barnehage 
og skole
I samarbeid med Halmstad skole har vi utarbeidet en 
plan, der planens kjernen er å bidra til trygghet 
gjennom (1) at barna føler seg trygge på skolens 
områder allerede før skolestart og (2) at barn har tro 
på at de kommer til å mestre skolen faglig og sosialt.                                                                                                                                                            
Vi legger også til rette for at en god sammenheng med 
andre eventuelle skoler enn Halmstad skole. 
Mål:
• Barna opplever en sammenheng mellom barnehage 
og skole, både faglig og sosialt
• Det er en god kunnskaps- og informasjonsutveksling 
mellom barnehage, skole og foreldre
• Barna blir kjent med Halmstad Skole og Halmstad 
SFO før skolestart (og eventuelle andre skoler)

Hvordan:
• Førskolebarna har førskoleklubb to ganger i uken. 
Innholdet vil være rettet mot:
- Barna knytter relasjoner til andre førskolebarn som 
de skal starte på skolen sammen med
- Barna får kjennskap til hva som skjer på skolen og på 
SFO
- Vi bidrar til at barna opplever progresjon med hensyn 
til evner som er viktig for barna for å få 
mestringsfølelse på skolen, som selvfølelse, 
selvstendighet, sosiale ferdigheter, språkutvikling m.m.
• Vi blir kjent med skolens uteområde i utetiden og på
tur
• Om våren tar vi i bruk SFO-lokalene for 
førskoleklubben





Barnehagens 
digitale praksis

For å bidra til at barnehagebarn i Moss 
kommune får et godt og likeverdig tilbud 
utarbeider kommunen felles 
kvalitetsstandarder, veiledere og 
verktøy.

Ett av områdene som skal ha et felles 
kvalitetsstandard er 'Pedagogisk bruk av 
digitale verktøy'.

Voldskogen barnehage skal 
implementere innholdet av 
kvalitetsstandardet i barnehagens 
digitale praksis.

Barnehagen som 
pedagogisk 
virksomhet

I følge rammeplanen skal barnehagen være en pedagogisk 
virksomhet som skal planlegges og vurderes. 

Barnehagen skal utarbeide årsplan i tillegg til planer for kortere og 
lengre tidsrom, og for ulike barnegrupper etter behov. 
Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppa som helhet. 
Barnehagens årsplan er et viktig arbeidsredskap for personalet. Det 
er grunnlaget og rammen for det pedagogiske arbeidet gjennom året.  
Målet er å gi alle barna et tilrettelagt tilbud som er i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen. 

For å oppnå dette må barnehagen være en lærende organisasjon. 
Dette innebærer at hele personalgruppa skal reflektere over det 
pedagogiske arbeidet. 
Planlegging er i utgangspunktet intensjoner om hva man vil gjøre og 
hvordan man vil gjøre det. Når planen er vel gjennomført må man 
vurdere om den fungerte etter hensikten. 
Systematisk evaluering er en forutsetning for at planene blir et 
redskap for refleksjon og utvikling. Denne reflekterende prosessen vil 
da videre legge grunnlaget for innholdet og arbeidsmetode. Planer 
som utarbeides er dermed et grunnlag for arbeidet vårt men er ikke 
begrensende, og justeres underveis.

Avdelingsleder og pedagogisk leder har hovedansvar for å ivareta 
planlegging og vurdering av barnehagens innhold. 
Barn og foreldrene skal være medvirkende i denne prosessen. 
Planlegging og vurderingsarbeid gjøres fortløpende gjennom 
barnehagehverdagen – i formelle og uformelle møter, i ukentlige 
ledermøter, gruppemøter, personalmøter, planleggingsdager, 
veiledning og refleksjon sammen med PPT, og i etterkant av 
temaplaner. Pedagogisk dokumentasjon skal være en del av 
planleggings- og vurderingsarbeidet. 

Vi skriver våre periodeplaner for følgende perioder:
- Juni, juli og august (3 måneder)
- September til og med november (3 måneder)
- Desember (1 måned)
- Januar til og med mai (5 måneder)
Innenfor disse periodene jobber vi med prosjektarbeid.
Dette planlegges og vurderes i månedsplaner.
Innholdet i prosjektene har utgangspunkt i barns interesser og 
medvirkning. Prosjektenes tema er også basert på at det skaper 
gode fellesopplevelser og bidrar til at hvert enkelt barn kan oppleve 
mestring og progresjon.  
Det synliggjøres hvordan vi jobber med tilrettelegging for progresjon 
for alle barn i både periodeplaner og månedsplaner.



Barnehagens arbeidsmåter

Positive relasjoner, små grupper og trygg tilknytning

Vår arbeidsmetode gjenspeiler barnehagens motto «Alle har en 
plass og en verdi». 

Vår viktigste arbeidsmetode er å legge til rette for trygge, 
omsorgsfulle, og anerkjennende relasjoner, for barna og deres 
familier, og innad i personalet. Vi vet at barn som blir møtt i trygge 
relasjoner har bedre psykisk helse, og bedre emosjonell, sosial og 
kognitiv utvikling. For å kunne være trygge voksne, jobber vi med å 
ha en aktiv tilbakemeldingskultur mellom personalet, og med 
foreldrene. Vi legger spesielt vekt på at ansvaret i relasjonen alltid 
ligger hos oss voksne i barnehagen. Vi må selv være bevisste, og 
kunne reflektere over våre egne mønstre, og hvilke holdninger vi har 
til hvert enkelt barn. Dette gjør vi fordi vi mener at voksne som sikrer 
varme relasjoner, er kilden til kvalitet i barnehagen, og dette er vår 
sikreste arbeidsmetode for barnas progresjon og måloppnåelse. 

I hverdagen betyr det at alle som kommer inn i vår barnehage vil 
møte voksne som er tilstede, som lytter, og gir tilbakemelding, og 
som toner inn på andre og situasjonene som oppstår. Vi er 
tilstedeværende voksne som betyr at vi er nær barna fysisk (vi er 
der barna er, både i nærheten og vi sitter på gulvet) og mentalt. Vi er 
også profesjonelle lekere som er inspirerende, støttende, delaktig, 
oppmuntrende, og som tilpasser barnas hverdagssituasjoner og lek. 

En annen viktig arbeidsmetode er å dele barn mest mulig i små 
grupper i løpet av hele barnehagedagen. Dette skaper mer trygghet 
og mer rom for å bli sett.

Vi bruker «Trygghetssirkelen» som inspirasjon til god og trygg 
tilknytning. 
Trygghetssirkelen er en modell som bygger på forskning rundt 
tilknytning, og som viser barnas grunnleggende behov. 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 med barnet. 
Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, 
godhet og organisering av følelsene sine. 
Tilknytning og utforsking henger sammen, der vi kan forklare 
tilknytning ut i fra barnas avhengighet og behov for beskyttelse, 
mens utforsking handler om barnets selvstendighet og behov for å 
undersøke og mestre verden.

Progresjon er en del av barnehagens arbeidsmetode, både når det gjelder arbeid 
innad i personalet, og i det viktige arbeide med barna. 
Vi i barnehagen jobber etter kunnskap og forskning rundt små barns utvikling, og 
vi i personalet må hele tiden holde oss oppdatert, og sørge for å være en lærende 
organisasjon som beveger seg i takt med samfunnet rundt, og at vi tilegner oss ny 
forskningsbasert kunnskap. 
Dette gjør vi gjennom kompetanseheving gjennom kurs, holdningsarbeid, 
informasjonsflyt, og refleksjon over egen praksis. 

Vi i barnehagen skal sørge for at alle barn i vår barnehage får oppleve progresjon 
og utvikler seg, lærer og opplever fremgang. 
Vi i barnehagen vet at progresjon skjer i barnas nærmeste utviklingssone. Det er 
det området som ligger mellom det barnet mestrer på egenhånd, og det barnet 
ikke får til på egenhånd. Det vil si at vi voksne i barnehagen må hele tiden følge 
med på hvor barna er i sin utviklingssone, for å kunne legge til rette for progresjon. 

Det betyr i praksis at barna er gode som de er, og de skal vite at akkurat den de er, 
er bra, samtidig som barnehagen skal hjelpe barna til å bli den beste versjonen av 
seg selv. 

For å oppnå progresjon gjør vi dette i løpet av året:
• Deler vi i mindre grupper
• Har aktiviteter og lekemateriale etter alder/modning, og med barnas interesser
• Vi har barnesamtaler med barna
• Morgenmøter
• Lek ute og inne
• Går på turer
• Legger til rette for gode felles opplevelser
• Planlegger for progresjon i våre temaplaner
• Møtevirksomhet der vi drøfter progresjon, både med hensyn til enkeltbarn og 
hele barnegruppen.

Progresjon



Rammeplanen har beskrevet 7 fagområder som barnehager skal basere sitt innhold på. 
Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen.
Barnehagen skal ikke undervise i fag, men barnas interesse for fagområdene skal 
stimuleres.

Små barn lærer gjennom lek, og nettopp lek er den viktigste arenaen for arbeidet med 
fagområdene. Fagområdene overlapper hverandre og er en integrert del av hverdagen, 
både i planlagte og ikke-planlagte aktiviteter.
Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med 
fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.

Progresjon med hensyn til fagområdene synliggjøres i barnehagens temaplaner. 

Fagområdene Eksterne 
samarbeidspartnere

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til 
beste for barns oppvekst og utvikling, samarbeider vi med andre 
tjenester og institusjoner utenfor barnehagen. 
Taushets-og opplysningsplikt i henhold til lov og regelverk 
overholdes ved et hvert samarbeid. 

Eksterne samarbeidspartnere som barnehagen jobber  mest 
med er:
• Helhetlig Utredning og Veiledning (HUV)
Samarbeid for å dekke barns behov i forhold til utfordringer med 
læring/utvikling og psykisk helse (med samtykke av foresatte). 
• Barnevern 
Barnehagen er pliktig til å sende bekymringsmelding til 
barnevernet når barnehagen har mistanke om at barn lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling.
• Helsestasjon
Drøfting av barns fysiske, psykiske og sosiale helse (med 
samtykke av foresatte). 
• Skoler
Barnehagen skal legge til rette for en god og trygg 
sammenheng med skolen.
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
Drøfting av barn med psykiske vansker, atferdsvansker og 
læringsvansker (med samtykke av foresatte). Samarbeid med 
BUP etter henvisning fra helsestasjon eller fastlege og etter 
utredning.
• Pedagogisk veiledning og Kvalitet (PVK)
Kompetanseheving og veiledning for utvikling av det 
allmenpedagogiske tilbudet i barnehagen.





27 28 29 30 31  

Praktisk informasjon
DAGSRYTME

Kl 7.00 – 9.45      Velkomst og innelek.
Kl 8.00 – 8.30      Frokost
Kl 8.30 – 9.45      Velkomst og lek. Første gruppedeling.
Kl 9.45 – 11.00    Grupper og planlagte aktiviteter
Kl 11.00 – 11.30  Lunsj (Varm lunsj 1 gang i uken)
Kl 11.30 – 14.00  Bleieskift, stell, søvn og utelek (gjennomføring møter)
Kl 14.00 – 14.30  Ettermiddagsmåltid (og bleieskift)
Kl 14.30 – 16.30  Lek og avskjed

Gruppearbeidet/planlagte aktiviteter består av:
- Førskolegrupper (2 ganger i uka)
- Tur (minst 1 gang i uka per avdeling)
- Ryggehallen (1 gang i uka)
- Andre tema- og/eller fagområdeaktiviteter

SYKDOM
Barnehagen forholder seg til anbefalingene av Folkehelseinstituttet med hensyn 
til smittevern i barnehage. Tommelfingerregelen er at barnet må være i stand til 
å delta i alle normale aktiviteter i barnehagen. Dette inkluderer dermed 
utetiden.
Barn med feber skal ikke være i barnehagen men kan komme tilbake når 
allmenntilstanden sier det.
Barn med omgangssyke skal holdes hjemme i 48 timer etter at barnet ikke 
lenger har diaré og oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen.  
For mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-
hjemme-fra-barne/
Med hensyn til COVID-19 forholder barnehagen seg til smittevernveileder for 
barnehager:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/
informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

UTSTYR
Barn trenger utstyr i barnehagen for å kunne delta i alle aktivitetene og for 
å ha det godt. 
Klærne i barnehagen skal være praktiske, gode å ha på seg og skal kunne 
tåle å bli skitne. Husk å merke klær og utstyr med navn. 
Det er ikke ønskelig med leker tatt med hjemmefra. Unntak er ting som 
barnet trenger for trygghet og trøst (smokk, bamse, koseteppe etc).
Gjerne spør personalet om råd! 
Husk å merke alt utstyr med navn!
UTSTYRSLISTE:

UTSTYR HELE ÅRET
- 3 bukser
- 3 trøyer/t-skjorter (ull om vinteren)
- 3 truser
- 3 par sokker (ull om vinteren)
- Innesko
- Vannflaske
- Bleier (ikke Up-and-go)
- Barnevogn med vognpose

SOMMER
- 1 tynn genser
- Solhatt
- Sandaler
- Solkrem
- Joggesko
- Håndkle og badetøy

HØST OG VÅR
- 1 ekstra tynn fleecegenser
- Regnvotter
- Vanntette utesko
- Tynn lue
- Regnstøvler
- Tynn hals (ikke skjerf)
- Regnklær
- 1 sett ullundertøy

VINTER
- 1 tykk genser (Ull eller fleece)
- Votter
- Vinterstøvler
- Tykk lue
- Cherrox
- Tykk hals (ikke skjerf)
- Parkdress
- Ullundertøy

MÅLTIDER
Alle måltider (frokost, lunsj og ettermiddagsmat) er inkludert i 
kostpengene og medbrakt matpakke trengs dermed ikke. 
Frokosten serveres fram til kl 8.30, så barn som blir levert etter kl 8.30 må 
ha spist frokost hjemme. Det blir servert varmmat til lunsj 1 gang i uken.



ÅRSKALENDER 2020/2021
August 2020

* Tilvenning
* Plandag 14.8.


Februar 2021

September 2020

* Tilvenning
* Foreldremøte


Mars 2021

* Foreldremøte
* Påskestengt fra 29.3 - 6.4

Oktober 2020

FN-markering fredag 23.10

April 2021

* Påskestengt fram til 6.4
* Plandager 22. og 23.4
* Foreldresamtaler

November 2020
 
* Plandag fredag 13.11
* Foreldresamtaler
* SU møte

Mai 2021

* 17. mai markering onsdag 12.5
* Plandag 14.5
* Stengt 13.5, 17.5 og 24.5

Desember 2020

* Luciafest mandag 14.12
* Julestengt 24.12 - 3.1

Juni 2021

* SU møte
* Besøksdager og foreldremøte nye barn
* Foreldremøte nye barn

Januar 2021 Juli 2021

Sommerstengt i uke 29 og 30





