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                                                             FORORD 

 

 

 

Livet i barnehagen preges av stor aktivitet fra tidlig morgen til barna hentes på ettermiddagen. 

Mange lekeaktiviteter foregår på samme tid og kommer man inn i barnehagen etter at barna har tatt 

fatt på sine ulike prosjekter kan det, selv for en erfaren barnehageansatt, fremstå som det totale 

”kaos”. 

I dette ”kaoset” ser vi ulike former for lek og samspill. Noen ganger opplever vi at barna velger 

lekeaktivitet ut i fra ønsket om å være sammen med en venn, mens det andre ganger er selve 

aktiviteten som fanger oppmerksomheten og er avgjørende for hva det enkelte barnet velger å gjøre. 

I løpet av dagen er barna i gjennom flere ulike aktiviteter, i lek og samspill med jevnaldrene. 

Vi ønsker et trygt og utviklende lekemiljø i Kongleveien barnehage. I et trygt og utviklende lekemiljø 

inngår gode samspill og et inkluderende fellesskap. Med dette fokuset ønsker vi å legge til rette for at 

barna utvikler evner og ferdigheter i sitt eget tempo, på sin egen måte.  

 

 

Velkommen til Kongleveien barnehage! 
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1. Årsplanen 

Barnehagens årsplan er ment som et arbeidsredskap for personalet og informasjon til 
foreldre, eier, samarbeidspartnere og andre interesserte. Den er også et utgangspunkt for 
foreldre-medvirkning. Planen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver og kommunale føringer. 
 
Årsplanen skal beskrive hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 

beskrevet i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Progresjonsplanen er en del av årsplanen og beskriver både hvordan samme aktivitet kan 
tilrettelegges ulikt for de forskjellige alders- og utviklingstrinn og hvordan de ulike 
alderstrinn kan delta i aktiviteter spesielt tilpasset for sitt aldersnivå.  
 
Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal også være nedfelt i årsplanen. 
Beskrivelse av planene finnes i egen Seniorplan. 
 
Avdelingenes arbeid med årsplanen vil konkretiseres i egne månedsplaner. Både barn og 
foreldre har rett til å gi utrykk for hvordan de opplever barnehagens innhold og hvordan de 
ønsker at barnehagen skal være. Rutiner for hvordan barn- og foreldremedvirkning skal 
foregå er nærmere beskrevet under avsnittene om vurdering- og planarbeid. 
 
Årsplanen skal behandles og godkjennes årlig av barnehagens samarbeidsutvalg(SU). Det er 
styrer som har det faglige ansvaret for årsplanens innhold. 
 
Foreldrene får tilsendt barnehagens planer på e-post ved oppstart av nytt barnehageår. 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver finner du på www.barnehage.dep.no 
 
 

2. Åpningstider 

Barnehagens åpningstid er fra 7.30 – 17.00 

Barnehagen holder stengt i romjulen, de tre dagene før påske og de tre siste ukene i juli.  
Alle barn skal ha minst tre sammenhengene ferieuker på sommeren. De av barna som ikke 
kan ta ferie de ukene vi har stengt vil kunne delta i sommeråpen barnehage, som er en 
sammenslåing av alle de kommunale barnehagene. Hvilken barnehage som holder 
sommeråpent, varierer fra år til år.  
 
Barnehagen holder stengt fem plandager i året. Barnehageåret 2017/18 er plandagene: 

 1.september 2017 

 3.november 2017 

 2.januar 2018 

 12.mars 2018 

 18.mai 2018 
 

http://www.barnehage.dep.no/
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3. Verdigrunnlag 

Nesodden kommunes visjon, Sammen skaper vi det gode livet 
De viktigste verdiene som skal være styrende for utviklingen av samfunnet på Nesodden er 
likeverd, et allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen. Verdiene skal lede mot 
visjonen og beskrive det samfunnet kommunen skal arbeide for. 
 

                                          
 
I Kongleveien barnehage vektlegger vi fellesskap, medvirkning, omsorg, respekt og 
medansvar som noen av de viktigste verdiene i det pedagogiske arbeidet. 
  
Som rollemodeller har personalet i Kongleveien barnehage et særlig ansvar for at 
barnehagens og Nesodden kommunes verdigrunnlag etterleves i praksis. Gjennom 
regelmessige drøftninger over egne verdier og handlinger, og med et samtidig fokus på og 
ansvar for egen ”væremåte”, forsøker vi å bli de gode rollemodellene vi ønsker å være.  
 
   
4. Rammebetingelser og forutsetninger 

Kongleveien barnehage består av 7 avdelinger. Barnehagen ligger idyllisk til i skogkanten, 
sentralt i Tangen området. Barnehagen har Speiderhuset, Samfunnshuset, skolene og 
Tangenten som sine nærmeste naboer. 
  
Barnehagens fysiske miljø er utformet slik at alle barn har gode muligheter til å delta aktivt i 
lek og andre aktiviteter.  
 
Alle avdelingene har ett stort rom med flere smårom. Denne inndelingen av rommene gir 
muligheter for å imøtekomme barnas behov for å kunne leke og samspille i mindre grupper, 
og det åpner opp for at flere aktiviteter kan foregå på samme tid. Videre har alle avdelinger 
egen kjøkkenkrok 
 
Mellom avdelingene i det gamle bygget og avdelingene i nybygget, ligger et større fellesrom 
med kjøkken, som er til bruk for alle barn og voksne. På felleskjøkkenet har vi blant annet 
fellessamlinger ved merkedager og høytider.  Personaldelen med kontorer, møterom og 
arbeidsrom for ansatte ligger også her. Barnehagen har en snekkerbod og et eget rom for 
vann-lek.  
 
Utelekeplassen er variert med kupert terreng. Lekeplassen er gjerdet inn i soner for å 
tilrettelegge for og skjerme ulike typer lek. De yngste barna våre har en egen, skjermet 
lekeplass de kan benytte på yttersiden av småbarnsavdelingen. Alle fellesområder benyttes 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=sammen+skaper+vi+det+gode+liv&source=images&cd=&cad=rja&docid=K5YqgZhE849r3M&tbnid=300Ny3fCa1bPEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goboken.no/Barn-og-lesing/Hvordan-lese-med-barnet/&ei=C4OsUdflA-ne4QSFuYCACg&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNH_DlbMcKfSClqAGibqQskFn7W8yQ&ust=1370346610725303
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daglig av samtlige avdelinger. Vi er stolte av lekeplassen vår, men tenker samtidig hele tiden 
på hvordan vi kan legge enda bedre til rette for samspill og lek ute. 
 
Personalgruppen 
Personalgruppen består av 26,75 årsverk.  I tillegg kommer støttepedagoger/assistenter som 
varierer i antall ut ifra barnegruppens behov. Dette barnehageåret er vi til sammen 32 
ansatte. Personalet er en erfaren gruppe med mange kulturer og aldersgrupper 
representert. Vi har som mål å være en organisasjon som er preget av samarbeid, utvikling 
forandringsdyktighet og fleksibilitet. 
 
Personalets arbeidstid er delt inn i vaktordninger for å dekke opp barnehagens åpningstid. I 
perioden 09.00-15.15 er det normalt full bemanning.  
 
Barnegruppen  
Barnehagen har i år 123 barn i alderen 0 – 6 år, hvorav 88 barn er over tre år og 35 barn er 
under tre år. 
 
Økonomi 
Barnehagen blir tildelt et driftsbudsjett fra eier(Nesodden kommune), som styrer er 
ansvarlig for å overholde. 
 
Styringsdokumenter 
Barnehagen forholder seg til Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og 
arbeidsoppgaver, og Vedtekter for Nesodden kommunale barnehager. 
 
 
 

5.      Satsningsområde; Sammen i lek og læring  

Barnehagens arbeidsmåte skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring 
og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte 
arbeidsmåter, og det skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. 
(Rammeplanen 2017, s.43).  
 
Leken er en vesentlig del av barns liv og læring. Samtidig som den skal respekteres for sin 
egenverdi, er den barnas største læringsarena.  
 
Voksne i barnehagen må vise gjennom handling at de tar barns lek på alvor. Det kan gjøres 
på flere måter. Vi legger til rette for leken ved å gi den tid og rom, ved å skjerme den, ved å 
tilføre lekerekvisita, og ved å gi trygge rammer gjennom voksen tilstedeværelse eller aktive 
deltakelse.  
 
Når voksne deltar i leken skal det være på barnas premisser, samtidig som den voksne må 
bruke sin kompetanse til å se når det er behov for å veilede barna i det sosiale samspillet i 
leken. Personalet i Kongleveien barnehage har god kompetanse på tilrettelegging for, og 
deltakelse i god lek. 
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Leken er også en viktig del av barnekulturen! Ofte overføres barnekulturelle tradisjoner fra 
eldre til yngre barn, men den voksnes initiativ og aktive deltakelse er også veldig viktig! 
Personalet i Kongleveien barnehage tar initiativ til ring- og regelleker på utelekeplassen! 
 

                              

                                          I voksen – barnrelasjonen er det den voksne som har  

                                          ansvaret for hvordan samspillet og samværet utvikler seg. 

 

Barns læring og utvikling skjer gjennom alt det de foretar seg og opplever, og hvordan 

omgivelsene møter deres handlinger. Personalets bevissthet om betydningen av sin rolle, er 

avgjørende for barnas læring. Personalet i Kongleveien barnehage møter hvert enkelt barn 

med anerkjennelse, nysgjerrighet, oppmuntring og kunnskap.  

Mestring i hverdagen gir barna god selvfølelse, skaper trygghet og et godt grunnlag for 

læring. Personalet i Kongleveien barnehage oppmuntrer, legger til rette for og deltar i barnas 

utforskning og læring i lek og aktiviteter.  

 

 

6. Barns medvirkning 

FNs Barnekonvensjon vektlegger barnets rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og 

barnets meninger skal tillegges vekt!   

Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens innhold. Både kroppslig 

og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det.  Ut fra alder og modningsnivå, skal hvert 

enkelt barn kunne påvirke sin egen hverdag. Barna må støttes til å undre seg og stille 

spørsmål, og de må oppmuntres til å dele tanker og meninger. 

De voksne i Kongleveien barnehage er på jakt etter barnas signaler og lytter til deres innspill. 

Hos oss er barns medvirkning synlig i samtalen og samhandlingen mellom barn og voksne. 

Den er også synlig i avdelingenes planer. 
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7. Danning 

Barnehagen skal sette fokus på omsorg, lek, læring og danning. Danning kan beskrives som 
forming av menneskets personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralsk holdning 
gjennom oppdragelse, miljø og utdanning»(Store Norske Leksikon). Den skjer i samhandling  
mellom barn og mellom voksne og barn; til ulike tider, på ulike arenaer og i en veksling 
mellom kunnskap og kultur(se figur).  
 
                                     

                         Fig.  www.utdanningsdirektoratet.no 

                                                                                                                                                                           Barnehagen som lærings- og danningsarena 

I denne prosessen blir det å stoppe opp, undre seg, reflektere, erfare og få lov til å ordne 
opp selv viktig. Den voksne må være lydhør, nysgjerrig, oppmerksom og åpen i sin relasjon til 
barnet, vite når de skal gå ved siden av barnet, når vi skal gå foran og når vi skal holde oss i 
bakgrunnen. 
 
De voksnes samhandling og kommunikasjon seg imellom som medarbeidere eller personal 
og foreldre, har stor innvirkning på barnas danning. Voksne er rollemodeller og når de ser 
hverandres styrker, lytter aktivt til hverandre og anerkjenner hverandre, skaper det gode 
forutsetninger for et godt «danningsklima» i barnehagen.   
 
 

8. Omsorg  

Omsorg for barnet vil først og fremst være synlig i hvordan den voksne møter barnet som 
likeverdig og med respekt for barnets opplevelser, erfaringer og innsikt.  
 
God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, og til gradvis 
å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Barn som erfarer god omsorg vil ha gode 
forutsetninger for å gi omsorg til andre. Omsorg handler også om på hvilken måte den 
voksne veileder barnet der det er nødvendig.  I Kongleveien barnehage går personalet på 
aktiv jakt etter hendelser som vi løfter frem ved å gi positiv oppmerksomhet. Vi tror på, og 
har erfart at det du gir mest oppmerksomhet får du mest av! 
 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/
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9. Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn  

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at 
barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i 
barnehagen(Rammeplanen 2017, s. 7). 
 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering(Barnehageloven §1) 
 
I Kongleveien barnehage har vi barn med ulike språk, kulturer og religioner. Alle skal oppleve 
at de selv og alle barna i barnehagen er betydningsfulle personer for fellesskapet.  
 
Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse, innsikt og inkludering.  
Gjennom felles erfaringer og god veiledning ønsker vi å tilrettelegge for utvikling av positiv 
nysgjerrighet for menneskers og kulturers likheter og ulikheter.  
 
Personalet møter hvert enkelt barn med nysgjerrighet og respekt. Vi løfter frem likheter og 
ulikheter i det daglige samspillet med barna og gjennom ulike temaarbeid og tradisjoner. 
 
Vi organiserer dagen slik at det er rom for både tilrettelagt og egenstyrt lek- og aktivitet. På 
alle avdelinger deles barnegruppene inn i mindre grupper deler av dagen. Sammen med god 
planlegging og tydelig fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver gir denne organiseringen og 
arbeidsmåten personalet mulighet til å se hvert enkelt barns behov for støtte og veiledning 
og å kunne arbeide aktivt med å løfte frem mangfold og inkludering som noe positivt. 
Organiseringen gir barna større tilgang på leker og pedagogisk materiell og mer ro til 
utvikling av god lek, gode samtaler og godt samspill.  
 
Èn gang i uka har vi aldersinndelte grupper. I disse gruppene legges det til rette for 
aldersadekvat lek, samspill og inkludering på tvers av avdelingene. 
 
Når barna opplever at de ikke alltid kan delta der de selv ønsker i samspill, lek eller aktivitet, 
veileder og støtter vi barna i prosessen fra og bare å se seg selv og sine egne behov til å 
kunne forsøke å se og forstå andres perspektiv og behov. I denne veiledningen brukes både 
LØFT(løsningsfokusert tilnærming) og Grønne tanker glade barn som metode. Grønne tanker 
glade barn er et pedagogisk verktøy som skal hjelpe barn til å gjenkjenne og lære å forholde 
seg konstruktivt til egne tanker og følelser.  
 
 
Barnehagen har egen handlingsplan mot uønsket sosial adferd. Denne finner du på 
hjemmesiden vår. 
https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/kommunale-
barnehager/kongleveien-barnehage/planer/ 
 
 
 
  

https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/kommunale-barnehager/kongleveien-barnehage/planer/
https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/kommunale-barnehager/kongleveien-barnehage/planer/
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10. Et godt språkmiljø  

 
Sammen med familien spiller barnehagen en viktig rolle i forhold til å legge til rette for 
barnas språkutvikling. Gode samtaler og kommunikasjon i lek og samspill er særlig viktige 
aktiviteter for utviklingen av et godt språk med god begrepsforståelse. I lek og samspill 
erfarer barna begrepenes betydning. 
 
 Som et supplement til læring gjennom erfaring, legger vi til rette for lek med språket i rim og 
regler, dikt og sang, høytlesning, fortelling, lek og utforsking av skriftspråket.  Alle 
avdelingene bruker også det pedagogiske verktøyet ”Snakkepakken” i samlingsstunder eller 
spontant i andre aktiviteter. 
 
               

 11. Prosjekt- og utviklingsarbeid  

I barnehagen skal alle barn oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne(Rammeplanen 2017, s. 23) 

Barnehageåret 2017/18 viderefører Kongleveien barnehage prosjektet «Sammen i det 

magiske uterommet». Vi har valgt et tema hvor vi kan opprettholde fokus på 

satsningsområdet vårt «Sammen i lek og læring», samtidig som vi kan videreutvikle 

tilretteleggingen for lek og læring i uterommet. Målet for prosjektet er å fremme barnas 

trivsel, opplevelse av tilhørighet og utvikling av sosial kompetanse gjennom opplevelser, lek 

og læring i uterommet. 

Prosjektet vil flettes inn i avdelingenes arbeid med de ulike fagområdene. Konkretisering av 

hvordan dette gjøres, vil bli presentert i avdelingenes årshjul og månedsplaner.  

 

12. Foreldresamarbeid 

I Kongleveien barnehage ønsker vi en åpen kontakt med foreldrene der begge parter er 

trygge på hverandre, slik at vi kan ta opp ting underveis. I vårt arbeid for å få til dette, 

vektlegger vi daglig kontakt i bringe/hentesituasjonen. 

For å ivareta mulighetene for et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er det 

lovfestet at det i alle barnehager skal være et foreldreråd som består av alle foreldrene i 

barnehagen. Foreldrerådet velger en representant og en vara fra hver avdeling, som 

tilsammen danner FAU(foreldrenes arbeidsutvalg). Barnehagens samarbeidsutvalg, SU 

består av en valgt representant fra eier(politiker), 2 representanter fra barnehagens 

personale og 2 representanter fra foreldrene.  
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Vi har avdelingsvise foreldremøter ved oppstart av nytt barnehageår. Her får foreldrene 

blant annet informasjon om barnegruppenes sammensetning og dynamikk, om hvordan 

avdelingen vil jobbe for å nå barnehagens og avdelingens mål og om barnehagens og 

avdelingens utkast til årsplanens del 2. 

I tillegg får foreldrene tilbud om to samarbeidssamtaler i året. Disse samtalene handler om 

enkeltbarnet.  Hvis det er behov for flere samtaler, legger vi til rette for det.   

Foreldremøtet og samarbeidssamtalene er de formelle arenaene hvor foreldrene kan påvirke 

barnehagens årsplaner. Det er selvfølgelig anledning til tilbakemeldinger og innspill også 

utenom dette. 

Utover samarbeidssamtaler og møter, har barnehagen tilstelninger for foreldre, barn og 

ansatte. Det kan være foreldrekaffe og tilstelninger som «høstutstilling», påske frokost, 

sommerfest og 17- mai. FAU har ansvar for enkelte av disse tilstelningene. Vår erfaring er at 

dette skaper et godt miljø for barn, foreldre og ansatte i barnehagen. 

 

13.  Barnehagens samarbeidspartnere 

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnets oppvekst og 

utvikling, har barnehagen et etablert samarbeid med ulike hjelpeinstanser. Med unntak av 

når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig 

omsorgssvikt, kontakter ikke barnehagen andre instanser i forbindelse med navngitte 

enkeltbarn uten samtykke fra foreldrene. Barnehagens samarbeidspartnere er; 

 Helsestasjonen 

 Barnevernstjenesten 

 Fysio - og ergoterapi tjenesten 

 Skolen 

 Spesialpedagogisk førskoleteam 

 Psykisk helsetjeneste for barn og unge 

 Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)              
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14. Arenaer og rutiner for planlegging, vurdering, utvikling og læring  

 
Alt planarbeid skal ta utgangspunkt i barns utvikling og læring. Planer legges ut fra 
personalets observasjoner av enkeltbarn og barnegruppa som helhet. Det legges vekt på 
vurdering av tidligere arbeid samt barn- og foreldres innspill og tilbakemeldinger. 
 
For å ivareta og utvikle kvaliteten i det pedagogiske tilbudet har barnehagen egne rutiner for 
et systematisk vurderings- og planarbeid. Vi har tilrettelagt for at både personalet, barna og 
foreldrene skal sikres mulighet til å si noe om hvordan de opplever barnehagen og hvordan 
de ønsker at det skal være: 
 
* Daglig kontakt med foreldre ved bringing og henting. Viktig informasjon om barnet og 
hendelser som kan ha betydning for barnet. 
 
*Daglige samtaler mellom personalet og barnet. Viktig informasjon om barnets trivsel, 
utvikling og læring. Hvordan opplever barnet barnehagen, og hvordan ønsker barnet at 
barnehagen skal være? 
 
*Daglige morgenmøter. Disse møtene sikrer god informasjonsflyt og samarbeid. Det er her 
vi informerer om forventet antall barn og voksne på avdelingene, om spesielle planer for 
dagen og om det er nødvendig med en eventuell omfordeling av personalressurser/bruk av 
vikarer.   
 
*Månedlige avdelingsmøter(på kveldstid) for å ivareta oppfølging av enkeltbarnet og 
barnegruppen. Vurdering av gjennomføringen av planlagte aktiviteter og barnegruppens 
trivsel og utvikling. Justering av planer med utgangspunkt i vurderinger og observasjoner.  
 
*Ukentlige pedagogmøter for samarbeid og kompetanseutvikling, vurdering av felles 
aktiviteter og arrangementer. Oppfølgingsarbeid etter bruker- og medarbeiderundersøkelse. 
 
*Månedlige fagmøter for assistenter og fagarbeidere med fokus på kompetanseutvikling 
gjennom felles refleksjon og erfaringsdeling. Oppfølgingsarbeid etter bruker- og 
medarbeiderundersøkelse.  
 
*Personalmøter(på kveldstid) og fem plandager i løpet av barnehageåret til 
kompetanseutvikling, samarbeid, plan- og vurderingsarbeid.  
 
*Samarbeidssamtaler med foreldrene 1-2 ganger årlig er arena for planlegging og vurdering 
av barnehagens tilrettelegging enkeltbarnets trivsel og utvikling. 
 
*Avdelingsvise foreldremøter ved oppstart av nytt barnehageår er arena for planlegging og 
konkretisering avdelingens arbeid med årsplanen. 
 
*Årlige brukerundersøkelser hvor barn og foreldre kan gi tilbakemelding på hvordan de 
opplever barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnas trivsel og foreldresamarbeid. 
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For kartlegging og vurdering av barnehagens arbeid med barnas språkutvikling og 
tilrettelegging for gode samspill brukes de pedagogiske verktøyene «TRAS»(Språkutvikling) 
og «Alle med»(Sosial kompetanse) ved behov. For øvrig vises til barnehagens 
handlingsplaner for vurderings- og oppfølgingsarbeid. 
https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/kommunale-

barnehager/kongleveien-barnehage/planer/ 

 

15. Dokumentasjon 

Dokumentasjon av arbeidet vi gjør, ulike hendelser og hva barna opplever og lærer er viktig 
av flere årsaker. Dokumentasjonen fungerer både som informasjon og som verktøy til videre 
utvikling av kvalitet av barnehagen som pedagogisk virksomhet. 
 
Vi dokumenterer på flere forskjellige måter. Dokumentasjon av arbeidet vi gjør skjer 
gjennom skriftlige observasjoner, planer, dagsrapporter, evalueringer av månedsplanene og 
annen skriftlig informasjon. Denne dokumentasjonen er ofte rettet til foreldrene. 
 
Dokumentasjon av hendelser kan være fotografier, tegninger, tekst eller andre uttrykk som 

kan fortelle noe om prosess og opplevelse. Denne dokumentasjonen er særlig viktig for 

barna og kan fungere som et godt redskap til å huske og fortelle om hva som har skjedd. Å se 

seg selv utenfra i etterkant av en opplevelse eller aktivitet, hjelper barnet til å se seg selv i 

relasjon til andre. Dette er viktig i forhold til utvikling av identitet.  

 Vi forsøker å ta barna med i dokumentasjonsprosessen, gjennom samtaler om hva de 

ønsker skal dokumenteres og eventuelt på hvilken måte; I en slik prosess blir 

dokumentasjonen pedagogisk.  

De ulike typer dokumentasjon danner utgangspunkt for refleksjon og vurdering av eget 

arbeid for personalet. 

 

                                     

 

https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/kommunale-barnehager/kongleveien-barnehage/planer/
https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/kommunale-barnehager/kongleveien-barnehage/planer/
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16. Trafikksikker barnehage 

Barnehagen deltar i et samarbeidsprosjekt med Trygg trafikk for å bli godkjent som 

trafikksikker barnehage.   Kriteriene for å bli godkjent er blant annet gode rutiner for 

sikkerhet og hvordan vi opptrer i trafikken med barna og på turer, gjennomføring av 

trafikkopplæring med barna i samarbeid med foreldrene og fokus på hvordan både 

personalet og foreldrene kan bidra til at barnehagens nærområde blir trygt og trafikksikkert.   

Barnehagens nye rutiner for sikkerhet på tur finner du på barnehagens hjemmeside. FAU vil 

også dette barnehageåret arrangere en trafikksikkerhetsdag.  

 

17. Godkjenning av årsplanen 

Revidert Årsplan for barnehageåret 2017-2018 er behandlet og godkjent av 

Samarbeidsutvalgets medlemmer den 5. desember 2017.  

 

 

 

Nesodden 11. desember, 2017                                     

 

             

          Heidi Hansen,  

        Styrer i Kongleveien barnehage 
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