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MÅL FOR TORDERØD BARNEHAGE

Vi er en liten barnehage som ligger sentralt på Jeløya - den lille barnehagen, med det store hjertet.
Vi brenner for at alle barn skal oppleve at de er verdifulle og viktige for verden.

Vår intensjon med vårt arbeid er å gjøre en så god jobb som mulig.
Dette innebærer å være tilstede i det vi gjør hver dag, og behandle hvert enkelt barn med verdighet.

I Torderød barnehage har vi en utvidet formålsparagraf.
Vi er en kristen barnehage, og vi vektlegger de kristne høytidene.

1. Vi ønsker at barna, gradvis gjennom mange år, skal tilegne seg kristne grunnverdier.

Vi tror at menneskelige indre verdier er noe barna tilegner seg i tidlig alder. Derfor har vi både i barnehagen og skolen fokus på

dette. Hver måned fokuserer vi på en indre menneskelig verdi. Torderød barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og

tradisjon. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne som arbeider i Torderød barnehage

skal kjennetegnes ved å være nærværende, hjertevarme og skape et trygt sted å være barn, forelder og ansatt.
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2. Vi ønsker å jobbe i en barnehage der barna og deres behov står i fokus.

• Hvert barn skal få oppleve seg selv som et unikt og verdsatt individ, samtidig som det også er en del av fellesskapet. Å

hjelpe barn til å utvikle et positivt selvbilde samt sosial kompetanse, ser vi på som en av våre viktigste oppgaver.

• Vi legger vekt på å lytte til barna og behandle dem med respekt, slik vi voksne behandler hverandre oss imellom.

• Vi er opptatte av å legge til rette for aktiviteter ute, og vi er så heldige å ha Torderød Parken som nærmeste nabo, som vi

benytter oss av ofte.

• Vi vil arbeide for at miljøet på avdelingen preges av trygghet og glede. Er man trygg og føler tilhørighet med barn og voksne

i sitt miljø, kan man gå ut i verden å prøve og feile. På det grunnlaget håper vi at barna tør å utforske sine omgivelser og

oppleve mestring.

• Vi legger spesielt vekt på det gode samspill mellom barn og voksen, og mellom barn og barn.

Slik gjør vi det...

• Trygghet jobber vi blant annet med ved å ha en fast tilknytningsperson for hvert barn.

• Dagsrytmen er lik fra dag til dag

• Ukeplanen er fast slik at hverdagen er forutsigbar for barnet.

• Det som er kjent vil som regel oppleves som trygt. Samtidig er det viktig for oss å kunne være spontane - det blir kjedelig

både for oss og barna dersom det aldri oppstår overraskelser i hverdagen. Vi voksne vil prøve å ta vare på øyeblikket og

undre oss sammen med barna.

• Vi ser at barna, foreldrene og personalet danner en helhet der de ulike faktorene påvirker hverandre gjensidig.

• For å oppnå barnehagens visjon om å skape en god barnehage preget av trygghet, trivsel og tilhørighet er det en del

nøkkelord som blir viktige; respekt,forutsigbarhet, anerkjennelse,tillit og stabilitet.
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Samspill og glede -  vi er til stede!

Barnehageloven og Rammeplanen for Barnehagen fastsatt av Kunnskapsdepartementet (01.08.2017) definerer det pedagogiske innholdet

og oppgaver i barnehagens årsplanen.

“Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde
skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal
ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna
allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre
aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.” (Rammeplan for barnehagen 01.08.17)
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TILVENNING

En god tilvenning er viktig for nye barn og foresatte. Vi ønsker at barn og foresatte skal føle seg ivaretatt hos oss. Tilvenning

kan sees på som en periode hvor barn, foresatte og personalet skal bli kjent med hverandre, barnehagen, dagsrytme og

rutiner.

For de aller minste tilbyr vi besøksdager i juni. På den måten håper vi å legge et godt grunnlag for en trygg tilvenning til høsten.

En god start er viktig for barnets trivsel i barnehagen. Å begynne i barnehagen for første gang er en stor begivenhet i barnets

liv. Det er derfor nødvendig å sette av tid til en trygg tilvenning. Tilvenning bør skje gradvis og sammen med foresatte.

For å etablere trygghet, vil barnet få en tilknytningsperson. Tilknytningspersonen skal være barnet og foresatte sin

kontaktperson. Tilknytningspersonen er med barnet hele tiden så langt det lar seg gjøre, og tar imot barn og foresatte om

morgenen og når det blir hentet. Når vi ser at barnet viser trygghet introduserer vi flere i personalet.

Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet bruker på å tilpasse seg den nye hverdagen, men vi anbefaler at dere setter av

minst tre dager, helst fem dager. Målet er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en

utvidelse av muligheten for kontakt med andre og nye erfaringer. Det kan være vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker

man ikke kjenner. Man kan bli usikker på om det er til det beste for barnet, og om barnet vil få det godt i barnehagen. Dette

er følelser de fleste foreldre opplever, og vi ser gjerne at du snakker med oss om det. Tilvenning til nytt miljø og nye
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situasjoner er en prosess som tar tid. Alle nye foreldre i barnehagen får tilbud om en «bli kjent samtale» før oppstart, og en

tilvenningssamtale noen uker etter oppstart.

Et detaljert hefte deles ut til nye foresatte med oversikt over tilvenningsperioden dag for dag, svar på vanlige

spørsmål om barnhagehverdagen, og kontaktinformasjon til tilknytnigspersonen de har fått tildelt.

7 FAGOMRÅDER

Rammeplanen deler barnehagens periodiske innhold inn i sju fagområder. Disse fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil

ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. For å sikre et allsidig

innhold forutsetter Rammeplanen at alle barn skal få del i innhold fra alle fagområdene hvert år. Vi skal gi noen eksempler på hvordan vi

arbeider for at disse fagområdene skal være dekket. I alt vi gjør, tar vi hensyn til barnets alder, og prøver å dekke hver enkelt sine

behov. Vi fokuserer på et fagområde hver dag.

Kommunikasjon, språk og tekst:

Være gode forbilder for barna, tydelige i vårt språk. Bruke bøker, lese og prate om hva vi ser. Samlingsstunder hvor vi prater og synger

mye. Være bevisst i rutinesituasjoner(måltider, stell, av- og påkledning), få i gang gode samtaler hvor barna kan undre seg og stille

spørsmål. Vi bruker Snakkepakken som er delt inn i 7 områder; kropp, klær, husdyr, farger, eventyr og mat.

Kropp, bevegelse, mat og helse:

La leken være dominerende og utfordrende, både ute og inne. Oppfordre barna til å bruke kroppen, turer som gir utfordring. Og så

bruker vi gymsal. Barna skal oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Legge vekt på kosthold, felles måltider.

Samarbeide med foreldrene om viktigheten av et sunt kosthold. Legge grunnlag for gode rutiner angående hygiene, kost, aktivitet, yoga

og hvile. Vi er en vegetarisk barnehage, og fører et vegetarisk kosthold.
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Kunst, kultur og kreativitet:

La barna få kjennskap til ulike formingsaktiviteter, tilpasset alderen. Fokusere på farger. Høre på musikk, synge, danse, bruke enkle

instrumenter. Bruke sangleker, rim og regler.

Natur, miljø og teknologi:

La barna få oppleve naturen og nærmiljøet rundt barnehagen som arena for lek og læring. Bruke ulike leker og hjelpemidler i det daglige.

Formidle interesse for planter og dyr, for eksempel ved å plante frø, gi fuglene mat osv.

Etikk, religion og filosofi:

Formidle våre kristne grunnverdier på ulike måter. Markere høytider og merkedager. Lære å være sammen, vise omsorg og ta hensyn

til hverandre, hjelpe til å løse konflikter. Rimelig grensesetting, lære om rett og galt, "god folkeskikk". Vi fokuserer på en verdi hver

måned, som f. eks. nestekjærlighet, tålmodighet, samarbeid, hjelpsomhet.

Nærmiljø og samfunn:

La barna bli kjent med området rundt oss, butikk, post, skole osv. Rette fokus mot at vi har tilhørighet, til familiene våre, barnehagen og

samfunnet ellers. Oppleve like muligheter for jenter og gutter.

Antall, rom og form:

Sørge for at vi har tilgang til ulike leker og materiell som gir barna erfaring med tall og tallbegreper. Være bevisst hvordan vi samtaler

med barna; hvor mange vi er i gruppa, hvor mange fingre, tær, øyne vi har osv. Bruke de lekene hver og en viser interesse for som en

ressurs til å telle, sortere etter form og farge, sammenligne. Bruke hverdagsaktiviteter og leken til å forme, telle, lage ulike mønstre,

for eksempel i sand og snø.
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BARNS MEDVIRKNING

“Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.” (Barnehageloven §3)

Medvirkning inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlig og handle sammen med andre.

Barnas behov skal være i fokus.

Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap å kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barna må

støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har

det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige

uttrykk skal bli tatt på alvori vår barnehage. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk

for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for det.

Barna skal ha en hverdag som gir dem følelsen av å bli sett, hørt og forstått. Barna skal oppleve at de er med på og påvirke at noe skjer,

og kjenne at deltakelse faktisk bidrar til endring.
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Barns medvirkning i praksis:

1. Organisering - små grupper

- aldersdelte grupper

2. Aktiviteter - hverdagsaktiviteter

- tema aktiviteter

- formingsaktiviteter

- turer

- prosjekter

- mat

3. Fysisk miljø - det fysiske rom som tredje pedagog

4. Dokumentasjon - bilder fra prosessen og ferdig arbeid

- utstillinger

- praksisfortellinger/utsagn fra

barna

- permer til hvert barn

5. Vurdering - drøfting i små grupper

- spørsmål til de største barna

- fjes med forskjellig uttrykk til å

peke på
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Medvirkningens positive konsekvenser:

👍ansvar,

👍tilhørighet,

👍engasjement,

👍selvfølelse(å bety noe),

👍identitet,

👍samhørighet,

👍meningsfylt produksjon,

👍demokrati trening (lære seg å nå fram i fellesskap).
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ARBEIDSMÅL OG METODER FOR HVERDAGSSITUASJONENE

For små barn foregår mye av samspill, utvikling og læring i hverdagssituasjonene. Det er trygt for barna å kunne forutsi sin egen

hverdag. En av våre viktigste oppgaver er derfor å ta vare på mulighetene som ligger i disse situasjonene.

SITUASJON MÅL INNHOLD/METODER

Levering ● barn og foreldre skal føle

seg velkommen

● utveksling av informasjon

● vi lager en god rutine rundt avskjeden, går til vinduet og vinker eller ser om

barnet ønsker en annen avskjed

● ta imot i garderoben, hilse på hverandre og ta imot beskjeder

● dersom frokosten er i gang er det fint om barnet blir fulgt inn på avdeling

og at avskjeden tas ved bordet
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Måltider ● å tilfredsstille barnas behov

for mat og drikke

● sosialt samvær, humor og

glede

● å lære bordskikk:

☺ de eldste barna skal

spørre og svare på en

akseptabel måte

☺ de voksne sier for de

minste det som forventes

at de skal si, f.eks. "takk

for maten"

☺ barna skal lære å hjelpe

hverandre sitte rolig ved

bordet

● frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid

● faste plasser ved bordet da dette gir ro og trygghet

● dekke bordet, barna hjelper til

● barna forsyner seg selv med hjelp/veiledning av de voksne, spiser med

bestikk, sender mat til hverandre og venter på tur

● barn og voksne samtaler

● takke for maten/synge takkesang

● barnas signaler og meninger skal møtes med respekt av de voksne

● de voksne skal sitte ved bordet, være tilgjengelige ● vi tar oss god tid
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☺ lære å lytte til hverandre

☺ selvstendighetstrening

(spise selv, bruke

bestikk, forsyne seg)

☺ barna skal lære å kjenne på

egne behov, f eks at de er

mette

☺ språkutvikling/begrepstrening

Stell ●

●
●

●

innlæring av praktiske

ferdigheter renslighet

en-til-en kontakt, omsorg,

nærhet

kroppsbevissthet og

begrepstrening

●
●
●

hjelpe/minne barna på

toalettbesøk vaske hender før

mat og etter toalettbesøk

vi tar oss god tid sammen med hvert enkelt barn, setter ord på

det vi gjør, og barnas kroppsdeler

Garderobesituasjone

n

●

●
●

selvstendighetstrening,

omsorg og nærhet

begrepstrening lære å

kjenne på egne behov, se

sammenhenger

●
●
●
●

gi barnet plass og tid i garderoben og på badet trene på å

ta av og på klær (hjelp/veiledning fra voksne) samtale om

hvilke plagg man har på hvilke kroppsdeler etc samtale om

været, og hva slags klær som egner seg. Barna er med og

bestemmer til en viss grad hva de skal ha på seg.
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Utelek/turer ●

●

bli kjent og trygg på

utemiljøet(utelekeplass,

nærmiljø, skogen) gi muligheter

for allsidig lek og motorisk

utfoldelse,

førstehåndserfaringer

●
●
●
●

vi skal være ute hver dag og gå

mye på tur fast turdag

ha tid til å stoppe opp og se på det som barna er opptatt av

de voksne skal hjelpe/støtte barna i utforskingen, hjelpe dem

med å komme i gang med og opprettholde leker

● lære seg å være ute i all

slags vær

● bli kjent med hverandre,

både voksne og barn

Søvn/hvile ●

●

dekke det individuelle

behovet for søvn og hvile

ha et behagelig avbrekk i

en travel hverdag

●
●
●

faste soveplasser m/smokk, kosedyr og

lignende barna skal være mette, tørre og rene

faste ritualer før barna legger seg

Samlingsstund ● lære navnene til hverandre,

gruppefellesskap

● ta opp ting/emner barna er

opptatt av

● kulturformidling, humor og

glede

● lytte til og dele opplevelser

med hverandre

● øve seg på å snakke høyt
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Aktiviteter ● barna skal få utfordringer og

varierte aktivitetsmuligheter

som står i forhold til utvikling

og

alder

● barna skal utvikle seg både

grov- og finmotorisk

● barna skal bruke, og utvikle alle

sansene gjennom varierte

aktiviteter

● språk- og begrepsutvikling

● utvikle fellesskapsfølelse,

humor og glede

Lek ● leken skal være lystbetont og

en glede i seg selv

● utvikle evnen til rolletaking og

fantasi

● utvikle lekekompetanse, velge

lekeaktivitet ut fra eget ønske

og behov

● gå fra parallell- til samlek

● vennskap

● språklig, sosial og emosjonell

utvikling

● avsette mye tid til frilek

● aktive voksne

● legge til rette for god og variert lek ved å sette av tid, dele i grupper og ha

rekvisitter tilgjengelig

● tilrettelagt lek som konstruksjonslek, sangleker, regelleker, spill, tegning,

maling, modellering, bevegelse, vannlek osv

● støtte barnas initiativer til lek, og hjelpe dem videre dersom det stagnerer

Henting ● god avslutning på dagen

● utveksle informasjon

● bli med i garderoben hvis det lar seg gjøre

● snakke litt om dagen som har gått, hva har skjedd?, evt episoder ●
si "ha det bra" til hverandre
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DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING

“Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig
og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.” (Barnehageloven).

"Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog — hvor alle anerkjennes som selvstendige
mennesker med følelser og tanker i en felles prosess". - Anne Schjelderup

Slik gjør vi det...

Under dialog/samtale blir barna utfordret til å tenke selv og sette ord på sine tanker og spørsmål. I Torderød barnehage bruker vi

samtaler med barna blant annet i samlingsstund, under lek, ved måltidene og daglige gjøremål, til å fremme barnas synspunkter og hjelpe

dem å skape mening i sin verden. Samtalene våre kan være planlagt rundt temaer og verdier som gir vekt til innholdet og forsterker

fellesskapet vårt. Her får barna selv anledning til å ta opp sine synspunkter og undringer som blir anerkjent av de voksne tilstede.
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Under lek utforsker barn problemløsninger. Personalet hjelper dem å sette ord på og uttrykke sine følelser og forståelse av

omverdenen. Barnehagen tilrettelegger for et variert lekelandskap, for å imøtekomme barnas behov for ulik type lek. Gjennom

dialog og observasjoner under lek, blir barnas valg av aktivitet og deltakelse i gruppen støttet av personalet. De får positiv

bekreftelse, konkret hjelp til å fullføre egne valg, og hjelp til å reflektere over konsekvensene.

Målet er å gi barna mulighet til å søke kunnskap, reflektere over og vurdere hvordan verden egentlig er. Stille spørsmål og ytre

motstand, og plassere seg selv i den verden de er en del av på en håpefull og positiv måte.
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LEK OG LÆRING

Lek:

Leken er barnas viktigste uttrykksform. Leken fremmer utvikling på alle områder. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler

forhold i barnets oppvekstmiljø. Barnehagehverdagen skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og leken bør romme mye

latter, glede og humor. Gjennom leken får barna prøve ut erfaringer, bearbeide opplevelser og utvikle tanker. I leken utløses barnas

naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Vi må gi barn tilgang til et bredt spekter av materiale som stimulerer til lek

og utforsking, som et grunnlag for læring. Venner og lekekamerater er svært vesentlig for å utvikle sosial kompetanse og vi skal legge til

rette for at alle barna har mulighet for lek hver dag. Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i

barnehagen.

Slik gjør vi det...

• gir barna mye tid til lek

• legger til rette for allsidig lek

• motiverer barna til å prøve nye leker

• er gode rollemodeller

• motiverer til rollelek og drama

• er til støtte for barn som trenger hjelp med leken

Når du henter i barnehagen og spør barnet ditt hva det
har gjort,svarer det ofte: "Jeg har bare lekt". Men det
faktisk barnet ditt har gjort mens det har lekt er...

(Fritt etter Kari Pape 2013)
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LIVSMESTRING OG HELSE

“Barnet skal få oppleve mestring og glede over livet…”
“Ansatte og foreldre har et felles ansvar for at mobbing ikke får utvikle seg i barnehagen!” (Barne- og

familiedepartementet)

“Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn
opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.”
(Rammeplan for barnehagen 01.08.17)

“Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få
støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.” (Rammeplan for barnehagen 01.08.17)

Slik gjør vi det...

Vi skal hjelpe barna med å mestre livet, og forberede de på at samfunnet kan by på motgang. Barna skal lære hvordan løse konflikter på

en god måte, og forskjellen på rett og galt. De skal kunne ta hensyn, lære empati, få venner og beholde dem. De voksne er oppmerksomme

på det barna mestrer, og gir positiv tilbakemelding. Barna skal få mestringsfølelse på flere plan. Vi bruker LØFT - positiv super

tilbakemelding, en løsningsfokusert arbeidsmåte til glede for barn! Her kan dere lese mer om Løft som metode:

http://www.loftforbarn.no/

”Voksne har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Barn fortjener en barndom preget av vennskap,
fantasifull lek, gode opplevelser og nære og trygge relasjoner til både voksne og de andre barna. Mobbing hører ikke hjemme i den gode
barndommen!” (Barne- og familiedepartementet)
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MOBBING

Barnehagen har nulltoleranse mot mobbing. I tidligere år har man «vegret» seg for å kalle systematisk plaging av andre barn

for mobbing. Det har blitt betegnet som erting, sosial umodenhet osv. Imidlertid har fokuset nå endret seg.

Barnehagen har utarbeidet en egen forebyggende plan mot mobbing som deles ut til foreldre.

Slik gjør vi det...

• Vi lager planer ut fra barnegruppens sammensetning.

• Vi deler opp gruppa flere ganger i uka for å få bedre kontakt med barna, slik blir det roligere og lettere for barna å få sagt noe

høyt.

• Vi erfarer at vi som voksne får bedre oversikt over hva barna presterer.

“Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.” (Rammeplan for barnehagen 01.08.17)
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Vi har hvilestund i barnehagen, alle barna får legge seg ned på matter med teppe og pute, og slappe av. Vi setter på avslappende musikk.

De yngste barna har også sovetid i vogn, slik at de orker mer i løpet av dagen. Vi kan ha samlende aktiviteter med barna, som lesestund

eller at vi setter på rolig musikk mens barna holder på med noe, slik at de kan slappe litt av i løpet av dagen, mens de samtidig holder på

med noe.

Da vi deler bygg med skolen er vi så heldige å ha gymsal som vi får bruke, her får barna bruk for sin motoriske trening. Vi finner på

forskjellige aktiviteter for barna i gymsalen hvor de får kjenne på mestringsfølelse og får trent opp motorikken sin på ulike stadier. I

tillegg har vi mye utelek og går turer i nærmiljøet.

Hver fredag har vi varmmat, her får barna være med å bestemme, handle inn og hjelpe til med å lage maten.

MANGFOLD OG LIKEVERD

Vi er en barnehage med flerkulturelt mangfold. Vi har en flerkulturell pedagogisk tilnærming, noe som betyr at mangfoldet synes i

barnehagens læringsmiljø. Vi vet at barn som møtes med respekt fra barn og voksne vil trives og utvikle seg i en positiv retning. I år får

vi også veiledning av PVK i Moss kommune(Pedagogisk veiledning og kvalitet) for å utvide vår kompetanse innenfor dette tema.

Barnehagen er en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språk, kjønn, utseende og kulturell bakgrunn. Det mangfoldet som

finnes i vårt nærmiljø gjenspeiles i barnehagen. Vi jobber aktivt med å synliggjøre de ulike kulturene vi har representert i barnehagen.

Ved å synliggjøre barnas kultur og kulturelle bakgrunn, bidrar vi til at barn utvikler en positiv identitet, og et godt selvbilde og selvtillit.

Vi er et personale med gode kunnskaper om språklig og kulturelt mangfold. Vi jobber målrettet for å få et godt samarbeid med foreldre

og vi ser på foreldre som barnas viktigste støttespillere.

Vi ønsker at barna skal føle stolthet over sin bakgrunn.
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Vi vil...

● At barna skal utvikle respekt for og forståelse for det som er annerledes.

● At barn skal kunne oppleve mangfold som en ressurs.

● At barnehagen skal fremme inkludering og et flerkulturelt fellesskap.

● At barnehagen skal forebygge rasisme og fremme toleranse.

Likestilling og likeverd

Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Vi skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder,

kjønn, kultur, språk og familiebakgrunn. Vi har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv, og alle i gruppen, er betydningsfulle

personer for fellesskapet. Vi vektlegger at barna skal få positive opplevelser som gir dem muligheten til å vokse sosialt.

Ingen barn skal oppleve å bli satt utenfor eller ikke være med i lek over lengre tid.

Barnas egenart skal tas vare på og utvikles.

Angående satsning «Inkluderende fellesskap»

Barnehagen vår deltar i et samarbeid med andre barnehager i Moss og Læringsmiljøsenteret ved

universitetet i Stavanger. Gjennom satsingen «Inkluderende fellesskap» skal alle ansatte styrke sin

kompetanse. Læringsmiljøsenteret bidrar i kompetansekartlegging og med faglig innhold.

Barnehageåret 2022-2023 starter vi med å kartlegge kompetansebehov. Kartleggingen vil være

grunnlaget for vårt videre arbeid.
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HJERTEPROGRAMMET

“Vi brenner for at alle barna skal oppleve at de er verdifulle og viktige for verden!”

Hjerteprogrammet er et pedagogisk program omkring sosial kompetanse, som barna i vår barnehage blir

godt kjent med. Vi setter disse verdiene høyt - essensen i dette verktøyet gjenspeiles i vårt grunnsyn.

Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene, og

hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er med på å gi barna en velfylt ryggsekk med positive

opplevelser de kan ha nytte av resten av livet.

“Vi brenner for at alle barna skal oppleve at de er verdifulle og viktige for verden! ” For oss er det derfor

viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.

Hele dagen har vi fokus på barnets trivsel og sosiale utvikling. Samspill er noe en kan jobbe med i alle situasjoner i løpet av dagen.

Hvordan er vi mot hverandre når vi leker sammen, rydder, spiser er på tur etc. Vi voksne har hovedansvaret for at det er en god og

trygg atmosfære i barnehagen. Vi fokuserer på vennskap og gode relasjoner i barnegruppen, få til gode lekesoner og samspill. Det

benyttes mange aktiviteter for å fremme samspill - måltidene er et samlingspunkt hver dag, der hvert barn blir inkludert i den

gode samtalen.

Vi bruker Hjerteprogrammet i samlingsstundene våre jevnlig. Her blir barna kjent med tegne

figurene Mats og Mille som er to barn i barnehagealder. Historiene er eksempler barna kan lære

av og kjenne seg igjen i.
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Hjerteprogrammet gjenspeiles i vår kultur som voksne i barnehagen. Vi skal være gode rollemodeller for barna og da må vi også

være gode kolleger med hjerte for hverandre. Det fokuseres mye på relasjonskompetanser og LØFT - kommunikasjon i

personalgruppa.

27



BÆREKRAFTIG UTVIKLING

“Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle
etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barna skal få
naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.” (Rammeplan

for barnehagen 01.08.17)

Vi skal finne på aktiviteter som er med på å fremme en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Å få gode naturopplevelser og å

bli kjent med naturens mangfold er sentralt for dannelsen av et miljøbevisst menneske.

“Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling,

lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.” (Rammeplan for barnehagen

01.08.17)

Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som av betydning for barns holdninger til natur senere i livet. Barns opplevelser i og

med natur står sentralt. Ved å gå tur blir barna kjent med nærområdet og naturen, de får se naturen endre seg fra tid til tid. Det er

viktig å lære barna å rydde opp etter seg når de er på tur i naturen, og ved å ta med ekstra poser kan vi plukke søppel vi finner på veien.

På denne måten lærer barna hvor viktig det er at vi tar vare på naturen, og at vi ikke skal forsøple.

For å få frem at vi jobber med bærekraftig utvikling i vår barnehage, og for at barna skal få kjennskap til

dette temaet har vi fått inn bærekraftig utvikling i våre pedagogiske planer. Vi går mye på tur, og er mye

ute. Vi snakker mye med barna om viktigheten av å ta vare på naturen, og hvordan barna kan bidra. Når barna

finner insekter ute, snakker vi om de og hvilken nytte de gjør for naturen slik at vi passer på å ikke drepe

de. Inne i barnehagen har vi søppelsortering, barna lærer hva som skal kastes hvor og hvorfor.

“Vi arver ikke jorden av forfedrene våre, men låner den av barna.” -Gammelt indisk ordtak
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MILJØTRAPPA

Ta ansvar for

framtida og en

bærekraftig utvikling
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PROGRESJON

“Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.” (Rammeplan for barnehagen 01.08.17)

“Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnet interesser,
kunnskaper og ferdigheter.” (Barnehageloven §2)

I løpet av de første årene i barnehagen skal barna oppleve mestring, samtidig er det viktig at barna får oppgaver som gir dem mulighet til

å lære ting og få god selvfølelse. Barna må få ulike utfordringer og de skal oppleve at de lærer stadig mer, og vi må finne en balanse

mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål.

Progresjon skal følge barnet, og ikke en bestemt aldersgruppe. Derfor deler vi ikke kun i aldershomogene grupper, men vi deler også mye

på tvers av alder. Mye læring skjer gjennom hverdagsaktiviteter, annen læring skjer i planlagte, tilrettelagte aktiviteter.

Å arbeide med progresjon vil også kreve at vi som voksne i barnehagen arbeider med pedagogisk dokumentasjon. Vi skal være lyttende til

det barna forteller oss, både gjennom samtaler, lek og aktiviteter. Her vil vi få innblikk i hva barna er opptatt av, det kan være nye

temaer eller det kan være at vi må arbeide mer med et tema fordi dette er ikke barna “ferdige” med enda.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING

"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehagen står fritt

til å velge metoder og omfang ut i fra lokale forutsetninger og behov." (Rammeplan for barnehagene 01.08.17)

Planlegging: personalets arbeid og barnas læring må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens

verdigrunnlag og oppgaver

Slik gjør vi det...

• Vi har 5 planleggingsdager pr. år og 1 personalmøte pr måned som brukes til å utarbeide planer.

• Vi har en årsplan og månedsplaner for å informere foreldre om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen hvilket er

viktig som grunnlag for barnehagens

• Alle som arbeider fast i barnehagen har planleggingstid for å kunne møte forberedt til de ulike aktivitetene.

• Planene er skriftlige for å kunne synliggjøre og evaluere eget planarbeid.

Dokumentasjon: viser hva barn opplever i barnehagen og danner grunnlag for vurdering.

Slik gjør vi det...…

• Vi tar foto av ulike situasjoner i barnehagen, og vi har utstillinger.

• Vi observerer hverdagssituasjoner jevnlig med skriftlige, løpende observasjoner.

• I forhold til enkeltbarn bruker vi observasjonsskjemaet «Alle med».

• Vi har brukerundersøkelse en gang i året. Vi har foreldremøter 2 ganger pr. år som dokumenteres gjennom skriftlige referater,

og nyttes som grunnlag for refleksjon over samarbeidet med foreldrene.

• Vi har to foreldresamtaler i året, som også dokumenteres med kort skriftlig referat. I forkant av foreldresamtalene har vi en

samtale med barnet, ut ifra det enkelte barns modenhet, som dokumenteres skriftlig. I denne samtalen fokuserer vi på trivsel.

• Vi bruker også deler av skjemaet "Vi vurderer barnehagen vår”.
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Vurdering: refleksjon over barnehagen som arena for lek og læring, og derigjennom utvikling og fornyelse.

Slik gjør vi det...

• Arbeidet vårt med barnegruppa og enkeltbarn vurderes på mange forskjellige måter. Daglige samtaler, diskusjoner og noterte

observasjoner skaper grunnlag for videre arbeid og endring.

• God kommunikasjon mellom de ansatte står i fokus. Hver dag gjøres fortløpende muntlige vurderinger mens vi er på jobb.

• Foreldre inviteres til vurderingsarbeid gjennom brukerundersøkelser, foreldremøter, og foreldresamtaler.

• Barnehagens pedagogiske arbeid vurderes på personalmøter, og endring skjer ved behov
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REGGIO EMILIA FILOSOFI

I år starter vi et omfattende arbeid om å inspireres av Reggio Emilia pedagogikkens filosofi. Dette er noe som kan ta tid

å integrere i barnehagen, men det er spennende og lærerikt -  dette gagner både barn, foreldre og personalet. Vi mener

at filosofien går hand i hand med LØFT og Hjerteprogrammet.

Om Reggio Emilia:

Reggio Emilia filosofien oppsto i den lille byen Reggio Emilia som ligger i det nordlige Italia, og grunnleggeren var Loris Malaguzzi.

Arbeidet startet på begynnelsen av 1960 tallet, og Reggio Emilia filosofien har i løpet av de siste 50 årene etter hvert blitt et

begrep i store deler av verden, og spesielt i Skandinavia. Loris Malaguzzi hadde et syn på barnet som gjør utforskning og

delaktighet til to viktige begreper i filosofien. Barna blir sett på som kompetente, nysgjerrige og utforskende. Man tenker at

barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente nysgjerrige

voksne. Barna skal få utvikle sine tanker, mot og kunnskap. Det er viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende,

samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Et verktøy i denne sammenheng er

pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. I Reggio

Emilia snakker man om de hundre språk, som er en metafor for at det finnes mange måter å uttrykke seg på. Reggio Emilias

filosofi sier at det finnes tre pedagoger i barnehagen: Barnet, den voksne, og det fysiske miljøet.

Hvordan kan vi jobbe med Reggio Emilia:

Reggio Emilia filosofien er ikke et program eller en metode som vi kan kopiere eller overta- vi må tilpasse filosofien slik at den

passer oss i Torderød barnehage. Barnehagens pedagogikk må også stadig fornyes og utvikles, med barns behov som

utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnets raske forandring. Vi henter inspirasjon fra filosofien og arbeidsmåtene i

Reggio Emilia, og på den måten utvikler vi innholdet i vår barnehage ut fra våre forutsetninger, vår kultur og våre

rammebetingelser. En forutsetning for dette er at de ansatte jobber systematisk og hele tiden har et ønske om å utvikle seg selv

og barnehagens innhold i tråd med barna, foreldrene og samfunnets ønsker. Vi opplever at Reggio Emilia filosofien er i tråd med

Rammeplan for barnehager.

33



34



VÅR PEDAGOGISK PLAN – ET VINDU MOT LIVSLANG LÆRING

Som en Reggio Emilia-inspirert barnehage følger vi barnas interesser når vi planlegger aktiviteter. Men for å holde en ryddig

plan som vi kan følge videre og gjenta, fordype, og tilpasse våre forskjellige aldersnivåer, har vi utviklet Torderød Vinduet,

sprosser til den pedagogiske rammen i Torderød barnehage som vi følger når vi gjennomfører våre aktiviteter og

pedagogiske plan.

TORDERØD VINDUET:

(L. Haddal, 2021)

TEMAENE:

Vi velger et tema som gjennomsyrer barnehagens arbeid gjennom året. Vi jobber tverrfaglig innenfor dette tema hvert år. Samtidig

følger vi barna og deres interesser, som vi inkluderer inn i temaet. I år er tema - Noas Ark.
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VERDIENE:

I år fokuserer vi på følgende verdier: . Ansvar, toleranse, vennskap, kjærlighet, mot, respekt, tro, omsorg, takknemlighet og

ærlighet. Vi arbeider med disse verdiene gjennom bøker, drama, musikk, dans, film osv. Vi samarbeider med Torderød skole og har

felles samlinger rundt disse verdiene.Våre verdier er de samme som Torderød skole følger gjennom skoleåret, dvs:

MÅNED VERDI BIBELHISTORIE I BIBELEN

September Omsorg
Å KOMME HJEM:

En far og hans to sønner
Lukas 15, 1-3, 11-32

Oktober Respekt og toleranse
KONGEN OG KONGERIKET: Bergprekenen

Matteus 4, 23-27, 29; Johannes 18, 36-37

November Mot
ITEN STEIN OG STOR KJEMPE:

David og Goliat
1.Samuelsbok 16-17

Desember Kjærlighet
JESUS BLIR FØDT:

Den første julegaven
Lukas 1, 26-38; 2, 1-20; Matteus 1, 18-25L

Januar Takknemlighet
GUD KALLER PÅ SAMUEL:

En stemme i natten
1.Samuelsbok 1; 2, 11; 3

Februar Vennskap
RUT:

Dit du går, vil jeg gå
Rut 1-2, 4, 9-17

Mars Tro
VERKEN SØLV ELLER GULL:

En lam mann blir helbredet

STÅ OPP!:

Jesus helbreder ei jente

Apostlenes gjerninger 3, 1-4, 4

Lukas 8, 40-42; 49-56

April Ærlighet
DET FØRSTE SYND: Syndefallet

1.Mosebok 3, 1-24

Mai Ansvar
ESTHER:

En modig og vakker kvinne
Ester 2-5; 7; 9, 20-22
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Juni Ansvar
MOSES OG DEN BRENNENDE BUSKEN: En baby og en

busk
2.Mosebok 1, 6-2, 15; 3, 1-15; 4, 1-17

Bibelhistorier:

For å illustrere verdiene velger vi Bibelhistorier. Bibelen inneholder mange flotte historier som viser hvordan en verdi er viktig for

handlingen og lærer oss hvordan vi skal være mot hverandre. Historiene er både spennende og lærerike på en gang. Vi bruker Barnas

bibel, flanellograf, og korte tegnefilmer som fortellermåte.

Temaene og verdiene blir ført fram i våre daglige samlingsstunder og aktivitetene vi velger. De gjennomsyrer dagen. Disse tankene og

holdningene skal prege de voksnes samvær med barna i barnehagen! Vi låner relevante bøker på biblioteket, lærer sanger og regler

rundt temaene og verdiene, og tar turer som understreker konseptene.

Gjennom vårt Torderød Vinduet får barna forhåpentlig se en verden som er spennende og lokkende å utforske, men solid og

værfast i framtiden. Det blir den første bygningsfasen i en livslang læringsprosess.
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal

dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.

Slik gjør vi det…

● Barnehagen er utstyrt med pc, ipad og digitalt kamera.

● Personalet undersøker/søker informasjon sammen med barna ved hjelp av pc/ipad f.eks i forbindelse med tema arbeid eller

spontan undring fra barna.

● Pc/ipad brukes sammen med skjerm til film, dokumentar, musikk etc.

● Barna er med å dokumentere med bilder og film med Ipad. Personalet bevisstgjør barna på hva vi dokumenterer og hvorfor.

● Samtaler rundt digital dømmekraft, hva er greit å ta bilder av og ikke.

● Personalet er med på å utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

38



SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE

“For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.” (Barnehageloven §4)

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Et godt samarbeid mellom personalet og

foreldrene er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. Det er viktig at foreldrene føler seg hjemme i barnehagen, og er trygge

på at barna har et godt sted å være og at de blir best mulig tatt vare på når det gjelder fysiske og psykiske behov.

Uformelt samarbeid er den daglige kontakten i bringe-/hente situasjonene, samt ved foreldrekaffe/frokost, temakvelder og dugnader.

Formelt samarbeid er foreldremøter som vil bli holdt 2 ganger i året og foreldresamtaler som avholdes 2 ganger i året.

Mål for samarbeidet:

● foreldrene skal føle seg trygge på at barna har det godt i barnehagen

● foreldrene skal ha tillit til personalet

● relasjonen mellom personalet og foreldre skal være preget av den gode dialog

● barnehagen skal være lyttende til foreldrenes forventninger og ønsker ● barnets beste

SU (Samarbeidsutvalg):

1 representant for foresatte med vara: Kjetil Birtles

representant for ansatte med vara: Malin Holmgren

representant for eier: Maria Susanne Erichsen

SU skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og

lokalsamfunnet.
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SU (SAMARBEIDSUTVALGET): Alle foreldrene i barnehagen er med i SU, og kan derfor ta opp saker i SU gjennom de valgte

representantene.

SU representant er Kjetil Birtles, kjetilbirtles@gmail.com

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE/SFO (Moss kommunes årshjul)

“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 evt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Barnehagen skal bidra til
at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.” (Rammeplan for
barnehagen 01.08.17)

TID TILTAK ANSVAR

August * Barnehage og skole utveksler aktivitetsplaner Barnehagen og skolen
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September * Hospitering – førskolelærer til skolen for å observere/bli

kjentmed skolens praksis

* Bli kjent-samtale med foresatte og kontaktlærer i 1.trinn*

Samordne aktiviteter

Skolen

Oktober * Felles aktivitet barnehage/skole (tur, samling e.l)

* Foreldremøte for 5 åringer. Info om gruppa og opplegget

forovergangen til skole/SFO

Skolen inviterer

Barnehagen

November * Samtale med foresatte til skolestartere *

Der vil vi ta opp følgende temaer:

Barnets ressurser i møte med skolen

😊 Barnets samspill med andre

😊 Selvstendighet og praktiske ferdigheter

😊Motorikk

😊 Konsentrasjon

😊 Språk og begreper

😊Hva skal vi øve på mot skolestart?

Barnehagen

😊 Spesielle bekymringer i forbindelse med skolestart

😊 Ved behov - avtale møte mellom foreldre, skolen og bhg

Januar * Innskrivning Skolen
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Februar * Avtaler besøksdager for skolestartere

* Overgangssamtaler der dette er avtalt på foreldresamtalen i

barnehagen

Barnehagen tar kontakt med skolen

Etter avtale

Mars * Skjema ”Hei, dette er meg” ferdigstilles og leveres i april.

* Faddere til kommende 1.trinns elever besøker barnehagen

Barnehagen

Skolen tar kontakt

April * Kommende førstetrinns lærer inn i barnehagen.

* Kommende skolestartere besøker skole og SFO

Skolen tar kontakt

Skolen

Mai * Bli-kjent-dager skole og SFO

* Evt utfylling av skjema ”dette er mitt barn”.

* Foreldremøte om skole og SFO etter bli-kjent-dagen.

Skolen

Juni * Skolestarterne inviteres til eventuell aktivitet på skolen. Skolen
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HØSTEN 2022 OG VÅREN 2023

2022

15.08 og 16.08 - PLANDAGER 2023

27.09 - Høstfest 17.00 - 19.00                                    06.02 og 07.02 - PLANDAGER. BHG STENGT

31.09 - Halloween                                                     06.02 - Samefolkets dag

13.10 - FORELREMØTE 10.02 - Karneval (Tema:Noas ark)

16.11 - PLANDAG                                                  14.02 - Alle hjerters dag <3.

13.12- Lucia feiring                                                23.03 - Foreldremøte

23.12-01.01- JULEFERIE. BHG STENGT                       31.03 - Påskefrokost

03.04 - 10.04 -  PÅSKEFERIE. BHG STENGT

01.05 - Offentlig høytidsdag, barnehagen er stengt

UKE 18 - Dugnadsuke

16.05 - Vi feirer grunnlovsdagen

18.05 - KRISTI HIMMELFARTSDAG. BHG STENGT

UKE 28,29 OG 30 - Barnehagen er stengt pga. sommerferie
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DAGSRYTME

TID AKTIVITET

DAGENS FAGOMRÅDE MANDAG

SPRÅK

TIRSDAG    KREATIVITET

ONSDAG     KROPP/HELSE

TORSDAG    NATUR…TUR

FREDAG      MATTE

7.00-8.00 ÅPNE/FRILEK

8.00-8.45 FROKOST

8.45-9.30 FRILEK

9.30-10.00 SAMLINGSSTUND

10.00-11.00 GRUPPEAKTIVITETER

Gruppe 1- Skolegruppa

Gruppe 2- Eplebarna

Gruppe 3- Småtrollene

Barna blir fordelt etter alder, vennegrupper eller målrettet plan.

11.00-11.30 RYDDING, DO, HÅNDVASK

11.30-12.15 LUNSJ

12.15-12.45 HVILING/ sovevakt ute

12.45-14.30 UTELEK
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14.30-15.00 FRUKT/lesing

15.00-16.00 STYRT LEK

16.00-17.00 RYDDE/STENGE

NB! Barna bør være i barnehagen innen kl 09.30 hver dag, ellers må det gis beskjed om annet.

Dagsrytmen er tilrettelagt for de minste barna som må sove om dagen.
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