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1.0 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN  
Rom barnehage ble etablert i 1990. Den ble åpnet med et nytt bygg 16.november 2009. Rom 
barnehage inngår i virksomheten Askimbarnehagen. 
 
Rom barnehage ligger i et etablert boligområde med Rom skole, friluftsområder og 
boligområder som nærmeste nabo. 

 

2.0 OVERORDNEDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 
Rom barnehage drives etter Lov om barnehager av 1.1 2006 om barnehager med forskrifter,  
øvrige gjeldende lovverk og kommunale vedtak og planer. Barnehagen bygger sin 
virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er nedfelt i barnehageloven og i 
internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet FNs barnekonvensjon.  
 
Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. 
Rammeplanen retter seg mot: 

• Barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og 
vurdering. 

• Foreldre/foresatte for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til 
medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven §4 

• Barnehageeiere som kan fastsette lokale tilpasninger av rammeplanen. 
(Barnehageloven §2) og som har ansvar for at den enkelte barnehage har de 
nødvendige rammebetingelsene  

• Kommunen som skal føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen driver en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter. 
(Barnehageloven §16) 

 

3.0 PEDAGOGISK PLATTFORM 

3.1 Formålsparagrafen 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, fremme 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 uttrykk i ulike 
religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare 
på seg selv, hverandre og naturen. 
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
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».  
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3.2. Barnehagens verdigrunnlag 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske innhold. I barnehageloven § 1 fremgår det at barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. 
Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget fastsatt i barnehagelov og FNs 
barnekonvensjon. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold, respekt, likestilling, 
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.  
Fellesnevneren for alt arbeid med verdigrunnlaget handler om personalets engasjement og 
genuine interesse for det enkelte barn, for det enkelte barns uttrykk, personlighet, 
interessefelt, styrker og utviklingspotensialet. Menneskemøtet mellom barn og ansatte skal 
preges av voksne som ser, undrer seg sammen med, støtter og utfordrer hvert barn til å bli 
den beste utgaven av seg selv i et fellesskap som barnehagen er.  
 

3.2.1 Mangfold og gjensidig respekt: 
Personalet skal sørge for at alle barn føler seg sett og verdsatt. Barnehagen skal gi hvert 
barn felles erfaringer og synliggjøre verdien av et sosialt fellesskap. Mangfold skal brukes 
som en ressurs i det pedagogiske arbeidet ved at barn skal erfare at det er mange måter å 
tenke, handle og leve på, og at alle perspektiver er like riktige og viktige. 
 
 3.2.2 Likestilling og likeverd: 
Personalet skal reflektere over egne holdninger for å kunne formidle likeverd og likestilling på 
en best mulig måte. Det innebærer at personalet gjennom hele barnehageåret skal ytre og 
fremme likeverd uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. 
 
 
 3.2.3 Livsmestring og helse 
Barnehagen skal i 2018 redigere og ferdigstille handlingsplan mot mobbing for Rom 
barnehage. En handlingsplan skal være et redskap som skal bidra til å forebygge, fange opp, 
stoppe og følge opp eventuell diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelse og eventuell 
uheldig samspillsmønstre. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes ved at personalet 
tilrettelegger for varierte erfaringer som bygger god fysisk helse, livsglede, trivsel og 
opplevelse av mestring. I 2018 skal personalet øke sin kompetanse på å fremme psykisk 
helse hos barn.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Danning 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (§1 i Lov om 
barnehager) 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-001.html#1
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-001.html#1
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 Rammeplanen sier at danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer 
enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Danning er en livslang prosess, som setter 
mennesker i stand til å håndtere livet. 
 
I Rom barnehage mener vi at danningen skjer bl.a i den samhandlingen som er mellom barn-
barn og voksen-barn hvor verdiene våre kommer til uttrykk. Gjennom de sporene som blir 
satt her, skjer det en danningsprosess hos barnet.  
  

3.4 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  

Barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjonartikkel 12 nr 1. 
Å arbeide med barns medvirkning, handler ikke om å finne frem til bestemte metoder, men 
om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn.  
Barns medvirkning handler om hvordan vi hver dag møter barna i barnehagen med respekt 
og anerkjennelse. Deres følelser, tanker og ideer blir tatt på alvor. Både kroppslig og språklig 
gir barn uttrykk for hvordan de har det.  
Barns medvirkning handler også om å fange opp barnas interesser og følge opp dette i 
arbeidet videre, f.eks starte et prosjekt eller utvikle barnas lek.  
At barn skal medvirke handler ikke om at barna skal bestemme alt selv. Voksne kan aldri 
fraskrive seg ansvaret. Det er alltid de voksne som har ansvaret for barna og for at alle 
relasjoner i barnehagen er gode. Barn kan aldri stilles til ansvar på samme måte som 
voksne.  
Barns rett til medvirkning krever tydelige og ansvarsfulle voksne som er bevisst på barnas 
ulike uttrykksformer og ut fra det kan legge til rette for medvirkning på måter som er tilpasset 
barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.  
I 2018 skal vi jobbe med å systematiseres barns deltakelse i planleggingsfasen, 
gjennomføringsfasen og evalueringsfasen.  
 

3.5. Progresjon 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.  
Dette innebærer at personalet har god kjennskap til det enkelte barns individuelle 
forutsetninger og generell kunnskap om barns utvikling og behov.  
Barnas interesser skal danne grunnlaget for arbeidet.  
Personalet skal gi alle barn varierte erfaringer og opplevelser gjennom bevisst valg av det 
pedagogiske innholdet, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av det fysiske miljøet.  
Personalet skal også gi alle barn utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper 
og ferdigheter.  
Barnets individuelle utvikling skal foregå i tett samarbeid med foresatte. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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4.0 BARNEHAGENS INNHOLD   

4.1. Lek  
 

Rammeplanen for barnehagen legger vekt på lekens sentrale plass i barnehagen, og at 
lekens egenverdi skal anerkjennes.  

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom og hvor de 
har høy kompetanse og engasjement.  Den er universal i hele verden og er på «liksom eller 
på lat». 
 
 I 2017 hadde vi fokus på Kvalitetskjennetegnet «I vår barnehage bidrar personalet til 
videreformidling av lekekultur og leketradisjoner.»  
Lekekultur og leketradisjoner kan defineres på mange forskjellige måter. Ved å studere det 
som barn leker nå, kan man se hvilken lekekultur som råder i vår barnehage eller på den 
enkelte avdeling.  
 
Rammeplanen vektlegger at barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek ute og 
inne. Vi så gjennom arbeidet i fjor at suksessfaktoren ligger i deltagende voksne som 
engasjerer seg i leken og beriker den. Dette vil vi fortsatt ha fokus på i 2018.  
 

4.2 Læring 
Barnehageloven sier at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og 
aktuelle områder.  Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære 
å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper 
og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  
 
Barn lærer sammen med andre i aktiviteter som er meningsfylte. Forskning viser at barn 
lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn i omgivelser 
som stimulerer til læring. Små barn lærer best gjennom å bruke kroppen Dette forutsetter 
ansatte som er kompetente og nysgjerrige. De skal legge til rette for at barn kan utforske 
gjennom å støtte og utfordre. 
 

4.3 Omsorg 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek og fremme læring og danning som grunnlaget for allsidig utvikling « (§ 2 i Lov om 
barnehager). 
De foresatte har tidligere jobbet med omsorgsbegrepet på et foreldremøte. Sentrale 
spørsmål her var:  

• Hva legger du i begrepet «Omsorg?» 

• Hvordan ønsker du at personalet skal vise omsorg overfor ditt barn? 
Ut fra svarene herfra og de føringene vi har fra lovverk og Rammeplan sammenfattet vi disse 
punktene som sier noe om hvordan vi som personale skal jobbe med omsorgsbegrepet:  
 

• Personalet har evnen til åpenhet overfor hvert barn, og det unike i situasjonen  

• Personalet er nære og tilstedeværende for barna, på barnas nivå 

• Personalet viser et særlig ansvar for at barn som kan oppleve omsorgssvikt i 
hjemmet, skal gis spesiell trygghet og stabilitet 

• Hvert enkelt barn blir sett og hørt  

• Hvert enkelt barn blir tatt på alvor og respektert for den det er på sitt nivå  

• Det er rom for det enkelte barn til å vise følelser, og personalet er nær barnet i disse 
situasjonene 

• Det enkelte barns primærbehov blir sett og stimulert (stell, mat, søvn, kos, trøst) 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-001.html#1
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-001.html#1
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• Foreldrene får beskjed hvis barnet mangler noe av klær og annet for å kunne ha en 
bra barnehagehverdag. 

• Personalet tilstreber at hverdagen for hvert barn skal være så forutsigbar og trygg 
som mulig. 

• Vi har humor og glede i hverdagen 

• Personalet jobber bevisst mot mobbing av barn. 

• Personalet er gode rollemodeller i forhold til omsorg.  

• Personalet veileder og hjelper barna til å løse konflikter 

• Personalet er positive og ser løsninger og muligheter for det enkelte barn/familie 
 
 

4.4 Fagområdene 
I Rammeplanen for barnehager finnes det mål for barn og personalet innenfor hvert 
fagområde. Fagområdene er: 

 
-Kommunikasjon, språk og tekst 
-Kropp, bevegelse, mat og helse 
-Kunst, kultur og kreativitet 
-Natur, miljø og teknikk 
-Etikk, religion og filosofi 
-Nærmiljø og samfunn 
-Antall, rom og form 

 
 
 
Rammeplanen fremhever fagområdenes betydning for barnas utvikling og læring.  
Arbeidet med fagområdene tilpasses det enkelte barns alder og modenhet på den enkelte 
avdeling, og arbeidsmetodene vil variere fra avdeling til avdeling.  

 

5.0 FOKUSOMRÅDER-  

5.1 Implementering av ny Rammeplan 

Tema: Vennskap og fellesskap. 

Ny Rammeplan kom i august 2017 og vi ønsker i 2018 å sette fokus på temaet Vennskap og 
fellesskap.  
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. 
Alle barn i barnehagen skal erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet, og barnehagen 
skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi knytter temaet Vennskap 
og felleskap sammen med de andre områdene vi jobber med.  
Gode erfaringer med vennskap og fellesskap vil styrke et barns identitet og tro på egne 
ferdigheter og evner. 

5.2 Kvalitetskjennetegn. 
Hovedområdene for arbeidet med kvalitetskjennetegn for Askimbarnehagen, vil i 2018 være 
Sosialt miljø og Foreldresamarbeid.  
 

5.2.1 Sosialt miljø  

Vi har valgt kriterier som er knyttet mot temaet «Vennskap og fellesskap»  
Kriteriene er:  

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Lover_og_regler/reglement/2006/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-opp/5.html?id=278631
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1. «I vår barnehage jobber personalet aktivt for at alle barn opplever trivsel, livsglede, 
mestring og følelse av egenverd»  

2. «I vår barnehage jobber personalet aktivt for at alle barn opplever tilhørighet i en 
gruppe» 

3. «  vår barnehage gir personalet alle barn likeverdige muligheter til å delta i 
fellesskapet  

Avdelingene lager avdelingstiltak og den enkelte medarbeider lager individuelle tiltak.  
 

5.2.2 Foreldresamarbeid 

Vi ønsker å se hvilket området foreldrene blir opptatt av på foreldremøtet og knytte dette 
området opp mot arbeidet med kvalitetskjennetegn. Vi vil også bruke området personalet har 
valgt ut.   
Avdelingen skal lage felles tiltak og den enkelte medarbeider skal så lage individuelle tiltak ut 
fra dette igjen 

5.3 Natur 
Lederteamet i Rom barnehage har valgt å ha fagområde Natur, miljø og teknologi som en 
overordnet innfallsvinkel til vårt pedagogiske arbeid. Det vil si at vi skal jobbe tverrfaglig med 
å knytte området «natur» opp mot vårt arbeid. Som f.eks å bruke naturen for å skape trivsel, 
livsglede og mestring hos det enkelte barn i fellesskap med liten eller stor gruppe. 
 

5.4 Arbeid med kommunikasjon og språk 
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape mening» Rammeplanen 2017, s. 23 

Det viktigste språkarbeidet foregår i dialogen mellom barn-barn, barn- voksen hver dag.  
Personalet er bevisst på sine roller som språklige forbilder og støtter flerspråklige barn i å 
bruke sitt morsmål. Samtidig jobber personalet aktivt med å fremme og utvikle barnas 
norskspråklige kompetanse.  
Personalet får veiledning av logoped knyttet til spes.ped.teamet ved behov.  
  

5.5 Tidlig innsats med fokus på både allmennpedagogisk kvalitet og 
kvalitet på tiltak og samhandling for enkeltbarn 

5.5.1 Styrking av folkehelse og livsmestring  

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. 
Barnehagen er en viktig arena for å bygge god helse, i samarbeid med foreldrene. Gjennom 
Østfoldhelsa i regi av fylkeskommunen er det utarbeidet 9 kriterier med grunnlag i FNs 
barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven, kommuneloven, forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og gjeldene forskrifter. Vi har i 2017 hatt fokus på å legge til rette for 
at alle barn skal være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag og legge til rette for god 
balanse mellom aktivitet og hvile for hvert barn. Dette vil vi fortsatt ha fokus på, og samtidig 
vil vi jobbe med å øke personalets kompetanse på barns psykiske helse. 
Vi vil også redigere og ferdigstille handlingsplan mot mobbing for Rom barnehage.  
 

5.4.2 Spesialpedagogikk/allmennpedagogikk 

For at alle barn skal ha mulighet til å utvikle seg er det viktig å se på hvordan vi tilrettelegger 
for det enkelte barn. Gjennom å se på system, struktur i hverdagen og bruk av 
personalressurser kan man hjelpe mange barn som trenger litt ekstra hjelp. Ved bruk av for 
eksempel konkreter, støtteverktøy og tilrettelagt tilbud for det enkelte barn vil alltid flere barn 
oppleve utvikling som gevinst.  
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6.0 SAMARBEID  
Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamilier er godt koordinert. For at 
foreldre og barn skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling 
kreves det at barnehagen samarbeider med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må 
bestemmelsene som taushets-, og opplysningsplikt i barnehageloven og andre lover 
overholdes. 

6.1 Foreldresamarbeid 
Formålsparagrafen vektlegger samarbeidet mellom barnehage og hjem som et krav for å 
sikre barnet en allsidig utvikling (Lov om barnehager §1, 1 ledd). Med samarbeid menes 
regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. 
Foreldre/foresatte og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling 
For å ivareta barnets behov må de daglige møtene preges av åpenhet, tillit og gjensidig 
dialog. 
Familien skal sikres en trygg og god start i barnehagen gjennom gode tilvenningsrutiner og 
et personale som er kompetente på å bygge relasjoner med barn og familier.  
Vi ønsker fortsatt å jobbe for at den daglige kontakten mellom hjemmet og barnehagen skal 
være preget av åpenhet, tillit og gjensidig dialog. Dette innebærer at personalet hele tiden 
må vurdere sine rutiner i forhold til møtet med den enkelte familie hver dag.  
De formelle treffpunktene som foreldresamtaler/møter, foreldreråd og samarbeidsutvalg vil 
fortsatt være faste møter mellom hjem og barnehage.  
I fjor startet vi et arbeid hvor vi hadde overgangssamtaler mellom avdelinger. Disse ønsker vi 
å videreutvikle i 2018. I noen av samtalene deltok foreldrene og i andre overleverte vi 
informasjon med samtykke fra foreldrene.  
Vi ønsker også å få med foreldrene mer i vurderingsarbeidet, og dette vil vi etablere 
strukturer på i 2018.  
 

6.2 Samarbeid i Askimbarnehagen 
Det er et godt etablert samarbeid mellom de private og kommunale barnehagene i Askim. 
Både kommunale og flere av de private barnehagene arbeider med kvalitet i pedagogisk 
praksis, for å gi alle brukere av barnehager et tilnærmet likt kvalitativt tilbud.  

6.2.1 Spesialpedagogisk team (SPT) I Askimbarnehagen 

Spesialpedagogisk team gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i Askim. 

Teamet har ansvar for:  

• Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske 

tilbudet. Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, samt 

kartlegging og observasjon. 

• Utarbeidelse av barnets IMAP og halvårsrapport/årsrapport. IMAP beskriver mål og 

tiltak for barnet i en tidsavgrenset periode og evalueres normalt 2 ganger hvert år. 

• Veiledning av personalet i barnehagen 

• Foreldrerådgivning 

Spesialpedagogene deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid rundt barnet. 
. 

6.3 Samarbeid i Askim kommune 
Etter behov innkaller barnehagen til tverrfaglige møter med Familiens hus hvor Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste og Helsestasjon deltar. Dette er et lavterskeltilbud, hvor vi drøfter saker 
med/etter avtale med foresatte. Dette kaller vi tverrfaglige møter.  Foresatte kan ta initiativ til 
møte på vegne av sitt barn. Barnehagen må ha samtykke fra foreldre for å drøfte enkeltsaker 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/forvaltningsrett/forvaltningsloven/-13---Forvaltningsloven--13---opplysninger-om-hoyeste-fullforte-utdanning.html?id=594471
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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her. Saker uten samtykke kan drøftes på et generelt grunnlag. Alle saker skal ha 
utgangspunkt i barnets beste. 
 
4-års kontakten avholdes  i barnehagen. Helsesøster kommer til barnehagen i stedet for å 
innkalle til 4 årskontroll på helsestasjonen.  Barna deltar med andre barn og voksne som de 
kjenner godt. Trygge voksenpersoner vil være med i språkkartleggingen. Tidligere erfaringer 
med 4-års kontakt er positive ved at rammene for barna er trygge og for det enkelte barn har 
gitt positive resultater.  
 
Barnevernstjenesten: Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Alle 
ansatte i barnehagen er i barnehagelovens § 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av 
taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det 
foreligger andre former for omsorgssvikt  
 
Helsestasjonen: Helsestasjonen skal kunne bidra med råd og veiledning knyttet til 
legemiddel-håndtering i barnehager og i forhold til smittevern. De er også sentrale i 
kartlegging av barns språk gjennom for eksempel 4 års kontakt.  
 
Pedagogisk/ psykologisk tjeneste(PPT): Kan gi en sakkyndig vurdering om et barn med 
nedsatt funksjonsevne skal ha fortrinnsrett ved opptak i barnehage. De kan også gi råd og 
veiledning til barnehagen. Dersom barnehagen ønsker samarbeid om og hjelp til enkeltbarn i 
barnehagen må foreldre ha gitt sitt samtykke. Foreldre trekkes aktivt med i dette 
samarbeidet. 

6.3.1. Stafettloggen  

Digital programvare  
Formål:  

• Enklere samhandling med foreldre, barnet og faggrupper i kommunens 
tjenestesystem 

• Koordinere innsats til barn og familier med behov for bistand fra kommunens 
tjenestesystem.  

• God kommunikasjon mellom den profesjonelle og foreldrene/barnet. 

• God kommunikasjon på tvers av faggrupper   

6.4  Utdanningsinstitusjoner 
Rom barnehage er partnerbarnehage med Høgskolen i Østfold. Det innebærer at vi er 
forpliktet til å ta i mot studenter fra barnehagelærerutdanningen som trenger praksisplasser. 
Flere av våre pedagogiske ledere og pedagoger har godkjent veiledningskompetanse slik at 
de kan veilede studenter videre i sin yrkesframtid. 
 
Barnehagen tar også i mot elever fra videregående skoler, elever fra ungdomsskoler og 
andre institusjoner/skoler. Bl.a språkpraksiselever fra Podium og Delta i Askim.  

6.5.  Livsglede for eldre 
Rom barnehage er en livsgledebarnehage. Det innebærer at en 
avdeling i barnehagen jevnlig besøker eldre mennesker i Askim, 
henholdsvis på Løkentunet. Gjennom felles aktivitet som besøk, 
samtaler, sang og/eller litteratur vil mennesker møtes på tvers av alder, 
kultur og kjønn.  
 

7.0 OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE   
Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til 
1. klasse og eventuelt SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Det finnes 
en egen plan for overgangen mellom skole og barnehage. Barnehagens utfordring er å møte 
femåringens behov med utgangspunkt i det vi allerede har, nemlig samværet i barnehagen, 
og ikke lage opplegg som er likt det de får senere i skolen. Både Askimskolen og 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html
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Askimbarnehagen legger stor vekt på arbeidet med sosial kompetanse, og ser at dette er 
den viktigste kompetansen barna trenger å ha med seg inn i skolen.  
 

Fokusområder i dette arbeidet.: 

• Trygghet i å håndtere nye situasjoner. Det være seg sosiale relasjoner, situasjoner de 
ikke har opplevd før o.l. Vi ser det derfor som viktig å gi barnet erfaringer på så 
mange områder som mulig, slik at det kan bygge videre på dem i møtet med skolen. 

• Når barnet skal over i nye settinger som skolen, trenger det å være i besittelse av 
strategier for å kunne skaffe seg venner. Vi jobber mye med både hvordan vi kan 
være en god venn, men også hvordan vi beholde venner. Vi legger derfor stor vekt på 
leken i barnehagen. Lek er en arena hvor barna tilegner seg kunnskap både om 
turtaking, lede og bli ledet, kommunikasjon, kreativitet, oppgaveløsning o.s.v. 

Våren før barna skal starte på skolen, er det overgangssamtaler med foresatte til alle barn 
som skal starte i Askimskolene. Da deltar representanter fra barnehagen og den aktuelle 
skolen +representanter fra Familiens hus der det er aktuelt.  
   

 

8.0 PROSJEKTER/UTVIKLINGSARBEID  SOM VIL VÆRE 
MED OG PREGE ARBEIDET I ROM BARNEHAGE I 2018 

8.1 Prosjekt Kvalitetskjennetegn 

Dette prosjektet startet høsten 2014 og vil fortsette ut 2018. Det er laget 
kvalitetskjennetegn på områder vi jobber med i barnehagen. Disse områdene er 
«Samfunnsmandatet», «Lek og lekemiljø», «Sosialt miljø», «Språk og språkmiljø», 
og «Foreldresamarbeid».  
Arbeidet med kvalitetskjennetegn skal sikre og utvikle kvaliteten på det pedagogiske 
arbeidet /innholdet i barnehagen i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplanen 
(forskrift til loven) 
Fokus for Rom barnehage vil i 2018 være «Sosialt miljø» og «Foreldresamarbeid» 
 

8.2 Ny i barnehagen- med fokus på relasjoner 
Den første tiden i barnehagen kan være tøff for både barn og foreldre og by på mange 
tårevåte avskjeder. Det er blitt forsket mer på tilvenningsperioden de siste årene, bl.a av 
danske forskere ved Aarhus Universitet i Danmark. De har vært opptatt av tiden som blir 
brukt på tilvenningen både av foresatte og personalet i barnehagen. De peker også på 
viktigheten av den ansattes innlevelsesevne og evne til å vise empati og tolke barnas 
signaler. Det å ha evne til å skape trygghet både for barn og foresatte er viktig i 
tilvenningsperioden.  
Vi hadde i 2017 2 avdelinger som gjennomførte hjemmebesøk hos nye barn i forkant av 
oppstarten. Erfaringene var at de foresatte fikk svar på mange av spørsmålene de hadde i 
forhold til å starte i barnehage. Personalet fikk også se barnet i deres kjente miljø.  
Dette arbeidet ønsker vi å videreføre i 2018 og også videreutvikle ut fra de erfaringene vi 
hadde i 2017.  
 

 

9.0 VURDERING 
 
Barnehagelovens formålsparagraf skal følges opp gjennom daglig arbeid med 
enkeltbarn og barnegrupper. Dette skal dokumenteres gjennom bruk av pedagogisk 
dokumentasjon på avdelingsnivå. Dette kan f.eks være bruk av praksisfortellinger, 
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tegninger, bilder osv som brukes til faglig refleksjon som kan skape endring og 
utvikling. 
 
Avdelingene skal skrive pedagogiske planer som inneholder faglige mål og 
vurderinger av arbeidet som gjøres på avdelingsnivå, for enkeltbarn og for 
barnegruppa. 
 
Vi har et eget årshjul som sikrer vurderingsarbeidet gjennom året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


