
ÅRSPLAN 2019 
 

 

 

PRESTENGA BARNEHAGE 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innhold 
ÅRSPLAN 2019 ................................................................................................................................... 1 

PRESTENGA BARNEHAGE ............................................................................................................. 1 

Innholdsfortegnelse:............................................................................................................................. 2 

1.0 Innledning ....................................................................................................................................... 3 

1.1 Organisering av Prestenga barnehage .................................................................................. 3 

1.1.1 Ansvar og roller ................................................................................................................... 4 

2.0 Lover, forskrifter og forutsetninger virksomheten ..................................................................... 5 

3.0 Samarbeidspartnere ...................................................................................................................... 5 

3.1 Samarbeid med brukerne: .................................................................................................... 5 

3.2 Askimskolen ........................................................................................................................... 6 

3.3 Høgskolen i Østfold ............................................................................................................... 6 

3.4 NAFO ....................................................................................................................................... 6 

3.5 Nav-praksisplasser ................................................................................................................ 6 

3.6 Askim videregående skole- elever ...................................................................................... 7 

3.7 Familiens hus ......................................................................................................................... 7 

4.0 Pedagogisk plattform .................................................................................................................... 7 

4.1 Filosofien: .................................................................................................................................... 7 

4.2 Omsorg:....................................................................................................................................... 9 

4.3 Danning: ...................................................................................................................................... 9 

4.4 Lek: ............................................................................................................................................ 10 

4.5 Læring: ...................................................................................................................................... 10 

4.6 Overganger: .............................................................................................................................. 11 

4.7 Helsefremmende barnehage ................................................................................................. 12 

4.8 Kvalitetskjennetegn ................................................................................................................. 12 

4.10 Livsmestring og helse: .......................................................................................................... 13 

4.11 Indre Østfold kommune 2020 .............................................................................................. 13 

5.0 Vurdering................................................................................................................................... 14 

6.0 Viktige markeringer i 2019 ..................................................................................................... 15 

 

 

 



 

 

 

1.0 Innledning                                                                                                                              

Prestenga barnehages drives etter lov om barnehager med forskrifter og FNs 

barnekonvensjon. Årsplanen gir overordnet informasjon om målene i barnehageloven, og 

hvordan vi jobber for å nå de. Personalet benytter årsplanen som et arbeidsdokument 

gjennom året.  

Årsplanens fundament tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehager, som er en forskrift til 

barnehageloven. 

Prestenga barnehage er en av 4 kommunale barnehager i vår kommune. Det er omtrent 120 

plasser fordelt på 6 baser. Det er en grunnbemanning på 26 ansatte i tillegg til vikarer og 

andre ressurser. 

Alle kommunale barnehager i Askim kommune har visjonen “Vi setter” spor. For å sette spor 

skal personalet reflektere over egen praksis både alene og i gruppe, vi skal ha delingskultur 

slik at vi lærer av hverandre og den ansatte skal være aktiv i barns lek, aktivitet og 

relasjonelle samspill. 

Barnehager i Askim fokuserer på kvalitetsarbeid gjennom bruk av kvalitetskjennetegn. 

I 2017 kom det ny Rammeplan for barnehager. Det er utarbeidet en implementeringsplan i 

Prestenga barnehage, som er under kontinuerlig justering. 

Kontaktinformasjon: 

Prestenga barnehage, Prestenggata 1, 1807 Askim 

Tlf: 69 68 14 26 

Basenes telefonnummer er: 

Gruva/Turbinen: 48898557 / 48898564  Fossen: 48898550 

Varden: 48898544     Kraftverket: 48898441 / 48898474 

Smelteverket: 48898478 / 48898481  Nikkelverket: 48898509 / 48898511 

 

1.1 Organisering av Prestenga barnehage 
Prestenga er organisert i team ut ifra alder og barnegruppenes sammensetning etter opptak. 

Dette er organisering pr. januar 2019: 

                                                     Styrer 

                                           Assisterende styrer 

Småbarnsteam                   Juniorteam                       Storbarnsteam 

Varden                                  Kraftverket                        Gruva/Turbinen                

Fossen                                  Smelteverket 

                                              Nikkelverket 



 

 

1.1.1 Ansvar og roller 
Pedagogisk leder: Som pedagogisk leder i Prestenga barnehage har man hovedansvar 

for basens faglige innhold og utvikling, det enkelte barns utvikling, foreldresamarbeidet 

og personalansvar for de nærmeste medarbeiderne. En pedagogisk leder har også et 

overordnet ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere ved å se helheten i 

barnehagen. Pedagogiske ledere samarbeider tett med styrer og assisterende styrer 

gjennom ulike fora. Pedagogiske ledere med veiledningskompetanse kan være 

øvingslærere for studenter. 

Pedagog: Som pedagog i Prestenga barnehage har man et like stort ansvar for 

pedagogiske arbeidet som pedagogisk leder. Man har ansvar for å planlegge, 

gjennomføre og evaluere det daglige arbeidet i tråd med de retningslinjer som er gitt. 

Pedagoger med veilederkompetanse kan være øvingslærere for studenter. 

Fagarbeidere/pedagogiske medarbeidere: Som fagarbeider og pedagogiske 

medarbeidere i Prestenga barnehage har man ansvar for aktivt å bidra i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av det daglige arbeidet i tråd med retningslinjene. 

Fagarbeidere med ekstra opplæring kan være instruktører for lærlinger. Pedagogiske 

medarbeidere og fagarbeidere kan for øvrig være veiledere for studenter fra 

videregående skole og andre praksisplasser. 

Vikarer: Som vikar i Prestenga barnehage har man ansvar for å ivareta det enkelte barns 

behov, gjennomføre hverdagsaktiviteter og bidra til lek og utvikling hos barnegruppa. En 

vikar skal aktivt delta i foreldre – og kollegasamarbeidet. Vikarer som over tid er på 

samme base vil naturlig få andre tillagte oppgaver der de er godt kjent. 

Andre roller: 

• Teamkoordinator: Det er en teamkoordinator pr team. Vedkommende har som 

oppgave å koordinere internt i teamet og mellom teamene. Oppgaver en 

teamkoordinator koordinerer er for eksempel både av organisatorisk og faglig art 

hvor man skal se flere baser under ett. 

• Etasjeansvarlig: Har daglig ansvar for organisatorisk fordeling av personale ved 

behov. Etasjeansvarlige skal være i tett dialog, de skal se helheten i barnehagen og 

ivareta en trygg og god hverdag for barn, foresatte og ansatte. Etasjeansvarlige har 

myndighet til å vurdere ressursbehov, avspaseringsmuligheter og andre vurderinger 

som angår bemanningen pr etasje. 

• HMS-team: Barnehagen har et HMS team bestående av styrer, tillitsvalgte og 

verneombud. Formålet til teamet er å utvikle en attraktiv, trygg og utviklende 

arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø, i samsvar med retningslinjer i 

Askim kommune. 

 

 

 

 

 



 

 

2.0 Lover, forskrifter og forutsetninger virksomheten                

FNs barnekonvensjon omhandler barns rettigheter, og er innlemmet både i barnehagelov og 

rammeplan for barnehager. 

Lov om barnehager: 

Staten regulerer alle barnehager i Norge gjennom dette lovverket. Den regulerer blant annet 

hvor mange pedagoger en barnehage skal ha, antall voksne pr barn og hvor mange barn 

man kan ha ut ifra kvadratmeter både ute og inne. Loven regulerer ansvarsfordelingen 

mellom eier, kommune, og fylke i forbindelse med godkjenning og tilsyn. Barnehageloven gir 

alle ansatte taushetsplikt, og ikke minst en plikt til å framlegge en politiattest ved ansettelse. 

Samtidig pålegges den ansatte en opplysningsplikt ovenfor barneverns- og sosialtjeneste. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

Lov om Barnehager § 1 er formålsparagrafen:  

«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. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 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.»  

Formålsparagrafen er grunnmandatet i vårt daglige arbeid i møte med barn og familier.   

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Rammeplan er en forskrift til Lov om 

barnehager. Den spesifiserer innholdet i loven, og konkretiserer i stor grad det som skal fylle 

barnehagehverdagen. Rammeplan er en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring 

og vurdering av barnehagens virksomhet for styrer, pedagogiske ledere og det øvrige 

personalet. Enhver barnehage vil ved forespørsel, som ved tilsyn, måtte synliggjøre og 

dokumentere at tilbudet står i forhold til Rammeplanen.  

 

3.0 Samarbeidspartnere 

 

3.1 Samarbeid med brukerne: 

Våre brukere er viktige, både barna og de foresatte. Vi er avhengige av et fortløpende og 

konstruktivt samarbeid med foresatte. Vi er opptatt av at både foresatte og barn skal 

medvirke hver dag. Foresatte medvirker gjennom daglig kontakt og formelle foreldresamtaler 

som skal tilbys minst 2 ganger pr barnehageår. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§1


Barnehagen har formelle for som; foreldrerådet (alle foresatte i barnehagen), Foreldrenes 

arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU) og Brukerrådet (Askimbarnehagen). Dette er 

i samsvar med Barnehageloven § 4. Gjennom deltakelse i disse foraene får foresatte 

mulighet til å påvirke barnehagens drift og utvikling.  

Barna skal, ifølge Rammeplan og FN’s barnekonvensjon, ha rett til medvirkning i egen 

hverdag i barnehagen, de skal lyttes til og deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar 

med alder og modenhet. Vi gjennomfører brukerundersøkelser både for foresatte og barn 

hvert år. Alle baser har for 2019 laget mål og tiltak som etterarbeid av barnas 

brukerundersøkelse som ble gjennomført senhøsten 2018. Barns medvirkning er lovfestet i 

Barnehageloven § 3. 

Som foresatt skal i hovedsak mye av kommunikasjonen være digital. Det er viktig å holde 

oppvekstportalen oppdatert dersom man flytter, skifter telefonnummer osv. Dette er 

kommunens viktigste portal for å nå brukerne sine. 

Internt i barnehagen er det portalen IST direkte som skal brukes. Benytt adressen: 

https://askim.direktebhg.no 

Denne portalen bruker ID-porten som innloggingsmetode, slik at man slipper å miste eller 

glemme brukernavn og passord. 

  

3.2 Askimskolen 

Askimbarnehagen og Askimskolen har en felles plan oppvekstområdet. Den inkluderer en 

overgang barnehage- skole, slik at alle barn i Askim skal møte samme forutsetning for en 

god overgang mellom barnehage og skole. I denne samtalen blir foreldre kalt inn til møte der 

både barnehage og skole deltar og man utveksler viktig kunnskap om barnet, som skal 

komme barnet til gode ved skolestart. 

3.3 Høgskolen i Østfold 

Vi er i en partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold i perioden 2018 – 2021. Det betyr at 

vi er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter. Flere av våre pedagoger har 

veilederkompetanse slik at de kan være praksislærere for barnehagelærerstudenter. For 

Prestenga barnehage er det å være en praksisbarnehage en god mulighet til å være faglig 

oppdatert, og generelt berikende for det faglige miljøet i barnehagen. 

 3.4 NAFO 

Høsten 2009 inngikk vi en samarbeidskontrakt med NAFO, som står for Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring. NAFO er et kompetansesenter som kan bistå med veiledning i 

utviklingen av det flerkulturelle pedagogiske arbeidet og utvikling av tospråklig opplæring. 

Barnehagen er forpliktet til å delta i nettverksarbeid, gi NAFO`s medarbeidere tilgang til de 

ulike pedagogiske arenaene barnehagen har og fungere som besøksbarnehage for 

kollegaer i andre barnehager. 

Les mer om Prestenga som fokusbarnehage her: 

http://nafo.hioa.no/barnehage/nettverk/fokusvirksomheter/4110-2/  

3.5 Nav-praksisplasser 

Vi vil til tider ha personer som har praksis gjennom NAV i barnehagen for at de skal få 

arbeidserfaring. En praksisplass kan ha varighet på 3-12 måneder. Personene på 

praksisplass er ikke en del av grunnbemanningen. Det vil komme informasjon på den 

enkelte base når vi har praksisplasser. 

https://askim.direktebhg.no/
http://nafo.hioa.no/barnehage/nettverk/fokusvirksomheter/4110-2/


3.6 Askim videregående skole- elever 

Vi tar imot elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Askim videregående skole. Målet 

med praksisen er at elevene skal være aktive sammen med barna, observere lek og læring 

og få forståelse for voksenrollen i barnegruppa. Elevene får undervisning i taushetsplikt og 

har skrevet under på taushetsplikt før de kommer i barnehagen. Elevene er ikke en del av 

grunnbemanningen. Det vil komme informasjon på den enkelte base når vi tar imot elever. 

3.7 Familiens hus 

Askimbarnehagen samarbeider tett med Familiens hus, som inneholder helsestasjon, 

pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern. 4 årskontakt vil bli gjennomført i barnehagen 

sammen med helsesykepleier. I samarbeid med PPT og helsestasjon vil barnehagen tilby 

lavterksel tilbud for å bistå best utvikling for barnehagen gjennom tverrfaglig møte. PPT 

bistår ofte basene i tilrettelegging av gode miljøer for barna gjennom systematisk 

observasjon og bruk av Askimmodellen, som er et tverrfaglig kartleggingsverktøy. 

 

4.0 Pedagogisk plattform 

4.1 Filosofien:  

Prestenga barnehage baseres på grunnleggende filosofi i Reggio Emilias pedagogiske 

grunntanke. Grunntanken for Reggio Emilia filosofien stammer fra et område i Nord- Italia 

med samme navn. Filosofien er grunnlagt av Loris Malaguzzi på 60-tallet.  Grunntanken i 

filosofien er at barna utvikler seg best gjennom å konstruere sin egen kunnskap i 

samhandling med andre barn, sine omgivelser og kompetente nysgjerrige voksne.  

I Prestenga barnehage betyr disse kjerneordene noe for oss og hvordan dette ser ut i den 

pedagogiske praksisen vår: 

Kjerneord Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

Menneskesyn Menneskesynet i Prestenga barnehage 
er at vi ser på barnet som med 
konstruktører av kunnskap kultur og 
identitet. Barn er- de skal ikke bare bli. 
Alle  
I hverdagen skal personalet: 
-se hvert menneske som unikt, 
kompetent, sosialt og utforskende 
- møte hvert barn med familie for den de 
er.  
-Delta aktivt i inne – og utelek   
-Deling i grupper hver dag.  

-barnehageloven §1 
-pedagogisk leder har 
overordnet ansvar for 
veiledning av personalet 
daglig og gjennom 
medarbeidersamtaler. 
-ha en overordnet 
didaktiskplan på hver base 
for dagsrytme og delegering 
av ansvar til enhver ansatt 
-vaktplan, for å sikre nok 
personalet gjennom hele 
dagen 

Barndommens 
egenverdi 

I Prestenga barnehage skal 
menneskesynet vårt ligge til grunn for å 
anerkjenne barndommens egenverdi. De 
ansatte skal kontinuerlig holde seg 
oppdatert på nyere forskning og kunne 
dra paralleller, være kritiske og undrende 
til hvilke forutsetninger og krav 
samfunnet stiller. Dette igjennom 
fagmøter, basemøter, 
personal/plandager, plantid og lesetid. 

-grunnloven §104 og 
barnekonvensjonen art.3 nr. 
1 
-lage møteplan, plan for 
plantid og lesetid for ansatte 
 



-jevnlig evaluere barnas lek – og 
læringsmiljø 

Demokrati Det skal legges til rette for fora der barna 
får medvirke til innholdet i barnehagen. 
Eks på dette er morgenmøter, 
lekegrupper og prosjektarbeid som 
arbeidsform. Det trengs voksne som er 
påloggede, interesserer seg og undrer 
sammen med barna. De ansatte må 
dokumentere barnas interesser for å 
kunne ta det med inn i barnehagens 
pedagogiske planer. For å kunne se 
progresjon må også dokumentasjonen 
brukes pedagogisk sammen med barna 
og som refleksjon i personalgruppen. 

-Barnekonvensjonen 
-Barnehageloven §3 
-alle ansatte på hver base 
har ansvar for å 
gjennomføre det 
pedagogiske arbeidet med 
pedagogisk leder og 
pedagog med overordnet 
ansvar for det pedagogiske 
arbeidet på basen. 

Pedagogisk 
dokumentasjon 

Denne typen dokumentasjon blir 
pedagogisk dokumentasjon når den blir 
brukt for refleksjon og for å endre 
praksis, enten i personalgruppen eller 
sammen med barna. Det kan være seg 
bilder, praksisfortellinger, produkter 
under utvikling m.m. 

-Rammeplan for 
barnehagen s.39 
-De ansatte på hver base, 
overordnet ansvar er 
pedagogisk leder/pedagog 

Dokumentasjon Denne typen dokumentasjon omhandler 
planer for det pedagogiske arbeidet, 
rutiner, lesetid og plantid. Det samme er 
at det skal referatføres alt som er 
gjennomført for å ha dokumentasjon på 
arbeidet. Ett hovedprosjekt skal 
dokumenteres som sendes med barna 
hjem. De andre prosjektene Det skal 
arkiveres etter kommunens retningslinjer. 

-Rammeplan for 

barnehagen s.39 

-Styrer, pedagogisk leder og 
alle ansatte som 
gjennomfører har ansvar for 
å bidra til at arbeidet blir 
dokumentert på forsvarlig 
måte. 
-det skal sendes ut 
basepost fra hver base som 
skal omhandle faglige 
temaer og vise progresjon i 
det pedagogiske arbeidet 
 

Prosjektarbeid Denne arbeidsformen skal brukes på alle 
baser og omfanget skal være ut ifra alder 
og modenhet. Personalet skal observere 
og fange opp hva barna er opptatt av 
samt legge ut spor, videreutvikle temaer 
og legge til rette for at barna skal få 
utfolde seg på flere kreative måter, jfr 
Reggio Emilias filosofi om barns 100 
språk. 

-Rammeplan for barnehager 
s. 43 
-alle ansatte har ansvar for 
å gjennomføre denne type 
arbeidsmåte, overordnet 
ansvar for pedagogisk leder 
og pedagog å lage planer 
og evaluere arbeidet. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Omsorg: 

I Prestenga barnehage skal alle barn møte omsorg i alle relasjoner. Personalet jobber aktivt 

for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter 

barnas egne omsorgshandlinger. Vi mener at omsorg er en forutsetning for barnas trygghet 

og trivsel, og for utvikling av empati og sosial kompetanse.  

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

 
Omsorg 

Personalet skal: 
-se hvert barn 
-være lyttende og nær i barnas 
ytringer, og møte ytringer med 
respekt  
-være trygge voksne for ethvert 
barn 
-bruke mindre grupper som tiltak 
for å skape trygghet 
-gjennom samspill støtte og 
utvikle barnas evne til å ta imot 
omsorg og yte omsorg 
-være gode rollemodeller for 
barna 
-dokumentere enkeltbarnets 
omsorgsbehov gjennom 
foreldresamtaler og daglig dialog 
-ha høy faglig og etisk 
refleksjonsevne 

-Barnehageloven § 2 
-Barnehageloven §1 
-Pedagogisk leder har det 
overordnede ansvar for å 
planlegge, gjennomføre og 
evaluere det faglige innholdet på 
basen gjennom bruk av 
basepost og IST direkte. 
-Pedagogisk leder og pedagog 
har det overordnede ansvar for å 
forberede, gjennomføre og 
dokumentere enkeltbarnets 
utvikling gjennom 
foreldresamtaler. 
-Hele personalgruppen har 
ansvar for kontinuerlig se 
barnets behov og justere miljøet 
etter dette behovet, gjennom 
dialog, foreldresamarbeid og 
refleksjon 

 

  

4.3 Danning:  
Danning innebærer å støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden. 

Dette skal legge grunnlag for selvstendig, ansvarlig og modig deltakelse i et demokratisk 

fellesskap som barnegruppa er. Det er viktig at barna kan forstå felles verdier og normer 

som er viktige for fellesskapet. Dette skal være med på å fremme barnas tilhørighet til 

samfunnet, natur og kultur.  En vesentlig del av danningsbegrepet er barnets 

identitetsutvikling og selvforståelse 

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

 
Danning 

Personalet skal: 
-delta i samspill, dialog, lek og 
utforsking  
-gjennom samspill støtte og 
utvikle barnas kritiske tenking, 

-Barnehageloven § 2 
-Pedagogisk leder har det 
overordnede ansvar for å 
planlegge, gjennomføre og 
evaluere det faglige innholdet på 



etiske vurderingsevne og 
handlingskompetanse 
-være nær og stimulere det 
enkelte barns utvikling  
-dokumentere enkeltbarnets 
utvikling gjennom 
foreldresamtaler og daglig dialog 
-kontinuerlig vurdere og justere 
barnas lek og læringsmiljø  
-gjennom faglig fokus på 
ledermøter og basemøter skal 
personalet være i faglig utvikling 

basen gjennom bruk av 
basepost og IST direkte. 
-Pedagogisk leder og pedagog 
har det overordnede ansvar for å 
forberede, gjennomføre og 
dokumentere enkeltbarnets 
utvikling gjennom 
foreldresamtaler. 
-Hele personalgruppen har 
ansvar for kontinuerlig se barnas 
behov og justere 
barnehagemiljøet etter dette 
-Styrer har det overordnede 
ansvar for personalets faglige 
utvikling 

  

4.4 Lek:  
I barnas hverdag har leken en egenverdi og en sentral plass i barnehagen. Leken er 

lystbetont og gir inspirasjon til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Gjennom leken dannes 

vennskapsrelasjoner og en egen barnekultur. Lek er barnas viktigste arena for 

språkutvikling, sosial kompetanse og livsmestring. 

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

 
Lek 

Personalet skal: 
-skape gode og varierte lekemiljøer 
både ute og inne gjennom kontinuerlig 
vurdering og justering 
-delta i barnas lek 
-stimulere til lekemiljøer preget av 
humor, glede, spenning og 
engasjement gjennom deltakelse og 
vurdering 
-se og bygge relasjon med hvert barn 
i lek 
-støtte og veilede det enkelte barn i 
samspill i lek 

-Barnehageloven § 2 
-Pedagogisk leder har det 
overordnede ansvar for å 
vurdere og dokumentere 
justering av barnas lekemiljø. 
dokumenteres i baseposter og 
på basemøter. Dette arkiveres 
på acos websak og IST 
direkte. 
-Personalets individuelle mål 
og tiltak innen 
kvalitetskjennetegn vurderes 
og justeres kontinuerlig i arbeid 
på basemøter. 
 

 

 

4.5 Læring:  
For å fremme læring i barnehagen må barna oppleve et stimulerende miljø som gir barna 

lyst til å leke, utforske, lære og mestre.  

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

 
Læring 

Personalet skal: 
-introdusere nye elementer i leken 
som skaper meningsfull samhandling 
og utvider barnas perspektiver 

-Barnehageloven § 2 
-Pedagogisk leder har det 
overordnede ansvar for å 
utvikle og tilpasse 



-ta utgangspunkt i barnas alder, 
modning og interesser for hvilke 
elementer som introduseres  
-være vitebegjærlig og nysgjerrig i 
samspill med barna 
-ta barnas initiativ på alvor og følge de 
opp i praksis 
-skape fellesskap gjennom barnas 
undring 

barnehagemiljøet ut i fra 
barnas alder og modning. 
-Pedagogisk leder har det 
overordnede ansvar for å 
dokumentere 

 

4.6 Overganger: 

Overganger i barns liv er en utrygg sone for barnet. For barnehagen er det viktig å møte 

barnets og de foresattes behov i overgangene. I et liv i barnehagen kan man oppleve flere 

overganger, som f.eks fra hjem til barnehage, bytte av baser intern i barnehagen og 

overgangen fra barnehage til skole. 

Overgangen barnehage -skole har egen rutine i Askim kommune, slik at alle barn skal 

oppleve de samme rutinene. Det skal være overgangssamtaler mellom barnehage og skole 

vårhalvåret før barnet begynner på skole. 

I forbindelse med å være ny i barnehagen har Prestenga barnehage en åpen dag. Der vil 

familien få besøke barnehagen, få informasjon og bli litt kjent med barnehagens ute -og 

innerom.  

Når det gjelder interne overganger jobber vi med at kjente ansatte skal få følge barnet og 

gruppen videre. Vi opplever at trygge og kjente voksne er viktig for hele familien i en intern 

overgang. 

I løpet av vårhalvåret 2019 vil lederteamet i barnehagen jobbe med å utarbeide en 

prosedyre for overgang til barnehage og interne overganger i barnehagen. Dette arbeidet vil 

skje i samarbeid med foreldreutvalget. 

 

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

 
Overganger 
generelt 

Personalet skal: 
-i samarbeid med foresatte 
videreformidle informasjon om 
barnets behov slik at nye 
omsorgspersoner har et godt 
utgangspunkt for å bli kjent og trygg 
med barnet 
-i møte med nye barn og foresatte 
være sensitive, lyttende og 
vektlegge åpen dialog 
-sette av og bruke tid til å bli kjent 
-starte tidlig med å skape relasjoner 
med barn som overføres internt i 
barnehagen  
 

-Barnehageloven § 2 
-Barnehageloven § 3 
-Pedagogisk leder har det 
overordnede ansvar for å 
planlegge og organisere 
overganger for nye barn 
-Pedagogiske ledere har 
overordnet ansvar for å skape 
gode rammer rundt interne 
overganger gjennom forarbeid, 
organisering og dialog 
-Styrer og pedagogisk leder har 
overordnet ansvar for å 
forberede, gjennomføre og 
evaluere overgangssamtaler for 
familier med barn som begynner 
på skole  

 



 

4.7 Helsefremmende barnehage 

Prestenga barnehage ble i 2016 godkjent som en helsefremmende barnehage. En 

helsefremmende barnehage vektlegger å skape god helse, trivsel og gode holdninger hos 

barn og ansatte. God helse og livskvalitet er grunnleggende for et barns trivsel, utvikling, 

læring og mestring 

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

Helsefremmende  Personalet skal: 
-jobbe aktivt for at alle barn skal 
være fysisk aktive i minst 60 
minutter hver dag 
-vektlegge å skape balanse 
mellom aktivitet og hvile 
-ha kunnskap om og følge opp de 
nasjonale retningslinjene for mat 
og måltider i barnehage 
-øke sin kunnskap om å 
forebygge mobbing, og jobbe 
aktivt mot dette 
-ha fokus på å ha gode rutiner for 
håndhygiene 
-jobbe systematisk for å 
forebygge skader og ulykker 

-Barnehageloven § 2 
-Retningslinjer for mat og 
måltider i barnehage 
https://helsedirektoratet.no/retnin
gslinjer/mat-og-maltider-i-
barnehagen 
-Retningslinjer om 
helsefremmende barnehager fra 
Østfold fylkeskommune 
https://www.ostfoldfk.no/folkehel
se/helsefremmende-barnehager/ 
 

 

 

 

4.8 Kvalitetskjennetegn 
I 2019 vil Prestenga barnehage ha fokus på kvalitetskjennetegnet sosialt miljø.  

Hver base har valgt et av kjennetegnene som de har fokus på. Personalet har utarbeidet 

egne mål og tiltak som skal jobbes med gjennom strukturerte refleksjonsarenaer for å skape 

utvikling.  

Innenfor kvalitetskjennetegn jobber barnehagen parallelt med barnas lek og læringsmiljø, 

med den hensikt å skape et godt sosialt miljø gjennom et godt leke og læringsmiljø. Tre 

ansatte er blant annet med i et utviklingsprogram som Askimbarnehagen deltar i. 

Arbeid med kvalitetskjennetegn er felles satsningsområde for alle kommunale barnehager i 

Askim. 

I kvalitetskjennetegn er også fokusområdet foreldresamarbeid. Hver base har ut i fra 

foreldreundersøkelsen valgt ut et område de skal fokusere på i 2019. Dette 

utviklingsarbeidet skal synliggjøres gjennom baseposter og bruk av IST direkte. 

Foreldrene skal også få medvirke på dette området gjennom et foreldremøte som etterarbeid 

av foreldreundersøkelsen. Dette vil foregå i de ulike teamene i uke 9 2019.  

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

Kvalitetskjennetegn Personalet skal: -Barnehageloven § 2 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
https://www.ostfoldfk.no/folkehelse/helsefremmende-barnehager/
https://www.ostfoldfk.no/folkehelse/helsefremmende-barnehager/


-gjennom refleksjoner i 
fellesskap øke sin faglige 
kompetanse på å skape gode 
sosiale miljøer for det enkelte 
barn 
-gjennom målsetting, tiltak, 
utprøving og evaluering, øke sin 
praktiske kompetanse i møtet 
med brukerne 
-holde seg faglig oppdatert innen 
forskning som angår det sosiale 
miljøet i barnegruppa 

-Pedagogiske ledere har et 
overordnet ansvar for å veilede 
og støtte sine nærmeste 
medarbeidere i deres faglige og 
praktiske utvikling 
-Alle ansatte har et ansvar for å 
iverksette tiltak og evaluere eget 
arbeid gjennom refleksjon 

 

 

4.10 Livsmestring og helse: 
I henhold til barnehagens implementeringsplan av Rammeplan for barnehager skal 

Prestenga barnehage i 2019 fokusere på begrepene livsmestring og helse. Gjennom arbeid i 

fellesskap og på basenivå skal vi dykke i begrepene og sammen skape en felles forståelse 

for hvordan vi skal skape barn som mestrer livet og helsen på både mikro og makronivå i 

livet. 

Vi har valgt å dele opp dette kjerneområde til å omhandle disse områdene: 

• Psykisk helse 

• Fysisk helse 

• Livsglede 

• Selvstendighet 

• Selvbilde og identitet 

• Å takle motgang 

• Mobbing 

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

Livsmestring og 
helse 

Personalet skal: 
-øke sin kunnskap om 
rammeplanens mål og innhold 
-gjennom målsetting, utprøving 
og vurdering, utvikle sin praktiske 
kompetanse innenfor dette 
kjerneområdet 
-gjennom teoretisk fokus på 
basemøter, personalmøter og 
ledermøter øke sin faglige 
kunnskap innenfor dette 
kjerneområdet 

-Barnehageloven § 2 
-Styrer har det overordnede 
ansvar for de ansattes faglige og 
praktiske kompetanse 
-Pedagogiske ledere har et 
overordnet ansvar for å veilede 
og støtte sine nærmeste 
medarbeidere i deres faglige og 
praktiske utvikling 
-Alle ansatte har et ansvar for å 
lese faglitteratur og holde seg 
faglig oppdatert 

 

 

4.11 Indre Østfold kommune 2020 

Fra 01.01.2020 blir Askim kommune en del av den nye kommunen Indre Østfold kommune. 

Fra denne datoen skal all drift være i gang. Det innebærer at mye arbeid må gjøres i 2019.  



For Prestenga barnehage betyr dette at vi blir en enhet i kommunalområdet: Oppvekst. 

Dette kommunalområdet inneholder seksjonene: Livsmestring, ungdomsskole, barneskole 

og barnehage.  

Seksjonen barnehage vil romme 14 kommunale barnehager i dagens områder Hobøl, 

Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad og Askim. 

2019 blir derfor et spennende og hektisk år, hvor nye standarder, rutiner og rammer skal 

settes for ansatte, brukere og innbyggere. På den nye kommunens hjemmeside kan man 

holde seg oppdatert: https://www.io.kommune.no/ 

 

5.0 Vurdering 

Rammeplanen for barnehagen vektlegger at vurdering av arbeidet skal sikre at alle barn får 

et tilbud som er i samsvar med Barnehagelov og rammeplan. 

 

Kjerneområde Utøvet i praksis Lov/overordnet 
ansvar/dokumentasjon 

 
Barnets trivsel og 
utvikling 

 
Personalet skal i daglig dialog og 
i tett samarbeid med hjemmet 
vurdere barnets individuelle 
behov 
 
Personalet skal i daglig dialog 
med barnet vurdere barnets 
individuelle behov  
 
Hjemmet skal tilbys minst 2 
foreldresamtaler i løpet av 
barnehageåret, men flere ved 
behov 
 
Personalet skal gjennomføre 
trivselsundersøkelse med barna 
som går nest side år i barnehage  

-Barnehageloven § 20  
-Barnehageloven § 3 
-Barnehageloven § 21 
Pedagogisk leder har overordnet 
ansvar for å planlegge, 
gjennomføre og evaluere 
foreldresamarbeid og 
foreldresamtaler.  
 
Alle ansatte har plikt til å la alle 
barn bli hørt og ivareta barnets 
behov på en forskriftsmessig 
måte 
 
Alle ansatte er forpliktet til å 
ivareta taushetsplikt og 
opplysningsplikt med fokus på 
barnets beste 
 
Informasjon om barnets trivsel 
og utvikling skal arkiveres i 
kommunens arkivsystem jfr 
personopplysningsloven § 2 

 
Systematisk 
vurdering av 
rammeplanens 
mål og innhold på 
base 
 

 
Personalet skal månedlig vurdere 
basens oppfyllelse av mål og   
innhold i henhold til årsplan og 
rammeplan  
 
Basemøter skal systematisk 
vurdere basens arbeid med å 
oppfylle rammeplanens mål og 
intensjoner i tråd med årsplanen 
 
 

Barnehageloven § 1 
Pedagogisk leder og pedagog 
har ansvar for månedlig 
vurdering av det faglige arbeidet. 
 
Dette skal synliggjøres i 
basepost ut til foresatte. Dette 
skal lagres på IST direkte og i 
kommunens arkivsystem. 
 

https://www.io.kommune.no/


Pedagogisk leder har overordnet 
ansvar for å lage en systematisk 
plan for innhold på basemøter 

 
Systematisk 
vurdering av 
rammeplanens 
mål og innhold på 
overordnet nivå i 
barnehagen 

 
Det utarbeides halvårsplaner som 
skal sikre at: 
 
Personalmøter skal systematisk 
vurdere barnehagens arbeid med 
årsplan og rammeplan 
 
Plandager skal systematisk 
vurdere barnehagens arbeid med 
årsplan og rammeplan. 
 
Ledermøter skal systematisk 
vurdere barnehagens arbeid med 
årsplan og rammeplan. 
 
Vurderingsarbeidet skal brukes 
som grunnmaterialet til ny årsplan 

 
Barnehageloven § 17 
 
Styrer har det overordnede 
ansvar for å ivareta 
vurderingsarbeidet 
 
Dette skal synliggjøres i dialog 
med foresatte gjennom 
foreldreutvalget  
 
Arbeidet dokumenteres og 
arkiveres i kommunens 
arkivsystem 

 

 

 

 

6.0 Viktige markeringer i 2019 

Arrangement, 
markering, 
møteplass 

Tid For hvem? Merknader 

Vinteraktivitetsdag 
FAU 

10.februar Alle FAU arrangerer på 
golfbanen i Askim 

Fargefest Februar Alle, de som ikke har dag 
mellom kl 10-13 

 

Vinteraktivitetsdag Januar – mars Alle som har 
barnehagedag 

Planlegges med kort 
varsel pga 
snøforhold 

Morsmålsdagen 21.februar Alle som har 
barnehagedag 

 

Barnehagedagen Mars Alle som har 
barnehagedag 

Informasjon på IST 
direkte 

 
Aktivitetsdag inne 

 
Mars 

Alle som har 
barnehagedag 

Askimhallen og 
tumlerommet 

 
Påskeutstilling / 
foreldrekaffe 

 
April 

Alle Salg av kunst, kaffe 
og kaker, i 
samarbeid med 
foreldreutvalget 

 
Prestengalekene 

 
Mai 

 
Alle, kl 10-13 for de som 
ikke har dag 

For alle 
barnehagene i 
Askim 

  
Mai 

 Oversikt over 
oppgaver meldes fra 



Dugnad med 
foreldrene 

Alle foreldre. 
Foreldreutvalget avgjør 
om barna kan delta 

arbeidsgruppa til 
FAU leder 

Mai markering i 
barnehagen 

16.mai Alle Markering i 
barnehagen i 
samarbeid med FAU 

Planleggingsdag 31.mai Alle Barnehagen er 
stengt 

Bli kjent dag for nye 
familier 

Innen medio 
juni 

Alle nye barn og foresatte 
som starter høsten 19 

 

Fotballturnering Juni Alle som har 
barnehagedag 

Turnering for alle 
baser på 
gressbanen eller 
kunstgresset 

Avslutning for 
skolestartere 

Juni Gruva og Turbinen har 
ansvar 

 

Prestenga 
barnehage er 
sommerstengt 

15.juli – 
2.august 

Alle Eid barnehage har 
tilbud i perioden 

 
Sommerfest 

 
Juni 

 
Alle 

Storebarnsteamet 
ansvar for 
underholdning. 
Samarbeid med 
FAU 

Planleggingsdager  15. og 16. 
august 

Alle Barnehagen er 
stengt 

 
FN-dagen 

 
24.oktober 

Alle Kunstkafe med salg 

Planleggingsdag 15.november Alle Barnehagen er 
stengt 

 
Omvendt 
pakkekalender 

 
Desember 

 
Alle 

Barna tar med pent 
brukt leke/klær 
hjemmefra. Mål: 
glede ved å gi til 
andre 

Lysfest 2.desember Alle Markering av 
ventetiden i 
barnehagen 

Lucia markering i 
barnehagen 

13.desember 
 

Alle, under arrangementet 
for de som ikke har dag 

 

Julegudstjeneste Desember Alle som ønsker å delta Alternativt 
arrangement i 
barnehagen 

Julemiddag for barn 
og personalet 

Desember De som har 
barnehagedag 

 

 
Nissefest 

 
Desember 

 
Alle, mellom kl. 10-13 for 
de som ikke har dag De 
som har barnehagedag 

 

 

 

 



 

 


