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Årsplan:  
 
Barnehagens årsplan har fire viktige funksjoner:  

- Den er et arbeidsdokument for de ansatte for 
å styre retningen i vårt pedagogiske arbeid og 
innhold i barnehagen. 

- Årsplanen tar for seg de overordnende 
føringene og gir informasjon om hvordan vi 
arbeider i barnehagen vår.  

- Den gir et utgangspunkt for samarbeid med 
foreldre og deres mulighet til å kunne påvirke 
barnehagens innhold.  

- Den skal gi informasjon om barnehagens 
pedagogiske arbeid til eier, brukere, 
kommune/tilsynsmyndighet, barnehagens 
samarbeidspartnere og andre interesserte.  
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Om barnehagen:  
Bratsberghavna familiebarnehage er en privat heldags barnehage med plass til fire barn 
mellom null og tre år. Barnehagen eies av Alice & Runar Byberg. Barnehagen startet opp i 
2006. 

	
	
I barnehagen jobber:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Kowalska   Lena Lomakina        Kristine Schneider 
Assistent    Assistent         Ped. leder 
 
Du kan kontakte barnehagen på tlf nr. 468 35 729 epost: runar.byberg@gmail.com 
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Samarbeid:  
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud, til beste for barns oppvekst og 
utvikling, kan vi samarbeide med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Aktuelle 
samarbeidspartnere kan være:  
 

- PPT 
- Barnevern 
- Helsestasjon 
- -Småbarnsteamet 
- Kommunen 
- Fysioterapeut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Lovgrunnlag og planer: 

 
Det er utarbeidet egne vedtekter for Bratsberghavna 
familiebarnehage. Barnehagen drives i samsvar med ”lov om 
barnehager” med gjeldende forskrift og etter ”rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver”. 
 
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget 
og innholdet som er fastsatt i barnehageloven, rammeplanen 
og i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, 
slik som FN’s barnekonvensjon.  
 
Barnehageloven fastsetter hva som er barnehagens 
samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal 
bygge på.  
 
§1 Formål 
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. 
	

	

§	
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Satsingsområder 

 
	
	
	
 

Vil si å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 
 
For å kunne tilegne seg denne kompetansen trenger barnet rike og allsidige erfaringer i 
samspill med barn og voksne. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. I omsorg, lek og 
læring vil barns sosiale kompetanse komme til uttrykk gjennom at de klarer å leve seg inn i 
andres situasjon og viser medfølelse. 
 
Barnehagen skal hjelpe barna ved å gi dem varierte samspills erfaringer der de kan vise 
omsorg, løse konflikter, ta andres perspektiv og vise medfølelse. Dette blir det arbeidet med 
gjennom ”her og nå” situasjoner. 
 
De voksne må være 
tilstede der barna er og 
opptre som en støtte for 
barna. Sosial kompetanse 
er ikke medfødt og noe 
som utvikles av seg selv 
”bare barn er sammen”. 
Sosial kompetanse må det 
arbeides målrettet med, 
og barn må gis erfaringer. 
 
Vi legger derfor stor vekt 
på vennskapet, å kunne 
inngå i en sosial 
sammenheng og det å 
hjelpe hverandre i det 
daglige. 
 

 
 
Barnehagen skal være 
et trygt miljø med gode 
opplever for barna. 
	

 
 
Vi vil utvikle barnas 
sosiale og språklige 
kompetanse gjennom å 
tilhøre et felleskap 
	

 
 
Vi vektlegger kunst, 
kultur og kreativitet. 
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 Tidlig og 
god 
språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. 
 
For å få til dette er det viktig at barnehagen: 

- Har gode samtaler med barna. 
- Setter ord på ting/hendelser, utvider barnas setninger og ordforråd. 
- Gir barna rike og varierte opplevelser for å forstå begreper. 
- Samtaler om opplevelser, tanker og følelser. 
- Er bevisst på både verbalt og non–verbalt språk. 
- Skaper tid og rom for bruk av verbalt og non-verbalt språk både i lek og tilrettelagte 

aktiviteter 
- Bruker tid på å lese bøker sammen med barna. 
- Ha rim, regler og sanger som en naturlig del av dagen. 

	
	
	
	
Mer om satsingsområdene våre 
 

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og 
kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk og litteratur. 
	

Barna skal ta i bruk 
fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 
 
Rommene i barnehagen skal utvikles i Reggio 
Emilia tenkingen om rommet den 3. Pedagog (se 
avsnitt: pedagogisk plattform). 
 
De ansatte må sørge for at barn daglig har 
tilgang til bøker, bilder, instrumenter, 
utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og 
verktøy for skapende virksomhet. 
	
	

”En god bok er som en trampoline for fantasien. 
Den gir tanken noe å hoppe og sprette på.” 
           Tor Åge Bringsværd 
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Fagområdene 
 
I rammeplanen er det beskrevet syv fagområder som barnehagen skal arbeide med for å gi 
barna et allsidig og variert pedagogisk tilbud. Disse vil sjelden opptre alene i hverdagen vår, 
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men vil sees igjen i de ulike aktivitetene våre gjennom året. De vil og opptre samtidig, for 
eksempel i tema-arbeid.  
Barnehagens verdigrunnlag 
 
I tillegg og samtidig med arbeidet med fagområdene fra rammeplanen er det fire 
hovedområder som preger barnas dager i barnehagen: 
Disse er: 
 
Læring, Danning, Omsorg, Lek 
	

Barnehagens innhold 
 
Læring 
Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, 
og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.  Vi har et helthetlig læringssyn. Barna 
lærer i alle situasjoner gjennom hele dagen. De lærer gjennom alt de opplever og erfarer. 
 
Lek 
Leken skal ha en stor plass i barnehagen. Leken legger grunnlaget for barns vennskap med 
hverandre. Leken danner grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagen må 
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tilrettelegge omgivelsene for variert lek. Personalet skal støtte, oppmuntre og inspirere 
barna i deres lek og sikre at alle barn får gode erfaringer og mestrer samspillet i leken. 
 
Omsorg 
Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, både i rutinesituasjoner og i lek og læring. 
Omsorg gir barnet trygghet og er en viktig forutsetning for utvikling og læring. Å gi barna 
mulighet til å ha omsorg for hverandre danner grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.  
 
Danning 
Danning er en livslang prosess som blant annet utvikler evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. I barnehagen er samhandling i lek og læring og hensynet til 
hverandre forutsetninger for barnets danning. Å ha en dannende prosess vil si å få barna til å 
stille spørsmål, reflektere og undre seg. Svarene skal lede til nye spørsmål, og barnet blir 
etter hvert mer selvstendig og leter etter svarene selv. 
 
For å kunne ha en dannelsesprosess i barnehagen må vi: 

• Se på barnet som et subjekt 
• Gi barnet anledning til å medvirke i barnehagen, og å kunne forme sin egen hverdag. 
• Gi barnet opplevelser og læringsmuligheter hvor det selv kan konstruerersin egen 

kunnskap.  
• Støtte opp under barnets læring ved å være en aktiv samtalepartner og god lytter. 
• Gi mulighet og tid til refleksjon over egne handlinger og væremåte. 
• Vi voksne må undre oss sammen med barna. 

 
 
 

Fagområde Praktisk innhold 
Kommunikasjon, språk og tekst 
	

Bøker og samtale om bøker, sanger, sangleker, 
fortellinger med gjenstander/flanellografer, rim/regler, 
lek/rollelek, bokstaver, siffer, samtale, språkleker, 
tilgjengelige bøker for barna. 
	

Kropp, bevegelse, mat og helse Bruk av natur, nærmiljø og utelekeplass. Innemiljø som 
gir utfordringer både finmotorisk og grovmotorisk. 
Sangleker og regelleker. Gode matvaner. Gode 
hygienerutiner. Mulighet til hvile og ro. Turer. 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
	

Musikk, sang, dans og drama. Teamarbeid. 
Utforskning, formingsaktiviteter. Tilgjengelig og godt 
utvalg i materiell/verktøy til skapende aktiviteter. 
Variert lekemateriale. Tilrettelegging til rollelek. Bilder. 
Møte med forskjellige uttrykksformer. 
	

Natur, miljø og teknologi 
	

Opplevelser. Naturvern. Samspill i naturen. Årstider. 
Dyr og vekster. Friluftsaktiviteter. Eksperimentere. 
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Etikk, religion, og filosofi 
	

Ro og tid til undring, tenkning, samtaler og fortellinger. 
Sosial kompetanse. Danning. Høytider og tradisjoner. 
	

Nærmiljø og samfunn 
	

Barns medvirkning. Oppleve felleskap. Likestilling. 
Rettigheter. Inkluderende felleskap. Vennskap. 
	

Antall,	rom	og	form	
	

Tilgang til lekematerialer som fordrer konstruksjonslek. 
Begrepslæring. Eksperimenter. Lek og utforskning. 
	

	
	
	
	
	
Pedagogisk plattform 
 
Vi er en barnehage som i vårt pedagogiske arbeid 
har latt oss inspirere av Reggio Emilia 
pedagogikken. Reggio Emilia er en by i Nord Italia, 
som er blitt kjent for sin barnehagefilosofi, som 
utviklet i løpet av de siste 50 årene. Det var den 
italienske læreren Loris Malaguzzi som startet det 
hele etter 2.verdenskrig. Han hadde sett hvordan 
nazistene vant frem før og under 2. verdenskrig og 
var redd dette skulle gjenta seg. Han ville derfor at 
barna skulle utvikle seg til selvstendige, tenkende 
mennesker som kunne ta egne valg. 
 
Loris Malaguzzi`s barnesyn var preget av et syn på 
barnet som rikt, sterkt og kompetent. Barnet skal 
støttes i sin egen utforskning av verden.  
”Barnet skal ved sin nysgjerrighet utforske sitt liv 
og sin omverden” 
 
I Bratsberghavna Familiebarnehage har vi ikke jobbet lenge med denne filosofien, men vi har 
latt oss inspirere. Vi tenker at barnet hele tiden er på jakt etter mening og trenger voksne 
som kan møte barnet der det er. Når barnet utforsker, stiller spørsmål og undrer seg, bør det 
bli møtt av voksne på en anerkjennende måte. Da utvikler barnet tillit til egen tenkning. De 
lærer seg på denne måten sentrale læringsmønstre, som blir nyttig for all videre læring i 
barnehagen og skole. 
 
”Det man hører, glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man” 
         Loris Malguzzi 
 
Det viktigste er at det er en prosess som involverer barnet på en slik måte at det foregår 
læring og utvikling. Det krever voksne som tør å ikke vite hvor ”veien ender” og som gir 
barna tid og mulighet til å reflektere. 
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Reggio Emilia filosofien inspirerer oss i forhold til hvordan vi jobber med kommunikasjon 
med barna og hvordan barna kan medvirke planlegging og utvikling av teamarbeid.  
 
I den kommende perioden vil vi fortsette å la oss inspirere av Reggio Emilia og arbeide med å 
utvikle personalets kompetanse.  
	
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
	
	
	
 
Den voksne 

• Voksne som er der for barna 
• Voksne som deltar i lek og aktiviteter sammen med barna 
• Voksne som tilrettelegger det fysiske miljøet slik at det stimulerer til lek og 

nysgjerrighet 
• Voksne som verner om og legger til rette for utvikling av den gode leken.  
• Voksne som ser hvert enkelt barn og deres behov 
• Voksne som går foran som gode rollemodeller 

 
Barnet 

• Barnet tilegner seg kunnskap og verdier gjennom lek.  
• Barnet er rikt, sterkt, kompetent og bærer av mange muligheter. 
• Selvtillit, en følelse av ”jeg kan” er viktig å støtte opp om hos barna. 
• Barn klarer mye selv, bare vi voksne gir dem tid og lov til å prøve og utforske. 
• Nysgjerrighet er drivkraften til å utforske og samle kunnskap. 
• Barn preges av fantasi og fantastisk tenkning som må få vokse, ikke undertrykkes. 
• Det er viktig at barna får være med på å påvirke sin egen hverdag – barns 

medbestemmelse. Barn er selvstendige og kan ta egne valg. 

 
I Reggjo Emilia pedagogikken  
er det ”de tre pedagoger” som  
er viktige for arbeidet i   
barnehagen: 	  

Rommet/ det  
fysiske miljøet 

 
 

Barnet 

	
	

Den voksne 
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Rommet 

• Rommene skal gjenspeile det barna er opptatt av og holder på med. 
• Rommet skal pirre nysgjerrighet til lek og læring. 
• Rommet skal gi mulighet for oppdagelse, utfoldelse, skaping og undring. 
• Materialet og lekene barna trenger, skal være oversiktlige plassert og tilgjengelige. 
• Barnas egne arbeider preger og utsmykker rommene.  
• Gi barna mulighet til å bruke alle sine språk og uttrykksmåter. Leke, synge, forme, 

bevege seg, dramatisere, tegne, male osv. 
	
	
	
	
	

Overganger: 
Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet legge til rette for at barnet får en trygg og god 
start i barnehagen. Dette fokuserer vi på ved å tilpasse rutiner slik at barnet kan få tid og 
rom til å etablere gode relasjoner til personalet og de andre barna. Barnet følger godt opp 
den første tiden slik at barnet raskt kan få oppleve tilhørighet og trygghet til å utforske , leke 
og lære.  
 
Overgang til andre barnehager skjer alltid i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. 
Vi er behjelpeloge med å kontakte den nye barnehagen for samtale eller møte, hvis det er 
ønskelig fra foreldrenes side.  
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Barns medvirkning 

 
I følge barnehageloven skal barn: 

• Ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
• Jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder og 
modenhet. 

 

Dette vil vi gjøre ved: 
• De voksne må være gode observatører, være tilstede der barna er og se barnas 

behov. 
• Vi må være gode lyttere, virkelig høre etter; det barn sier til hverandre og det barn 

sier til oss voksne. Vise interesse. 
• Vi må være gode på språk. Kunne forstå både barnets verbale og non-verbale språk 

(tonefall, kroppsspråk). 
• Vi må se barns uttrykk. Er det trøtt, glad, vil leke eller lignende. 
• Vi må tilrettelegge for at der er tid og rom for å lytte og samtale. 
• Vi må motivere barn til å påvirke sin hverdag i barnehagen. 
• Barna må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen. 
• Barna må lære å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. 
• Jobbe for at barn åpent kan vise følelser og hva de har behov for i et trygt og 

anerkjennende miljø. 
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• Rommet skal gi barna mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter og lekemateriell. 
• Rommet skal gi mulighet til aktiv lek, stille lek, avslapning, kos og omsorg. 
• Leker, bord og annet utstyr må være tilgjengelig i barnehøyde. 
• Gi rom for 1-3åringers uttrykk og lek. (Eks. Tumlelek, imitasjon) Delta i barnas lek. 
• Legge til rette for barns medvirkning i samlingsstund, valg av turmål, sanger og 

fortellinger. 
• Bruke dokumentasjonen for å reflektere i lag med barna. 
• Velge hvem de vil leke med, hva de vil leke, hvilken musikk de skal høre på og 

lignende. 
• Endre planer utfra barnas interesser, for eksempel vente med planlagte aktiviteter 

hvis det er andre ting som fungerer bra eller fanger barnas interesse. 
• Barna har rett til å være med og bestemme, men ikke alltid få det som en vil. 
• Vi må ta ansvaret når barnet ikke har erfaring til å ta eller forstå konsekvensene. 

 
 

 
 
 
 
Dokumentasjon og vurdering 

Dokumentasjon er viktig for opplysning, refleksjon og læring. 
Årsplanen er vår dokumentasjon på hvordan vi arbeider med omsorg, oppdragelse og 
dannelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Årsplanen er 
utarbeidet for å dekke tre viktige områder:  

	

”Der mine 
meninger/tolkninger 
er likegyldige, der alt 

er planlagt og 
sannheten er satt. 

Der er det ikke plass 
til mine spørsmål, 
mine teorier, mine 
uttrykk. Der er det i 
virkeligheten ikke 

plass til meg.” 
       Carla Rinaldi 
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• Den er et arbeidsredskap for oss som jobber her.  
• Den gir dere foreldre et utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen 
• Den er kommunens grunnlag for tilsyn med barnehagen.  

Personalet i sin helhet må̊ ha god kjennskap til innholdet i Årsplanen, vite hva som er nedfelt 
og kunne arbeide utfra denne med vår visjon og mål for øye.  

Å dokumentere betyr å bevise. 
Årsplan som dokumentasjon skal fungere som bevis og synliggjøring på̊ hvordan vi jobber 
med de ulike fagområdene i Rammeplanen og innenfor fastsatte Lover og regler for 
alminnelig barnehagedrift.  

 

Dokumentasjon skal hjelpe oss å forstå̊ via ulike innfallsporter og gi ett helhetsbilde. 
Når vi dokumenterer barns læring må̊ personalet i barnehagen foreta observasjon av barnet 
eller barnegruppa og gjøre denne synlig for andre, for barnet selv, for foreldrene, for de 
andre i personalgruppa, for barnehageleder, for andre samarbeidspartnere og andre 
interessenter.  

 

Hva dokumenterer vi? 

• Emnearbeid – prosess og produkt 
• Samlingsstund 
• Dagligdagse situasjoner 
• Turer 

Hvordan dokumenterer vi? 

• Facebook: I dag har vi… 
• Fotografering og tekst 
• Utstilling av arbeid og ting knyttet til emnearbeid. 
• I den daglige kontakten med foreldrene 
• Observasjoner og foreldresamtaler 
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Vurdering: 

Kvalitet både faglig og sosialt er en forutsetning for å ha en god barnehage. Vi vurderer 
derfor jevnlig, både barnegruppa og den enkeltes barns trivsel og utvikling. Barnehagens 
arbeid skal også nedfelles i planer og evalueres. Vurdering er en forutsetning for utviklingen 
av barnehagen. 

Vi vurderer enkeltbarn og barnegruppen gjennom å ha observasjoner gjennom året.  

Vi har foreldresamtaler og foreldremøter der foreldrene kan få gitt utrykk for sitt syn på 
virksomheten. 

Vi har personalmøter der vi vurderer og 
reflekterer over det pedagogiske 
arbeidet. 

Barnas synspunkter skal også vektlegges i 
vurderingsarbeidet. Dette gjør vi 
gjennom å fokusere på barnas 
medvirkning.  

Dokumentasjonen vår gir oss også et bra 
vurderingsgrunnlag. Den gir som ovenfor 
nevnt et bra grunnlag for refleksjoner og 
diskusjoner både blant personalet og 
med foreldre. 

Barnehagens samarbeidsutvalg skal ha 
innflytelse på vurderingsarbeidet blant 
annet gjennom å godkjenne årsplanen. 

Foreldrene har også mulighet til å ha 
foreldreråd der de kan ta opp forhold ved 
virksomheten i barnehagen. 

Resultatet av vurderingen skal alltid danne grunnlaget for neste års- og emneplaner. 

 

 

Foreldresamarbeid 
Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldrene er viktig 
for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en 
god oppvekst og utvikling. Å skape helhet og sammenheng i barnets hverdag forutsetter at 
foresatte og personalet kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre.  

	



	 17	

Barnehageloven understreker at barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og 
samarbeid med barnets hjem. Det er derfor viktig at både personalet og foresatte er aktive 
og ansvarlige deltakere i barnas utvikling og læring i barnehagen. 

” 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.” (Barnehageloven § 
1, Formål). 

Dette vil vi få til gjennom: 

• Den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjoner. 

• Gjennom å være tilgjengelig og gi god tilbakemelding. 

• Ha foreldresamtaler. 

• Ha foreldremøter. 

• Ha sammenkomster for foreldre og barn i barnehagen. 

• Oppfordre foreldre/foresatte til å komme med forslag, ideer og synspunkt. 

• Evaluerer foreldresamarbeidet underveis i året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg: 
For å sikre samarbeidet med barna sitt hjem 
skal hver barnehage ha et foreldreråd og 
samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av 
alle foreldre til barna i barnehagen.  

Samarbeidsutvalget består av en valgt 
foreldrerepresentant, en representant fra 
eier og en representant fra de ansatte.  
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Foreldresamtaler 

Foreldresamtalen er en samtale mellom pedagog og foreldre. Samtalen er fortrolig og 
personalet har taushetsplikt. Formålet med samtalen er å gi informasjon om barnet fra 
barnehagen og å få informasjon om barnet fra foreldrene. Hvordan har barnet det i 
barnehagen? Hvordan kan vi gjøre dagen bedre for ditt/deres barn? 

 

Observasjonsmateriell: 

Bruker vi til å kartlegge barnas utvikling og som bakgrunn for foreldresamtaler. Vi har flere 
forskjellige typer observasjonsmateriell i bruk her i barnehagen. Det vi bruker mest heter: 
Alle er med. Dette blir også bruk som bakgrunn for kontakt med PPT der foreldre ønsker det. 

 

Alle med dekker 6 utviklingsområder: 

1. Sosio-emosjonell utvikling   4. Hverdagsaktiviteter 

2. Leke-utvikling     5. Sansemotorisk utvikling 

3. Trivsel      6. Språkutvikling 

 

I tillegg bruker vi observasjonsskjemaet TRAS (tidlig registrering av språkvansker) der vi 
finner dette hensiktsmessig. 
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Mat i Barnehagen 
Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner når det gjelder kosthold. Vi følger 
derfor nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Med utgangspunkt i dette 
legger barnehagen til rette for: 

• At vi har tre faste måltider hver dag. 
Frokost, lunsj, frukt. 

• At vi setter av god tid (min 30 minutter) slik 
at alle barna får i seg tilstrekkelig mat. 

• At vi har max 3 timer mellom hvert måltid. 
De yngste barna får mat ved behov. 

• At de voksne tar aktivt del i måltidet. At 
personalet blir enige om regler rundt 
måltidet som fremmer hygge, respekt og 
høflighet. 

• At måltider har en rolig og trygg ramme 
som oppmuntrer barnet til å spise og 
smake på nye retter. 

• At vi ved bevisste valg bidrar til et sunt 
kosthold gjennom maten vi serverer. 

• At barnet hver dag får tilbud om frukt/grønnsaker. 

• At barnet får tilbud om lettmelk til frokost og lunsj. Vi drikker vann til fruktmåltidet 
og bruker vann som tørstedrikk. 

• At vi varierer maten over tid for å gi ulike smaksopplevelser. 

• At vi har god hygiene før, og under måltidet. Og ved oppbevaring og tilberedning av 
mat. 

• At vi har en god dialog med foreldre og foresatte via foreldremøter og 
foreldresamtaler. 
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Sykdom i barnehagen 

Spørsmålet ”Er barnet mitt friskt nok til å gå i 
barnehagen?” dukker ofte opp hos foreldre. 
Derfor har vi laget et hefte med barnehagens egne 
retningslinjer for sykdom. Informasjonen er basert 
på̊ informasjon vi får fra folkehelseinstituttet, 
kommunelegen, helsestasjonen og fylkeslegen.  

En hovedregel er at barnets allmenntilstand må̊ 
være så god at det kan delta på̊ alle aktiviteter ute 
og inne, hvis det skal komme i barnehagen. 
Barnets almenntilstand vurderes utfra følgende 
faktorer: 

• Har barnet feber? 
• Er barnet trøtt? 
• Er appetitten merkbart nedsatt? 
• Er barnet generelt slapt, sutrete eller 

isolerer seg? 

Syke barn skal holdes hjemme både på grunn av smittefare og til barnets eget beste.  

Under følger våre retningslinjer for hvor lenge barna skal holdes hjemme ved de vanligste 
sykdommene:  

FEBER:  
Barn med feber skal være hjemme. Barna skal ha en feberfri dag hjemme før de kan komme 
i barnehagen. 
  
OPPKAST/DIARE:  
Dette er sykdommer som er veldig smittsomme. Vi ber 
dere om å være ekstra forsiktige med å sende barna i 
barnehagen med disse sykdommene. Ved oppkast/diare i 
løpet av natten/dagen skal de holdes hjemme den 
påfølgende dag; en hel symptomfri dag hjemme før 
barnet kan komme i barnehagen. I perioder ved flere 
utbrudd i barnehagen, bør barna holdes hjemme to dager 
etter råd fra folkehelseinstituttet.  
 
INFLUENSA:  
Barnet skal holdes hjemme ved feber og/eller dårlig allmenntilstand.  
 
FORKJØLELSE/SNØRR/HOSTE:  
Har barnet grønt snørr, blanke/rennende øyne og nedsatt allmenntilstand skal banet holdes 
hjemme. Hoster barnet, men har ellers god allmenntilstand kan barnet komme i 
barnehagen.  
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ØYEKATARR:  
Dette er veldig smittsomt og har barnet tydelig infisert øye (rødt med gult puss) bør lege 
oppsøkes. Barnet kan komme i barnehagen når behandling er påbegynt.  
 
ØREBETENNELSE:  
Ingen smittefare ved ørebetennelse. Barnet kan komme i barnehagen etter en feberfri dag 
og god allmenntilstand.  
LUS:  
Barnet kan komme i barnehagen når behandling er startet, og allmenntilstanden er god. 
Luse-kur og lusekam kan kjøpes på̊ apoteket reseptfritt.  
 
BRENNKOPPER:  
Dette er smittsomt. Barnet kan komme i barnehagen 1-3 dager etter at behandling er 
påbegynt. Har barnet væskende og betente sår, må̊ de 
være hjemme til sårene er tørket ut. Sår bør også̊ dekkes 
til for i minske smittefaren. Spør oss om dere er i tvil.  
 
BARNESYKDOMMER:  
Når barnet ikke lenger er smittebærer, har vært feberfri 
en dag og har god allmenntilstand, kan det komme i 
barnehagen. Dette gjelder kusma, røde hunder og den 
femte barnesykdommen. Ved vannkopper skal sårene 
også̊ være tørket ut.  
Spør oss om dere er i tvil.  
 
 
 
 
 
 

Taushetsplikt 
 
Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt (Barnehageloven §21) Taushetsplikten       
omfatter opplysninger som er av privat karakter om barn, hjem, andre ansatte eller forhold 
som vedrører bedriften. 
 
Taushetsplikten er en viktig forutsetning for at barnehagen skal bli betrodd opplysninger om 
familieforhold som kan være avgjørende for oppholdet, trivselen og utviklingen til barnet i 
barnehagen.  
 
Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om opplysninger om personlige forhold man 
får kjennskap til som ansatt i barnehage, og en plikt til å hindre at noen på annen måte får 
kjennskap eller tilgang til slike opplysninger.  

	


