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PRESENTASJON AV 
VELLEBARNEHAGENE
Vellebarnehagene drives av arbeidsmarkedsbedriften Velle 
Utvikling AS. Dette innebærer at noen av assistentene og 
lærlingene som jobber her er under yrkesrettet attføring. 
Barnehagene har også en fast bemanning bestående av  
pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og  
assistenter.

Vi er godkjent som lærebedrift i barne– og ungdoms- 
arbeiderfaget, og lærlinger hos oss følger ordinært  
utdanningsløp. Barnehagene våre er også en arena  
for personer som trenger arbeidsavklaring eller arbeids- 
trening/-praksis.

Kjeldås barnehage
Åpningstid kl. 07.00–17.00
Kjeldåsgata 6, 3070 Sande
Tlf: 924 62 394
E-post: kari.neffati@velle.no

Træleborg barnehage
Åpningstid kl. 07.15–16.45
Kjærlighetsstien 26, 3112 Tønsberg
Tlf: 464 15 866
E-post: janne.mikalsen@velle.no

Sigridløkka barnehage 
Åpningstid kl. 07.00–16.30
Melsomvikveien 583, 3173 Vear
Tlf: 924 62 120
E-post: hilde.magnussen@velle.no

Olaløkka barnehage
Åpningstid kl. 07.00–16.30
Løkkeveien 3, 3160 Stokke
Tlf: 454 45 822
E-post: kristin.sunde@velle.no

KJELDÅS BARNEHAGE

TRÆLEBORG BARNEHAGE

SIGRIDLØKKA BARNEHAGE

OLALØKKA BARNEHAGE
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VELLES VISJON 
«VI GIR NYE MULIGHETER»

LOVGRUNNLAG OG 
STYRINGSDOKUMENTER

For oss i Vellebarnehagene betyr dette at barna skal gis 
muligheter og bli oppmuntret til å utvikle sin identitet, 
kreativitet og nysg jerrighet i et miljø som er preget av  
troverdighet, entusiasme og nytenkning.

VÅRE VERDIER

Troverdig
For oss betyr det at:

  Det er samsvar mellom ord og handling, det vi sier  
er det vi g jør

  Vi er til å stole på
  Vi har avklarte forventninger
  Vi møter barn, foreldre, deltakere og samarbeids- 

partnere med åpenhet
  Vi er ærlige – og går åpent ut med hva vi kan få til 
  Vi gir reflekterte begrunnelser for de valgene vi tar 
  Vi er tydelige, imøtekommende og oppriktige i  

arbeidet vårt
  Vi har god g jennomføringsevne og synligg jør  

arbeidet vårt

Entusiastisk
For oss betyr det at:

  Vi er løsningsorienterte
  Vi utnytter mulighetene
  Vi fyller dagene med humor og glede
  Vi møter alle med glød, positivitet og engasjement
  Vi er rause og tilstede når vi er på jobb
  Vi viser interesse og glede i møte med barn,  

foreldre og kollegaer
  Vi byr på oss selv i arbeidet

Nytenkende
For oss betyr det at:

  Vi våger å tenke nytt og ha mot og vilje til å gå nye veier
  Vi møter alle med blanke ark
  Vi er i kontinuerlig utvikling og søker de beste mulighetene
  Vi er nysg jerrige i møtet med mennesker
  Vi er faglig oppdaterte innenfor vårt fagområde 
  Vi er oppfinnsomme, improviserer og er løsningsorienterte 

Årsplanen tar utgangspunkt i:
 Lov om barnehager(www.lovdata.no) 
  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  

(www.lovdata.no/reg jeringen) 
  FNs barnekonvensjon (www.reg jeringen.no/barne- 

konvensjonen)
 Vedtekter for Vellebarnehagene (www.velle.no)
 Handlingsplaner for barnehagene i de respektive  

 kommunene

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 
grunn leggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

neste kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 
forankret i menneske rettighetene. 

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 aner-
kjenne 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.

(§1 i Lov om barnehager)
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VÅR MÅLSETTING

VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN

I Vellebarnehagene skal ALLE gis like muligheter til en  
meningsfull hverdag som skal preges av omsorg, trygghet, 
trivsel, mestring og læring.

I et pedagogisk grunnsyn ligger de verdier og holdninger som 
gir grunnlaget for alt vi foretar oss i barnehagen. Grunnsynet 
bygger på de lover og forskrifter som til enhver tid er g jeldene 
for barnehager.

I Vellebarnehagene skal barna oppleve en trygg hverdag 
preget av omsorg, trivsel, mestring og læring.
 Enten jeg er liten eller stor har jeg behov for å bli sett for 
den jeg er, og bli møtt i forhold til mine behov.
 Det er viktig for alle å bety noe for noen. Et viktig fokus er 
derfor at alle skal gis mulighet til å ha minst en god venn.
 Barna skal få utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter, 
da dette i stor grad påvirker mulighetene for å knytte venn-
skap.

I våre barnehager er det er rom og plass til alle.
 Gjennom vårt verdigrunnlag skal humor, glede, toleranse 
og likeverd prege vår hverdag. 
 Vi voksne skal være gode omsorgspersoner og sørge for at 
alle barn føler seg trygge, verdifulle, sett og hørt. Et godt 
foreldresamarbeid er avg jørende for å kunne lykkes med 
dette.
 Barna har krav på en meningsfylt hverdag, og derfor blir 
barns medvirkning sentral når planene legges. Den voksnes 
holdninger og verdisyn har betydning for hvordan barnet blir 
møtt og ivaretatt.
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PEDAGOGISK INNHOLD
Omsorg:
Det grunnleggende i barns liv er å få omsorg. Å gi barna god 
omsorg skaper trygghet, noe som ligger til grunn for all 
utvikling og læring.
For oss betyr det at vi skal se hvert enkelt barn og møte deres 
behov. Dette er essensielt for at barnet skal oppleve trygghet, 
og dermed ha mulighet for å kunne vokse og utvikle seg i 
samspill med andre.
Personalet må vise omsorg ved aktiv tilstedeværelse, ha god 
tid, vise engasjement i lek og aktiviteter, kunne gi et trøstende 
ord eller tilby et fang.
 Vi må ha en tydelig bevissthet i kommunikasjon med barna 
og med hverandre, være lyttende, samt å være gode rollemo-
deller med tydelige grenser.

Danning:
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen 
til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Den 
starter i det du blir født og utvikles g jennom hele livet.
 Danning er et vidt begrep og utvikles g jennom ulike 
prosesser hvor omsorg, oppdragelse, læring og sosialisering 
foregår.

 For oss betyr dette at barna skal gis muligheter til vekst 
ved at de lærer å stole på seg selv og egne valg, bli kritisk men 
nysg jerrig til omverden, oppleve seg selv som en viktig del av 
et fellesskap, samt gis mulighet for å ta del i vårt demokrati.

Lek:
Leken er det mest sentrale i barnas liv, dette er barnets egen 
læringsarena. Den har en uformell og essensiell betydning for 
læring. 
 Gjennom lek og samspill lærer barnet å omgås andre, 
utvikle gode sosiale og språklige ferdigheter, samt å kunne se 
og reflektere over seg selv og egne handlinger i en større 
sammenheng.  
 Det er viktig at barnehagen gir barna god tid til variert lek, 
samt tar barnas innspill og interesser på alvor og lager lekemil-
jøer som barna trives med og er opptatt av.
 Det er viktig at personalet er til stede for å støtte barna i 
leken ved å være engasjerte, interesserte og lekende, samtidig 
som de gir støtte slik at alle barn får mulighet til å delta.
 Gjennom lek og samvær skapes gode relasjoner barna i 
mellom, og det er viktig at personalet støtter opp om deres 
samspill og vennskap.
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Læring:
Læring skjer i samspill med andre. Det er derfor viktig å ta 
utgangspunkt i hvert enkelt barns ressurser, og tilrettelegge 
for gode læringsforhold og utviklingsmuligheter. Mye av 
læringen foregår i lekens verden. Her får barna mulighet til å 
bearbeide inntrykk og opplevelser de har, og utvikler sine 
ferdigheter på mange områder.
 Det er viktig å møte barna på deres interesser og gi støtte 
til barns nysg jerrighet, kreativitet og vitebeg jær.
 Rammeplanen gir føringer for hvilke fagområder barne-
hagen skal jobbe med, og på hvilken måte. Barnehagedagens 
planlagte og spontane aktiviteter vil blant annet ta utgangs-
punkt i fagområdene.

Sosial kompetanse:
Sosial kompetanse handler om hvordan vi møter hverandre 
som mennesker i ulike situasjoner.
 Gjennom lek og samspill utvikler barna sosiale ferdigheter 
som er med på å danne grunnlaget for utvikling og danning.
 Vi vil støtte barna i deres utvikling g jennom å være gode 
rolle modeller, og hjelpe barna til å reflektere over egne 
handlinger i samspill med andre.
 Vennskap og tilhørighet er viktig i denne sammenheng. 
Mye av læringen foregår i leken.
 Barna lærer å ta hensyn til hverandre, lytte, dele, ta i mot 
beskjeder, vise omsorg og ha empati for hverandre.
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VÅRE FOKUSOMRÅDER

FAGOMRÅDENE

Språk og sosial kompetanse
Språk er grunnlaget for all kommunikasjon og samhandling, og 
er et viktig verktøy for å delta i det sosiale samspillet.
 Gode sosiale ferdigheter er nødvendig for å kunne fungere 
godt i et demokratisk samfunn. 
 Barnehagene vil derfor ha et spesielt fokus på disse  
områdene i sitt pedagogiske arbeid. 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver beskriver sju 
fagområder som barnehagen skal jobbe kontinuerlig med.
 I hverdagen skal barna få gode opplevelser og erfaringer 
som bidrar til mestring, læring og gode holdninger.

Rammeplanen skisserer disse fagområdene:
  Kommunikasjon, språk og tekst
  Kropp, bevegelse og helse
  Kunst, kultur og kreativitet
  Natur, miljø og teknikk
  Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn
  Antall, rom og form

Kommunikasjon, språk og tekst
Læring skjer i samspill med andre, og språket er viktig for 
samhandling og kommunikasjon. Tidlig og god språkstimule-

ring er avg jørende for at barna skal kunne delta i lek og 
samspill, og kunne utvikle gode sosiale ferdigheter. Det som 
er avg jørende for utvikling av talespråket, er at den voksne 
bekrefter barna og setter ord på opplevelser. Språket er 
personlig, identitetsdannende og knyttet til følelser.

For oss betyr det at:
  Barna blir kjent med variert barnelitteratur
  Barna får møte morsmålet sitt g jennom litteratur, skrift-

språk og sanger
  Vi voksne er bevisste på vår rolle som språklige forbilder
  Vi voksne oppfordrer barna til å leke med språket, lyd, rim  

og rytme
  Vi voksne bekrefter og anerkjenner barnet med blikk, ord  

og tonefall
  Barna blir kjent med tallsymboler og bokstaver
  Vi aktivt bruker konkreter/ Snakkepakken
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Kropp, bevegelse og helse
Barnehagen skal i stor grad gi barna rom for fysisk aktivitet og 
utfoldelse, da dette påvirker barnas helse. Det fysiske miljøet i 
barnehagen skal inspirere til varierte og allsidige bevegelser og 
utfordringer. Barna skal i tillegg få en positiv selvoppfatning 
g jennom kroppslig mestring. Vi skal legge til rette for at barna 
skal få videre utvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og 
finmotorikk.
 Videre er det viktig at barnehagen vektlegger et sunt og 
variert kosthold med tanke på hva vi serverer til måltidene i 
barnehagen. 

For oss betyr det at:
  Vi går på turer i skogen og nærmiljøet
  Vi tilbyr ulike og varierte aktiviteter der barna får utfolde  

seg motorisk
  Vi er bevisste på kostholdet vi serverer i barnehagen
  Personalet er opptatt av barnas sterke sider og gir positive 

tilbakemeldinger
  Barna skal få kjennskap og erfaringer i forhold til egen 

kropp og kroppens funksjoner

Natur, miljø og teknikk
Barna skal bli kjent med naturens mangfold og kretsløp. Det 
er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av en 
bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, 
forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og 
naturen. Naturen er en inspirasjon til estetiske uttrykk.

For oss betyr det at:
  Vi er ute i all slags vær
  Vi tar utgangspunkt i barnas nysg jerrighet og undrer oss 

over fenomener i naturen sammen med barna
  Barna blir kjent med dyr, insekter, planter og vekster
  Vi tar med barna på kildesortering og forklarer hva som 

skjer med det som blir kildesortert
  Vi tenker g jenbruk når vi har formingsaktiviteter  
  Vi har et bevisst forhold til å ta vare på miljøet rundt oss
  Vi har et variert utvalg av leker og tekniske hjelpemidler, 

som fremmer barnas tekniske innsikt og erfaring i hver-
dagen (kamera, datamaskin)
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Kunst, kultur og kreativitet
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, 
kunsthåndverk, musikk, dans, språk, litteratur, film, arkitektur 
og design. Gjennom et godt og tilg jengelig utvalg av 
formingsmateriell, instrumenter og musikk skal barna få 
mulighet til å skape sine egne uttrykk g jennom egen fantasi.
 Det er viktig at vi tar vare på barnas egen kultur og det de 
er opptatt av.

For oss betyr det at:
  Vi gir barna erfaringer med estetiske utrykk som forming, 

bevegelse, sang og musikk
  Vi har tilg jengelig utstyr og materiell som bøker, formings-

materiale, instrumenter og utkledningstøy
  Vi har et bevisst forhold til barnas estetiske uttrykksformer  

ved å vise respekt for barnas skaperevne, og støtte opp om 
deres fantasi og kreativitet

Etikk, religion og filosofi
Barnehagen skal respektere og g jenspeile det mangfoldet som 
er representert i barnegruppen, samtidig som den skal g jøre 
barna kjent med de kristne og humanetiske grunnverdiene og 
tradisjonene som er forankret i vår kultur. Barna skal bli kjent 
med og oppleve respekt for menneskeverd og natur, ånds-
frihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette 
kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn, og er foran-
kret i menneskerettighetene. 

For oss betyr det at:
  Vi møter barnas tro, spørsmål og undring med alvor og 

respekt
  Barna får hjelp til å finne konstruktive løsninger og ta gode 

valg i konfliktsituasjoner
  Vi markerer ulike høytider, merkedager og tradisjoner som 

er naturlige i forhold til mangfoldet i barnegruppen
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Nærmiljø og samfunn
Barnehagen skal tilrettelegge for barns medvirkning, og slik 
være første skritt på veien til å få innsikt i og erfaring med 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi skal gi barna mulighet 
til å bli nysg jerrige på og få kunnskap om lokalmiljøet. Dette 
innebærer blant annet bruk av natur, kunst og kultur som 
omgir oss. 

For oss betyr det at:
  Vi bruker nærmiljøet aktivt 
  Vi er bevisste på å gi gutter og jenter like muligheter
  Vi legger vekt på å utvikle barnas forståelse for ulike 

tradisjoner og levesett g jennom prosjektarbeid
  Vi er oppdatert på hva som skjer i samfunnet, og drøfter 

dette jevnlig

Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall, telling og mengder. De utforsker 

rom og form og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek 
og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompe-
tanse.

For oss betyr det at:
  Vi bruker matematiske begreper bevisst g jennom 

hverdags aktiviteter som borddekking, påkledning, baking 
og matlaging

  Vi bruker sanger, rim, regler, barnelitteratur og eventyr 
aktivt i forhold til matematiske begreper

  Vi sørger for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike  
typer spill og leker, som gir erfaring med klassifisering og 
sortering, former og mønstre

  Vi legger til rette for lek og eksperimentering både inne og 
ute, for å skape undring, nysg jerrighet og glede
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BARNS  
MEDVIRKNING

LIKESTILLING

MOBBING

BARNEHAGEN  
SOM KULTURARENA

Barn har lovfestet rett til å bli sett og hørt, noe som står 
nedfelt i FNs barnekonvensjon og Lov om barnehager.
 Personalet må derfor sørge for at barna får mulighet til å 
delta og ha innflytelse i hverdagen, ved at innspill og interesser 
ivaretas og at medvirkning tillegges vekt i samsvar med alder 
og modenhet.

 Vi må ta hensyn til at barn uttrykker seg både verbalt og 
ved bruk av kroppsspråk. Dette innebærer at personalet må 
være observante, være lydhøre og utøve et godt foreldresam-
arbeid slik at vi er trygge på at barna blir sett, møtt og hørt.

Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former 
for diskriminering. Personalet i barnehagen er barnas rolle- 
modeller, og har stor betydning for barnas utvikling av egen 

identitet. Alle skal gis like muligheter uavhengig av kjønn, 
kultur, religion og bakgrunn.

«Den du har vært god mot, er det vanskelig å være vond mot»

Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse, og bidra til 
at barna bygger gode relasjoner seg imellom. Personalet skal 

være gode rollemodeller og ha nulltoleranse for mobbing. 
Barnehagene har ulike verktøy for å forebygge mobbing. 
Eksempler på dette er «Det er mitt valg», «ART», «Steg for 
steg».

Barnehagen skal formidle kultur og verdier, arv og tradisjoner.  
Mye av kulturen overføres fra barn til barn, som sanger, regler 
og leker. Vi skal legge til rette for at barnas egen kultur holdes 
levende og i utvikling. Samtidig skal personalet være kultur-
formidlere, og gi barna muligheter til å oppleve tradisjoner, 

høytider og merkedager som er en del av vår rike kulturarv. 
Dette vil g jøres på bakgrunn av barnegruppen og de ansattes 
kulturelle bakgrunn. 
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON  
OG VURDERING
Mål for planlegging, dokumentasjon og vurdering.

  Sikre en god kvalitet og være i en kontinuerlig prosess mot 
å bli en enda bedre barnehage

  Læring og utvikling for barn og personale
  Kunne fornye og endre barnehagen som lærende  

organisasjon

Dokumentasjon synligg jør arbeidet i barnehagen, og gir 
grunnlag for refleksjon over praksis. Dette er sentralt i forhold 
til barnehagens utvikling. For å dokumentere og vurdere 
arbeidet internt bruker vi pedagogiske planer. Planene er 
fleksible slik at det er rom for spontanitet og barns 
medvirkning. Foreldre og foresatte får månedsplaner og 
informasjon i forhold til sin avdeling, og denne planen blir også 
evaluert.

Områder som vurderes er:
  Barnehagens målsetting og det pedagogiske arbeidet
  Barns trivsel, læringsutbytte og progresjon
  Foreldresamarbeidet
  Personalsamarbeidet

Dokumentasjon er en viktig del av det pedagogiske arbeidet, 
og danner grunnlag for refleksjon og læring. Det synligg jør 
også barnehagens praksis på mange måter. Dokumentasjon 
g jøres i form av planer, bilder og tekster.
 Vårt vurderingsarbeid er omfattende og rommer mange 
brukere, vi har derfor mange bidragsytere i dette arbeidet.

Barna
Gir innspill til personalet ved å oppsummere turer, aktiviteter 

og det som skjer i hverdagen. I samlingene får barna mulighet 
til å komme med innspill og tilbakemeldinger på hva de synes 
har vært bra, og hva de vil g jøre mer av. Barna har rett til å 
uttale seg, og får dermed mulighet til å medvirke i plan- 
leggingen.

Personalet
Møtes jevnlig på avdelingsmøter annenhver uke, på personal- 
møter og på planleggingsdager. Her vurderer avdelingene sine 
planer og opplegg, foreldresamarbeidet, innspill fra barna, 
foreldrene og personalet. Sammen utarbeides nye mål og 
planer for det videre arbeidet i barnehagen og på avdelingene.

Foreldrene
Gjennom daglige samtaler i hente- og bringesituasjonen gis  
foreldrene mulighet til å komme med tilbakemeldinger. Det 
g jennomføres foreldresamtaler en gang per halvår, der det 
også er mulighet til å komme med innspill. Brukerunder- 
søkelse g jennomføres en gang i året. Den er utformet som et 
spørreskjema der foreldrene blir bedt om å komme med 
tilbakemeldinger i forhold til trivsel, samarbeid, barnehagens 
innhold og satsningsområder. Dette gir oss verdifull informa-
sjon og brukes som vurderingsgrunnlag i forhold til videre 
arbeid.

SU – samarbeidsutvalget
SU vurderer saker som er av viktighet for foreldrene og 
personalet, og er viktige bidragsytere til å utvikle barnehagens 
form og innhold.
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SAMARBEID

OVERGANG OG SAMARBEID  
BARNEHAGE – SKOLE

Samarbeid hjem – barnehage
Daglig og god kommunikasjon med foreldre/foresatte er en 
forutsetning for barnas trivsel og utvikling. Ved levering og 
henting på morgenen og ettermiddagen, kan hjem og barne-
hage utveksle relevant informasjon. Vi ønsker at barnehagen 
er en «mobilfri» sone, for at fokuset skal være på barna.

Vi ønsker å ivareta foreldresamarbeidet g jennom disse 
punktene:

  Vi gir tilbud om to foreldresamtaler i året, en på høsten og 
en på våren. Her utveksler vi erfaringer om barnets utvik-
ling og om hverdagen i barnehagen. I tillegg kan begge 
parter be om samtale ved behov.

  Vi avholder minst to foreldremøter i løpet av barnehage-
året. Tema for møtene blir valgt ut fra pedagogiske sats-
ningsområder og/eller i samarbeid med SU.

  Foreldreråd, foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Ut i 
fra dette rådet velges det et antall foreldre til å represen-
tere foreldrene i SU. SU skal bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
samarbeidsmiljø. SU skal bli forelagt og ha rett til å uttale 
seg i saker som er viktige i barnehagen. SU skal være et 
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og 
består av likt antall foreldre/foresatte og ansatte. Eier kan 
være representert.

  Det g jennomføres en brukerundersøkelse i løpet av 
vårhalvåret der foreldene har mulighet til å medvirke.

  Foreldre/foresatte inviteres jevnlig til arrangement i 
barnehagen.

Sammenheng og overgang fra barnehage til skole skal være til 
det beste for barnet. Det skal være nært samarbeid mellom 
barnehage og skole når det g jelder pedagogikk, metodikk og 
innhold. De respektive kommunene har utarbeidet en plan/
rutine for overgang, samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole. 
 Skolestarterne er sammen i egne grupper. Gjennom lek, 
eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal vi utvikle og 
oppmuntre barnas egne utforskingsbehov og legge til rette for 
tidlig og god stimulering. Barna skal blant annet få kjennskap 
til bokstaver og tall, det å kunne samarbeide med hverandre, 
og bli fortrolig med turtaking. Her legger vi til rette for at 
barna skal øke konsentrasjonen, trene opp hukommelsen og 
tilegne seg grunnleggende begreper. Gjennom allsidige 
aktiviteter skal barna få videreutvikle sin egen kropps- 
beherskelse.  

De skal også bli bevisst sin egen identitet (for- og etternavn, 
sin familie, hvor de bor).
Barna skal få trening i, og utvikle sine sosiale ferdigheter.

Våre tiltak i forhold til overgang barnehage – skole:
  Skolestarterne samles i grupper
  Følge de respektive kommuners planer for overgang  

barnehage – skole
  Besøk på skole og SFO
  Det brukes et felles utarbeidet skjema ved foreldre- 

samtalen våren før skolestart
  Det g jennomføres overgangssamtale mellom barnehagen  

og skolen ved behov. Foreldrene har samtykket skriftlig til 
dette i forkant
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TRAFIKKSIKKERHET

ÅRSHJUL

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vellebarnehagene har stort fokus på barns sikkerhet i 
trafikken. Dette g jelder når vi ferdes i trafikken med barn, 
men er også en stor del av barnehagens HMS arbeid.
 Personalet g jennomgår trafikksikkerhetsopplæring.

 Temaet trafikksikkerhet inngår årlig på foreldremøter i 
barne hagene.
 Vi har utarbeidede sikkerhetsrutiner og beredskapsplan for  
å ferdes i trafikken.

Det å være en del av Vellebarnehagene betyr ikke at de fire 
barne hagene er helt like.
 Det er viktig å ivareta det som er særegent for hver og en 
av oss.

 På bakgrunn av denne langtidsplanen vil det derfor 
nedfelles lokale planer og årshjul, der det pedagogiske 
arbeidet tilpasses barne hagenes lokasjon, miljø og samarbeid 
med den enkelte kommune.

  Respektive kommuner
  Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
  Barnevernet
  PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)

  Helsestasjonen
  Respektive barneskoler
  Vellebarnehagene
  Nettverk i de respektive kommuner
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INTERNKONTROLL
Vi jobber målrettet for å ivareta sikkerheten for barn og 
personale. Vi følger lover og forskrifter og har utarbeidet 
interne beredskapsplaner.

  Forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid 
– HMS

  Miljørettet helsevern i barnehager og skoler – MHV
  Rutiner for melde- og opplysningsplikt til barnevernet
  Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn i 

forhold til brannvern

  Forskrift om sikkerhet på lekeplasser
  Prosedyrer og rutiner for turer og trafikksikkerhet
  «Sikkerhetskortet» – alle i personalgruppen skal ta en 

kunnskapstest i forhold til risikovurdering og HMS minst 
en gang pr år (www.sikkerhetsrommet.no)

  Førstehjelpskurs g jennomføres hvert andre år

KOMPETANSEUTVIKLING
For at Vellebarnehagene skal være en lærende organisasjon, 
og for at personalet skal utvikle seg faglig, legges det hand-
lingsplaner for kompetansehevende tiltak. I tråd med nasjo-
nale føringer for frem tidens barnehager vil det i perioden 
2014–2020 skal jobbes med fire satsningsområder:

Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
Danning og kulturelt mangfold
Et godt språkmiljø for alle barn
Barn med særskilte behov

  Internopplæring og utdanning for assistenter og lærlinger
  Samarbeid med respektive kommuner om satsningsom-

råder, kurs og planleggingsdager
  Veiledningskurs i regi av Fylkeskommunen for pedagoger
  Planleggingsdager og kurs i regi av Vellebarnehagene
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