
VI GIR 
NYE MULIGHETER!

ÅRSPLAN 2018–2022
VELLEBARNEHAGENE

VELLE.NO



2 VELLEBARNEHAGENE

INNHOLD

Presentasjon av barnehagene  ......................................................................................................................... 3

Lovgrunnlag og styringsdokumenter  ...................................................................................................... 5

Vår visjon og våre verdier  ................................................................................................................................... 5

Vår målsetting ................................................................................................................................................................ 6

Vårt verdigrunnlag  ..................................................................................................................................... 6

Vårt pedagogiske innhold  .................................................................................................................................. 7
  Omsorg  ................................................................................................................................................................ 7
  Lek  ........................................................................................................................................................................ 7
  Læring  ................................................................................................................................................................... 7
  Danning  ................................................................................................................................................................ 8
  Vennskap og fellesskap  ....................................................................................................................................... 8
 Kommunikasjon og språk  ................................................................................................................................... 8
 Mangfold og g jensidig respekt  .......................................................................................................................... 8

Våre fokusområder  ................................................................................................................................................... 9
  Språk og sosial kompetanse ................................................................................................................................ 9
 Realfag og IKT  ..................................................................................................................................................... 9

Fagområdene  .................................................................................................................................................................. 9

Barns medvirkning  .................................................................................................................................................... 10

Bærekraftig utvikling  .............................................................................................................................................. 10

Likestilling og likeverd  ........................................................................................................................................... 11

Livsmestring og helse – barnehagens psykososiale miljø  .................................................. 11

Planlegging, dokumentasjon og vurdering  ....................................................................................... 11

Samarbeid ........................................................................................................................................................................... 12

Overganger  ....................................................................................................................................................................... 13

Trafikksikkerhet  ............................................................................................................................................................ 14

Årshjul   ................................................................................................................................................................................... 14

Våre samarbeidspartnere  ................................................................................................................................... 14

Kompetanseutvikling  ............................................................................................................................................. 15

Internkontroll  ................................................................................................................................................................. 15



3ÅRSPLAN 2018–2022

PRESENTASJON AV 
VELLEBARNEHAGENE
Vellebarnehagene drives av arbeids- og inkluderings-
bedriften Velle Utvikling AS. Barnehagene er i hovedsak 
bemannet med fast ansatte bestående av pedagogisk 
personale, fagarbeidere og assistenter. Det er også jobb-
søkere tilknyttet barnehagene som er hos oss i kortere eller 
lengre perioder, der noen også får utdanning innen barne- 
og ungdomsarbeiderfaget.
 
Barnehagene er godkjente som lærebedrifter i barne–  
og ungdomsarbeiderfaget.  Barnehagene våre er også en 
arena for jobbsøkere som trenger tilrettelagt arbeidstrening 
og praksis.

Kjeldås barnehage
Åpningstid kl. 07.00–17.00
Kjeldåsgata 6, 7034 Sande
Tlf: 924 62 394
E-post: kari.neffati@velle.no

Træleborg barnehage
Åpningstid kl. 07.15–16.45
Kjærlighetsstien 24, 3112 Tønsberg
Tlf: 922 86 952
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
Søndre Villavei 3, 3160 Stokke
Tlf: 454 45 822
E-post: kristin.eriksen@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 oppmuntres til å utvikle sin identitet,  
kreativitet og nysg jerrighet i et inkluderende 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, og går åpent ut med hva vi kan få til
  Vi har avklarte forventninger
  Vi møter alle med respekt og åpenhet
  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 til stede 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 har mot og vilje til å gå nye veier
  Vi er i kontinuerlig utvikling og søker de beste mulighetene
  Vi er nysg jerrige i møtet med mennesker
  Vi er faglig oppdaterte innenfor vårt fagfelt 
  Vi er oppfinnsomme og løsningsorienterte 

Årsplanen tar utgangspunkt i:
 Lov om barnehager (www.lovdata.no) 
 Rammeplan for barnehager (www.udir.no)  
  FNs barnekonvensjon  

(www.reg jeringen.no/barnekonvensjonen)
 Vedtekter for Vellebarnehagene (www.velle.no)
 Progresjonsplan for Vellebarnehagene
 Handlingsplaner i de respektive kommuner

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. 

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  
VERDIGRUNNLAG 

I Vellebarnehagene skal ALLE gis like muligheter til en 
meningsfull hverdag som skal preges av omsorg, trygghet, 
tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for  
trivsel, mestring, utvikling og læring.

I Vellebarnehagene skal barna oppleve en trygg hverdag 
preget av god omsorg, tilhørighet og anerkjennelse.  
Dette skal danne grunnlag for barnas trivsel og forutsetninger 
for å utvikle seg i et godt læringsmiljø. 
 Om du er barn eller voksen har vi alle behov for å bli sett, 
møtt og forstått i forhold til våre behov. Vårt miljø skal preges 
av et inkluderende felleskap med plass til alle. Det er viktig  
for alle å bety noe for noen, derfor skal alle gis mulighet til  
å ha minst en god venn. I lek og samspill barna imellom og i 
relasjon med personalet, skal barna få utvikle gode språklige 
og sosiale ferdigheter. Disse ferdighetene er forutsetninger 
for å knytte vennskap og å kunne ta del i et større fellesskap.

I våre barnehager skal det være rom og plass til alle, hvor 
glede, toleranse og likeverd skal prege hverdagen. Personalet 
skal være gode omsorgspersoner og sørge for at alle barn føler 
seg trygge og verdifulle. Barna har krav på meningsfylte 
dager, og derfor blir barns medvirkning sentral når planer skal 
legges. Personalet skal ha god relasjonskompetanse hvor felles 
holdninger, verdisyn og god omsorg kommer til syne i samspill 
med barna. Dette vil være med på å danne et godt grunnlag 
for barnets begynnende livsmestring og en god psykisk helse. 
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PEDAGOGISK INNHOLD
Omsorg:
God omsorg skaper trygghet, og ligger til grunn for trivsel, 
glede og mestring.
 For oss betyr det at personalet skal se hvert enkelt barn  
og kunne møte deres individuelle behov. Dette er essensielt 
for at barnet skal oppleve trygghet, og dermed ha mulighet 
for å kunne utvikle seg i et inkluderende felleskap sammen 
med andre. Personalet skal ha god relasjonskompetanse og 
kjenne til hva som må ligge til grunn for en trygg tilknytning.  
 Dette innebærer å forstå barnets individuelle behov og 
kunne støtte opp om det i ulike situasjoner. Videre skal barna 
møtes med åpenhet, varme, interesse og respekt. Personalet 
skal ha god tid til barna, være aktivt med i lek og aktiviteter, 
kunne gi et trøstende ord, støtte og oppmuntre eller tilby et 
fang. Vi skal ha en tydelig bevissthet i kommunikasjonen med 
barna og med hverandre, være lyttende, samt å være gode 
rollemodeller med tydelige grenser. 

Lek:
Leken er barnets egen arena der glede, utfoldelse, utforskning 
og læring er sentralt. Lekens egenverdi skal anerkjennes av 
personalet. Gjennom felles opplevelser, lek og samspill skal 
barna lære å omgås andre. De skal gis mulighet til å utvikle 
gode sosiale og språklige ferdigheter, samt å kunne se og 

reflektere over seg selv og egne handlinger i en større 
sammenheng. Barnehagen skal tilrettelegge for tid til variert 
lek. Personalet skal ta barnas innspill og interesser på alvor  
og utvikle lekemiljøer som barna trives med og er opptatt av.  
 Det er viktig at personalet er til stede i leken ved å være 
engasjerte, interesserte og lekende, samtidig som de gir støtte 
slik at alle barn får mulighet til aktiv deltakelse. 

Læring:
Læring skjer i trygge omgivelser og i samspill med andre.  
 Personalet skal ta utgangspunkt i hvert enkelt barns 
ressurser og tilrettelegge for gode læringsforhold og 
utviklingsmuligheter. Mye av læringen foregår i lekens verden.  
 Her skal barna få muligheter til å bearbeide sine inntrykk 
og opplevelser og kunne utvikle god lekekompetanse  
og ferdigheter på mange andre områder. Personalet skal 
anerkjenne barnas interesser, nysg jerrighet, kreativitet  
og vitebeg jær, og legge til rette for progresjon og gode 
læringsprosesser ut i fra barnas alders- og modningsnivå.  
 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 disse.
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Danning:
Danning er en livslang prosess som starter i det du blir født  
og utvikles g jennom hele livet. Begrepet er vidt, og utvikles 
g jennom ulike prosesser hvor omsorg, oppdragelse, læring  
og sosialisering er sentralt. Barna skal gis muligheter til vekst 
ved at de lærer å stole på seg selv og egne valg. De skal bli 
kritisk til, men nysg jerrige til omverden og oppleve seg selv 
som en viktig del av et demokratisk fellesskap. Personalet skal 
fremme et inkluderende miljø og samhold, samt støtte opp 
om hvert enkelt barns identitetsutvikling og positive selv- 
oppfatning.

Vennskap og fellesskap:
Personalet skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap.  
 Barna skal gis felles opplevelser som bidrar til at de 
opplever seg selv som betydningsfulle og en del av felles-
skapet. For å kunne delta i det sosiale miljøet og forhindre 
utenforskap er det viktig å inneha gode sosiale ferdigheter.  
 Sosial kompetanse handler om hvordan vi møter hverandre 
som mennesker i ulike situasjoner. Barna skal lære å ta hensyn 
til hverandre, lytte, dele, vise omsorg og ha empati for hver-
andre. Personalet skal rose barnas egne omsorgshandlinger  
og støtte og om barnets prososiale adferd. Personalet skal 
støtte barna i deres utvikling g jennom å være varme omsorgs-
personer og gode rollemodeller. De skal søke og forstå barnet 
i ulike situasjoner og hjelpe dem med å reflektere over egne 
handlinger i samspill med andre. Personalet har et særskilt 
ansvar for å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 
utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 

Kommunikasjon og språk:
Språk ligger til grunn for all kommunikasjon og samhandling, 
og er et grunnleggende verktøy for å delta i det sosiale 
samspillet og felleskapet.
 Personalet skal lytte, anerkjenne og respondere på alle 
barns ulike uttrykksformer for å fremme barnas individuelle 
språkutvikling. Vi skal legge til rette for pedagogiske aktivi-
teter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språk-
utvikling. I barnehagen anerkjenner vi det språklige  
mangfoldet, og ser dette som en berikelse for hele  
barnegruppa. 

Mangfold og g jensidig respekt:
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved  
å synligg jøre, verdsette og fremme mangfoldet som en 
ressurs. Alle barn skal erfare å være betydningsfulle for 
fellesskapet. Personalet skal støtte opp om hvert enkelt barn 
og dets kulturtilhørighet, bakgrunn og levesett. Hos oss skal 
alle barn få oppleve at det finnes ulike måter å tenke, handle 
og leve på. Vi skal legge opp til at barna skal få lære av hver-
andre, og støtte opp om barnets naturlige nysg jerrighet og 
undring. Vi skal legge til rette for et nært og åpent foreldre-
samarbeid for å kunne ivareta dette. 
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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. 

Realfag og IKT
I barnehagen handler realfag om lek og utforsking, og om  
å møte barns nysg jerrighet og lærelyst. Temaer som kropp, 

natur, tall, dyr, helse, former og farger er sentrale. Personalet 
skal g jennom bruk av realfag i barnehagen ta barnets 
perspektiv og legge til rette for at barna får mulighet til å stille 
spørsmål og undre seg sammen med andre barn og voksne.  
 Barnet skal få mulighet til å skape, leke, utforske og lære 
g jennom bruk av digitale verktøy med støtte av de voksne. 
 

De syv fagområdene i rammeplanen g jenspeiler områder  
som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder,  
og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.  
 Barnehagen skal kontinuerlig jobbe med fagområdene 
g jennom lek og tilrettelagte aktiviteter, der barna i stor  
grad skal få medvirke og påvirke i planleggingsprosessene.  
 Barna skal få erfaring med ulikt materiell og utstyr, 
teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i  
læringsprosessene. 

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

Det er utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene for 
Vellebarnehagene. Denne ligger som vedlegg til årsplanen.
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BARNS  
MEDVIRKNING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

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 i og ha innflytelse i hverdagen. Dette betyr at barnas 
innspill og interesser ivaretas og at medvirkning tillegges vekt  
i samsvar med alder og modenhet. Vi må være bevisst på 

barns ulike uttrykksformer, noe som innebærer at personalet 
må være observante, lydhøre og utøve et godt foreldre-
samarbeid slik at vi er trygge på at barna blir forstått  
og respektert.

Bærekraftig utvikling i barnehagen kan forstås som at barna 
skal få kunnskap om hvordan vi best kan ta vare på oss selv, 
hverandre og livet på jorden slik vi kjenner det. Personalet skal 
ha en bevissthet over barnehagens forbruk, om hvordan vi kan 
ivareta miljøet og naturen og utjevne sosiale forhold. Barn skal 

oppmuntres og få mulighet til g jenbruk av materiell, og de 
skal lære seg til å ta vare på leker og utstyret vi har i barne-
hagen. Barna skal g jøres kjent med ulikheter i verden og få 
mulighet til å handle etisk, og delta i ulike solidaritetsaksjoner 
for andre. 
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LIKESTILLING  
OG LIKEVERD

LIVSMESTRING OG HELSE  
– BARNEHAGENS PSYKOSOSIALE MIL JØ 

Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former 
for diskriminering. Alle skal gis like muligheter til deltakelse  
i barnehagens aktiviteter uavhengig av kjønn, kultur, religion 

og bakgrunn. Personalet i barnehagen er barnas rollemodeller, 
og har stor betydning for barnas utvikling av egen identitet.

Barnets evne til å inngå i et sosialt samspill er en grunn-
leggende forutsetning for et godt liv. Dette innebærer barns 
evne til empati, samarbeid, selvhevdelse, selvregulering og 
ansvarlighet. Gjennom disse egenskapene står barna bedre 
rustet til å møte andre i hverdagen og fungere i sosiale re - 
lasjoner. Å være i positive relasjoner med andre er avg jørende 
for den psykiske helsen og læringsgrunnlaget. Barnehagen 
skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon ved  
å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barna skal oppleve 
trygghet, trivsel, glede og mestring, samt føle seg betydnings-
fulle. Personalet skal gi god omsorg og støtte barna i å  

håndtere og mestre motgang og utfordringer, ved å være 
lyttende og anerkjennende. De skal lære ulike metoder for 
god konflikthåndtering. De skal oppleve av å være gode nok 
som de er. Barna skal g jennom lek, samtaler, litteratur og 
aktiviteter bli kjent med egne og andres følelser. Personalet 
skal aktivt jobbe med å fremme vennskap og forhindre at 
barna utsettes for krenkelser og mobberelatert adferd.
 Personalet skal kjenne til barns seksualitet som en naturlig 
del av barnets utvikling. Vi skal møte barna med respekt og 
anerkjennelse, og støtte opp om barns personlige grenser for 
kropp og kroppskontakt. 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON 
OG VURDERING
Mål for planlegging, dokumentasjon og vurdering:

  Sikre en god kvalitet og være i en kontinuerlig prosess for  
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, bilder  

og tekster. Planene er fleksible slik at det er rom for spontan-
itet og barns medvirkning. Foreldre og foresatte får måneds-
planer og informasjon fra sin avdeling, og denne planen blir 
også vurdert.

Områder som vurderes er:
  Barnehagens målsetting og det pedagogiske arbeidet opp 

mot Lov og barnehager og Rammeplan for barnehager
  Barns trivsel, læringsutbytte og progresjon
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SAMARBEID
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 foreldre 
og personale utveksle relevant informasjon. Barnehagene 
er en «mobilfri» sone hvor fokuset skal være på barna.

Andre former ved foreldresamarbeidt:
  Vi gir tilbud om to foreldresamtaler i året, en på høsten  

og en på våren. Her utveksler vi erfaringer om barnets 
utvikling og om hverdagen i barnehagen. I tillegg kan  
begge parter be om samtale ved behov.

  Vi avholder minst to foreldremøter i løpet av barne- 
hageåret. 

  Barnehagene har etablert Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
og Samarbeidsutvalg (SU). Disse organene skal brukes 

aktivt for å sørge at samarbeidet med hjem og barnehagen 
er nært og godt, og at foreldrene forelegges saker som er 
viktige for barnehagens innhold og virksomhet til det beste 
for barna.

  Det g jennomføres årlig foreldreundersøkelse i regi av 
Utdanningsdirektoratet (Udir) mellom 1. – 30. november. 
Vi ønsker foreldre og foresattes tilbakemeldinger for 
hvordan de opplever innholdet og kvaliteten i barnehage- 
tilbudet. Dette for å kunne forbedre barnehagens praksis 
og opplevelsen av det helhetlige barnehagetilbudet som gis. 

  Foreldre/foresatte inviteres jevnlig til ulike arrangement i 
barnehagen.



13ÅRSPLAN 2018–2022

OVERGANGER
Skifter og overganger i barns liv gir både muligheter og 
utfordringer. Betydningen av kontinuitet er svært viktig,  
både for sosiale relasjoner og for det helhetlige pedagogiske 
arbeidet. Barn skal oppleve overganger på en god måte  
i hverdagen og ved større overganger med trygghet,  
nysg jerrighet og tro på egne evner.

Begynne i barnehagen
Barnets første møte med barnehagen skal være preget av 
trygghet og omsorg. Små barn har et grunnleggende behov 
for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. 
 Personalet skal ha god kunnskap om hvor viktig det er 
å skape en trygg relasjon til barnet og ha utarbeidet gode 
rutiner for organisering av oppstart og tilvenning. Barnet får 
en kontaktperson som skal ha et særskilt ansvar i tilvennings-
perioden. Foreldrene skal gis muligheten for å informere om 
barnet slik at barnehagen kan legge til rette for at barnet blir 
møtt med det det har behov for, og dermed få et godt 
utgangspunkt for å bli trygg for å kunne utforske, leke  
og lære.

Begynne på ny avdeling
Dersom barnet skal bytte avdeling skal personalet sørge for at 
barn og foreldre får god informasjon om hvordan overgangen 

skal foregå, og tid og rom for å bli kjent. Det skal foreligge 
rutiner og god organisering rundt overgangen, og personalet 
skal sørge for at barnet knytter relasjoner, blir trygg og får  
en naturlig plass i den nye barnegruppen.

Overgang til skolen
Overgang fra barnehage til skole skal være forutsigbart 
og til det beste for barnet. Det skal være nært samarbeid  
og forståelse mellom barnehage og skole når det g jelder 
metode og innhold for overgangen. De respektive 
kommun ene har utarbeidet egne planer og rutiner for over-
gangen som vi følger. Skolestarterne får være sammen i egne 
grupper hvor det er avsatt tid til skoleforberedende aktivi-
teter. Det legges stor vekt på selvstendighetstrening dette 
året slik at barna mestrer det skolen har forventninger og 
klarer seg selv i en del situasjoner. Barna skal delta i aktiviteter 
som stimulerer barnas konsentrasjons- og samarbeidsevne, 
nysg jerrighet og undring, hukommelse og læring av grunn-
leggende begreper. De skal også bli bevisst sin egen identitet 
og få trening i å utvikle gode sosiale ferdigheter, og få en 
positiv forventning til skole og skolestart.

(Trygghetssirkelen; Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 1999)
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ÅRSHJUL
Det å være en av Vellebarnehagene betyr ikke at de fire 
barnehagene er like. Det er viktig å ivareta det som er sær -
egent for hver og en. Det vil årlig utarbeides årshjul i hver av 
barnehagene med forankring i årsplanen. Her vil det nedfelles 

lokale planer for det pedagogiske arbeidet, tilpasset barne-
hagenes lokasjon, miljø og i samarbeid med SU,  
samt forankret i planer lagt i den enkelte kommune.

TRAFIKKSIKKERHET
Vellebarnehagene har stort fokus på barns sikkerhet i 
trafikken, spesielt når vi går på tur med barn. Personalet 
g jennomgår årlig trafikksikkerhetsopplæring. Temaet trafikk-

sikkerhet inngår også hvert år på foreldremøte i barnehagene.
Vi har utarbeidede sikkerhetsrutiner og beredskapsplan for  
å ivareta trafikksikkerheten i barnehagene.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
 Respektive kommuner
 Barnevernet
 PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)
 Helsestasjonen
 Respektive barneskoler
 Vellebarnehagene

 Videregående skoler
 Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN)
 Nettverk i de respektive kommuner
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KOMPETANSEUTVIKLING
For at Vellebarnehagene skal være en lærende organisasjon, 
og for at personalet skal utvikle seg faglig, legges det 
handlingsplaner for kompetansehevende tiltak.

Kompetanseutviklingen vil foregå både internt i barnehagene 
og med eksterne fagmiljøer: 

  Internopplæring og utdanning for assistenter og lærlinger

  Samarbeid med respektive kommuner og fylkeskommunen 
om felles satsningsområder hvor det arrangeres kurs, 
fagdager og planleggingsdager.

  Veiledningskurs i regi av Fylkeskommunen for pedagoger 
med ansvar for opplæring av lærlinger

  Planleggingsdager og kurs i regi av Vellebarnehagene

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 branntilsyn  
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
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