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VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2021-2022
Seterveien barnehage er en komm nal fire- avdelings barnehage. Vi har to småbarnsavdelinger 
og to avdelinger for store barn.
Vi er  te i nat ren tl alle årstder. Barnehagen ligger i sentr m, men har nærhet tl fine 
t rområder med skog og vann. I skogen ovenfor barnehagen disponerer vi ei grillkåte som vi ofe 
br ker når vi er på t r. 
Vi følger årssykl sen i nat ren, og vi markerer tradisjoner gjennom året.

Barnehagen har åpent mandag tl fredag kl. 7.00 tl 16.15 hele året med  nntak av j lafen, 
romj l, onsdag før påske og åte k rs- og planleggingsdager. I 2021-2022 er det følgende dager: 
19/8, 20/8, 4/10, 16/11, 3/1, 9/3, 16/5 og 24/6. 

Barnehagen er stengt i  ke 28, 29 og 30.

PERSONALET I SETERVEIEN BARNEHAGE
Styrer: Ingrid Elise Steien Mæhre, barnehagelærer med styrer tdanning.

Ped.ledere: Sten Åge Nikolaisen, barnehagelærer.

Guro Broch, barnehagelærer.

Mona Elverum, barnehagelærer.

Kjerst Indseth, konstt ert ped.leder fram tl 1.11.21, barnepleier.

Marthe Seloter, fra 1.11.21 tl 31.7.22, barnehagelærer.

Barnehagelærer: Ida Sofe Kjelsvik, barnehagelærer.

Espen Engvoll, barnehagelærer.

Støtepedagog: Merethe Hegg Johnsen, barnehagelærer.

Line Christensen, sosionom.

Fagarbeidere/ lærling/ barnepleiere/ assistenter:

Kathrine Bertheussen, assistent

Knut Erik Holmquist, assistent

Tove Hanstad, fagarbeider

Jan Hansen, fagarbeider

Kjerst Indseth, barnepleier.

Tone Moen Solli, barnepleier.

Therese Elstad Reinkind, fagarbeider.

Regine Rydningen, lærling.

Eirin Mo Værnes, fagarbeider og vikar

Anniken Bjørnvåg, fagarbeider og vikar

Kirst Sørensen, assistent og vikar.

Berit Meyer, vikar, barnehagelærer.

3



Leslie Mangmisi, vikar, pedagogikkst dent

HOVEDMÅL OG SATSINGSOMRÅDE
Hovedmål

 «Seterveien barnehage skal være et inkluderende felleskap der alle opplever å høre tll

Målet favner alle, både barn og voksne. Vi skal se og møte hverandre med nysgjerrighet og 
anerkjennelse  avhengig av hvilken bakgr nn vi har. Vi skal la  likheter berike oss.

Satsingsområde
Eter å ha deltat i fere nasjonale satsinger de senere årene, skal vi nå arbeide videre med å 
omsete lærdommen i praksis. Satsingene har vært på språk, realfag og inkl dering. Disse går 
hånd i hanske. Språk, begreper og realfag er  like sider av samme sak. Men det er relasjonene, 
og  opplevelsen av å bli inkl dert i fellesskapet, som er gr nnlaget for vekst og god  tvikling.

Ny rammeplan og St.mld. nr 6 «Tet på- tdlig innsats og inkl derende fellesskap..»,  gir oss klare 
føringer for hvordan barnehagen skal arbeide med inkl dering. Alle barn,  avhengig av 
 tviklingsnivå og  tordringer, skal ivaretas innenfor det allmenpedagogiske tlb det. 

Der vi tdligere har arbeidet med spesialpedagogiske tltak retet mot enkeltbarn, skal vi nå i 
størst m lig grad tenke at vi sammen skal jobbe som et lag r ndt barnet, og at hvert enkelt barn 
skal møtes på sine  like behov for støte. Det krever at personalet tlegner seg 
relasjonskompetanse i enda større grad enn før. Barn skal ikke  nødig tas  t av gr ppa, selv om 
det fortsat kan hende at det noen ganger er nødvendig. 

Støtepedagog er en viktg bidragsyter som observatør, veileder og medspiller i personalgr ppa.

Disse tre ringene er Seterveien barnehage sit fok s fremover:
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Fagdagene våre har tema knytet tl disse p nktene. Inkl dering, gode relasjoner og voksne 

som veiledere i danningsprosessen, skal gjenspeiles i det daglige pedagogiske arbeidet på 

den enkelte avdeling.

BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG
Barnehageloven §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 humanistsk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tlgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer tl utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskeretghetene.

Barna skal få utolde skaperglede, undring og utorskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 
ret tl medvirkning tlpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tllit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 
skal bidra tl trivsel og glede i lek og læring, og være et utordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrat og likestlling og motarbeide alle former for 
diskriminering.l

Barn og barndom 
I Seterveien barnehage er vi opptat av å verne om barndommens egenverdi. Barndommen er en
livsfase der her- og nå perspektvet og den frie leken skal få ta mye plass, og  ndringen over det 
som skjer her og nå, og aktv deltakelse i lek er en viktg basis for all videre læring i livet.

Demokrati
Barnehagen skal jobbe for å fremme demokratforståelse og respekt for forskjellighet. For oss i 
Seterveien betyr det at vi oppfordrer barna tl å delta og si sin mening i det daglige, og ikke minst 
at vi er gode rollemodeller og viser barna i praksis hvordan vi lar hverandre slippe tl med 
synsp nkter.

Mangfold og gjensidig respekt
I Seterveien barnehage er det barn fra  like k lt rer, og medarbeidere med  lik bakgr nn. Det er
viktg for oss at alle skal kjenne at de har en plass i fellesskapet, at alle skal respekteres og at 
 likheter er bra. Vi er også bevisst på å måten personalet møter hverandres forskjellighet på slik 
at vi blir gode modeller for barna. Inkl deringsarbeidet er avhengig av at vi lykkes med å godta og
respektere hverandre. 

Likestilling og likeverd
Alle har lik verdi,  avhengig av kjønn, etnisitet, religion eller sosial stat s, og i Seterveien slår vi 
ned på alle former for diskriminering. Vi inviterer tl samtale og  ndring r ndt disse temaene når 
det er nat rlig. Nyt av året er at vi har tat Pride- markeringa inn i aktvitetsplanen. For oss blir 
det  m lig å arbeide med demokratforståelse, mangfold og gjensidig respekt  ten også å 
arbeide for likestlling og likeverd. 

Bærekraftig utvikling
I Seterveien barnehage skal vi lære barna å ta vare på nat ren og ress rsene våre slik at de kan 
bevares og videreføres tl generasjonene eter oss. Vi skal fremme verdier, lære dem gode 
holdninger tl og god praksis for kritsk tenking, etsk handling og solidaritet. Dete gjør vi blant 
annet ved å være mye på t rer  te i nat ren og høste av den tl  like årstder, og vi merker at 
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barna hos oss trives i og har et godt forhold tl nat ren.  Ellers er vi bevisst på å sortere søppel og 
på å se eter m ligheter for gjenbr k.

Livsmestring og helse
For å fremme livsmestring og helse er trivsel sentralt. Alle må få oppleve seg som betydningsf lle
for fellesskapet. I Seterveien barnehage har vi hat netopp dete for øye når vi har valgt mål for 
barnehagen vår som handler om å se og bli set og å oppleve anerkjennende fellesskap. Trygge 
barn som blir set og bekrefet vil også være i stand tl å  tordre og  tvikle andre sider av seg 
selv. Det å få øve seg på å mestre motgang i trygge omgivelser er også en viktg del av det vi skal 
lære barna. I Seterveien er måltder og matlaging en arena som bidrar tl at barna opplever s nn 
matglede, gode helsevaner og sosialt fellesskap. 
Som barnehageansate kommer vi tet på barna og deres livssit asjon, og er pliktge tl å ha 
bevissthet om at barn kan være  tsat for omsorgssvikt, vold og seks elle overgrep. Vi har en 
selvstendig meldeplikt ved bekymring r ndt disse forholdene.

BARNEHAGENS INNHOLD
Omsorg

For å skape trivsel og trygghet er det en for tsetning at personalet møter barna med omsorg. 
Den som blir vist omsorg lærer også å vise omsorg for andre. Personalet skal vise omsorg, 
inkl dert ro og hvile, være sensitv for barnas behov, støte og oppm ntre barna tl å ta imot og 
gi omsorg, og de skal skape gode relasjoner og tlknytning sammen med barna. Dete skjer dels 
på like, dels på  like måter avhengig av barnas alder og modningsnivå. Det som gjelder for alle 
aldersgr pper er at personalet er bevisst sin rolle som forbilde og rollemodell.

0-3 år:
 Vi har primærkontakter ved oppstart for å sikre tlknytning.
 Barna får hyppige måltder med ernæringsmessig riktg og god mat.
 Barna får tlstrekkelig hvile i en dagsrytme som er tlpasset barnas behov.
 Barna lærer at de må dele leker med hverandre.
 Personalet er sensitv for ytringer, også nonverbale, for å møte barnas behov.

3-6 år:
 Vi har primærkontakt ved oppstart av nye barn, og v rderer behovet for å ha primærkontakt 

for de som kommer over fra liten tl stor avdeling.
 De eldste barna på storføya er fadder for de som kommer over fra lilleføya.
 Vi snakker om følelser og roser når vi ser at barna viser omsorg for hverandre.
 Vi snakker med barna, både om at alle skal få være med i leken, og om at det er l rt å 

bestemme i lag og noen ganger ha hver sin t r å bestemme hvis vi ikke blir enige.

Lek 
I Seterveien barnehage arbeider vi for at alle barna skal få være med i leken. Barn leker for lekens
egen skyld, og i de årene barnet er hos oss er det leken som er barnas viktgste beskjefigelse. I 
leken får barnet  tviklet alle sider ved seg selv, både de kognitve sidene som språk, matematkk 
og motorikk, men også de følelsesmessige sidene som evne tl samspill, empat og selvfølelse. Vi 
organiserer hverdagen vår slik at det skal bli mest m lig rom for lek med andre barn  ten for 
mange avbrekk. Personalet skal støte leken ved å veilede barn som  tvikler  heldige 
samspillsmønstre og berike leken ved å gi opplevelser som inspirerer tl lek.

0-3 år:
 Vi skjermer td tl lek. 
 Vi observerer hva barna er interessert i og passer på å ha framme  tstyr som kan oppm ntre 

tl og  tvide leken.
 Vi forteller historier/ eventyr/ fortellinger og br ker konkreter i formidlingen.
 Vi lar  ngene  tolde seg i kroppslige aktviteter.
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3-6 år:
 Vi har en dagsrytme som sikrer td tl lek.
 Vi leser variert literat r som kan inspirere tl lek.
 Vi dramatserer for og med barna.

Danning
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å  tvikle evne tl å refektere 
over egne handlinger og væremåte, og se seg selv i en større sammenheng.  Netopp derfor er 
arbeidet vårt med å gå bort fra en gammel oppdragerrolle, og heller se på voksenrollen som en 
veilederf nksjon sentralt. Det betyr ikke «fri fyt», men forplikter den voksne tl å gå inn i barnas 
opplevelser og anerkjenne dem, møte barnet der de er, for så å veilede dem videre. Gjennom 
danning legges gr nnlaget for allsidig  tvikling. I barnehagen arbeider vi for at barna skal 
oppleve at de er en del av fellesskapet, og at deres og andres bidrag i dete skal oppleves 
positvt. Målet er at barna skal  tvikle trygghet på seg selv og egen identtet. Personalet skal 
være barnas medspiller og støte deres aktvitet, engasjement og deltagelse i fellesskapet. 

0-3 år:
 Barna lærer regler for  like aktviteter som påkledning, måltd, samlingsst nd og lignende.
 Barna får gradvis være med og ha innfytelse i aktvitetene, for eksempel velge pålegg og 

måte spise opp før de får nyt, trekke sangkort og dermed få velge sang osv.
 Personalet  tordrer barna tl  ndring, for eksempel å fab lere r ndt om noen er lei seg eller 

glad.

3-6 år:
 Barna blir i større grad tat med på råd når vi skal bestemme aktviteter og innhold i disse.
 Barna må refektere over egne valg og hva de får å si for andre.
 Barna blir  tordret på å dele tanker; om egne og andres følelser, om reterdighet eller 

andre tema.
 Vi samtaler med barna om menneskeretgheter og barnekonvensjonen.

 Vi samtaler om forskjellighet og at det er fint at vi er  like og har  like tanker og preferanser.

Læring
Med leken som  tgangsp nkt skal personalet i Seterveien barnehage stm lere tl og støte opp 
om barnas læring og  tvikling. Vi introd serer  like materialer og  like tema for barna og 
anerkjenner barnas nysgjerrighet, og kreatvitet. For oss er det viktg med barns medvirkning i 
disse prosessene.

0-3 år:
 Vi har tlgjengelig leke- og aktvitetsmateriell som trefer barna  tviklingsmessig.
 Vi innreder avdelingen med  like materialer i  like rom.
 Vi ser i faktabøker og på i-Pad eter  like fenomener i dagliglivet, f.eks. nat r, m sikk m.m.

3-6 år:
 Med  tgangsp nkt i årssykl sen presenterer vi tema for barna som de kan  torske og 

bearbeide  t fra  like innfallsvinkler.
 Disse områdene innlemmes i de aktvitetene vi legger tl rete for.
 Læringsprosessene betnger progresjon i innholdet i barnehagen, og i Seterveien jobber vi 

gjerne med samme tema over td samtdig som vi tlfører fere elementer eter hvert som 
barna blir eldre. Et godt eksempel på dete er høstakkefesten som for de yngste handler om 
å synge høstsanger, smake  lik fr kt og grønnsaker, mens det for de eldste inneholder mere 
aktv deltakelse i matlaging og arrangement.
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Vennskap og fellesskap 
Seterveien barnehage skal være et inkl derende fellesskap, der alle opplever å høre tl. Dete har 
vi valgt som overordnet mål for Seterveien barnehage, og målet gjelder for alle, både barn og 
voksne. I dete ligger kimen tl vennskap og fellesskap og forebygging av mobbing og krenkelser. 
Alle barn trenger venner, og i Seterveien møter barna voksne som har fok s på å veilede og 
støte i forhold tl akk rat disse tngene. Også her er personalet som gode rollemodeller sentralt.

Kommunikasjon og språk
Vi har de siste årene deltat i en nasjonal språksatsing gjennom å være språkkomm ne. Fok set i 
Seterveien barnehage har vært å styrke lesing for og med barna, både ved å sete lesing fast på 
planer, men også ved å lære personalet  like måter å lese på gjennom deltagelse i Språkløyper. 
Vi har også fåt kjøpt inn nyere literat r. I tllegg har vi arbeidet mye med voksenrollen og hva 
det fordrer av personalet å skape gode forhold for språklig vekst. Vi har i den forbindelse 
 tarbeidet tegn på god praksis i  like r tnesit asjoner hos oss.

Barnehager med samiske barn
Samiske barn skal få støte tl å bevare og  tvikle sit språk i barnehagen, og i Seterveien 
barnehage skal vi tlpasse tlb det tl barnas samiske bakgr nn. Det betyr at personalet skal ha 
kjennskap tl og legge vekt på at den samiske k lt ren skal være en del av innholdet i 
barnehagen, og at vi skal legge tl rete for at barna får møte det samiske språket.

BARNS MEDVIRKNING

Prinsippet om barns ret tl medvirkning er slåt fast i barnehagelovens formålsbestemmelse og 
FNs barnekonvensjon. Barn erfarer medvirkning og innfytelse når de får delta aktvt i dialog og 
samhandling med andre barn og voksne, og når de erfarer at deres innspill bidrar tl endring. 
Barn som får medvirke kjenner seg betydningsf lle. Hos oss medvirker barna ved at vi gir dem 
 like valg og alternatver; hva de ønsker å gjøre, hvor vi skal gå på t r i dag og hvilken bok vi skal 
lese, for å nevne noen eksempler. Personalet i Seterveien veileder også barna i konfiktløsing og 
er tl stede for barna i det sosiale samspillet i hverdagen. Barn som får erfare medvirkning blir 
selvstendige og tør å ta egne valg. En viktg side ved barns medvirkning er at barna ikke overlates 
tl ansvar de ikke er r stet for, men at det tlpasses barnets alder og modning. 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

Det er viktg at foreldre og personale samarbeider tl beste for barnet. Det er foreldrene som har 
hovedansvaret for barnets oppdragelse, men personalet er viktge samarbeidspartnere. 
Foreldrene kjenner enkeltbarnet best, og personalet er gode på barn i gr pper. Hvordan barnet 
f ngerer i gr ppe kan være annerledes enn hvordan det er hjemme. Derfor er det viktg at 
samarbeidet bygger på gjensidig respekt, tllit og anerkjennelse.

Foreldremedvirkning
Foreldremedvirkning skjer på individnivå gjennom daglige samtaler ved bringing og hentng og 
gjennom formaliserte foreldresamtaler en gang i året og ellers ved behov. Foreldrene medvirker 
også som gr ppe gjennom deltakelse på foreldremøter og andre arrangementer der foreldre og 
personale er sammen. Barnehagene i Bard  har br ker ndersøkelse hvert andre år. Foreldrene 
har også to representanter i barnehagens samarbeids tvalg. Foreldre og barnehage må støte 
hverandre og løfe hverandre som gode forbilder.
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Foreldrerådet
Alle foresate i barnehagen er medlemmer i barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet velger en 
leder på foreldremøtet om høsten. I tllegg velges en nestleder og vara for begge disse. Hos oss 
har vi likt antall representanter fra små- og storføy. 

Samarbeidsutvalget
er barnehagens øverste organ, og behandler saker som angår barnehagen. Det innebærer 
godkjenning av barnehagens årsplan, hørings talelser eller andre saker som partene i 
samarbeids tvalget bringer inn. Utvalget består av to representanter fra foreldrene hvor den ene
av disse velges tl leder av samarbeids tvalget. I tllegg er det to representanter for de ansate og 
en politsk representant som er oppnevnt av komm nestyret. Barnehagens styrer er sekretær for
 tvalget og har  tale- og forslagsret.

OVERGANGER OG TILVENNING
Når barnet begynner i barnehagen

Før oppstart inviterer vi foreldrene tl et lite informasjonsmøte før sommeren der styrer og 
pedagogiske ledere er tl stede. I tllegg tl informasjon om livet på h set får foreldrene en 
omvisning. Ved oppstart har vi egne r tner for tlvenning. Vi sender  t velkomstbrev så snart vi 
har oppstartstdsp nkt klart, der familien også får vite kontaktperson. Det er viktg at foreldrene 
br ker god td i denne viktge fasen slik at barnet får td tl å bygge tllit tl de nye voksne og barna
i livet sit. I Seterveien barnehage blir barna tet f lgt opp i starten slik at barnet får en trygg 
tlknytning tl kontaktperson og gode relasjoner kan bygges tl andre barn og voksne. 

Overgang innad i barnehagen
I jan ar foretar personalet en fordeling av barna som skal over fra småbarns- tl 
storebarnsavdeling. Foreldrene får vite hvilken avdeling det blir i løpet av våren, tng kan endre 
seg  nderveis. Når ny avdeling er endelig bestemt, går de små på besøk tl sine nye avdelinger. I 
j ni har vi en seremoni på kjøkkenet på storføy der barna får  tdelt et minne fra sin 
småbarnsavdeling, og så blir høytdelig ønsket velkommen tl sin nye avdeling. Eter seremonien 
går de tl sin nye avdeling og leker videre der. 

Overgang barnehage - skole
I samarbeid med de andre barnehagene i komm nen har vi  tarbeidet en egen plan for 
innholdet i førskolen. Det er også  tarbeidet et eget årshj l for overgangene mellom barnehager 
og skoler i Bard  komm ne. Innholdet i førskolen dreier seg dreier seg hovedsakelig om 
begrepslæring og relasjonsbygging. Gjennom året er det lagt opp tl fere fellessamlinger for 
skolestarterne fra alle barnehagene der de møtes tl  like aktviteter.  I Seterveien har vi 
 kentlige førskolesamlinger i perioden september-mai. I mai har vi overgangssamtaler med 
foreldrene. Her avtaler vi hvilke papirer som skal oversendes skolen. Dersom barn har spesielle 
behov, gjennomføres et dialogmøte med foreldre, barnehage og skole i febr ar.

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON
Planlegging

Lov om barnehager med forskrifer seter rammer for det pedagogiske tlb det vi gir. I tllegg 
deltar vi i nasjonale satsinger. Planleggingen av innholdet i Seterveien barnehage skjer på 
bakgr nn av disse. Samtaler og v rderinger med foreldrene, samt refeksjoner og v rderinger på 
den enkelte avdeling, føy og på hele h set, hjelper oss å tlpasse planene våre tl barna både 
enkeltvis og i gr ppe. 
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Vurdering
I Seterveien barnehage har vi  like arenaer for v rdering og refeksjon. Samtaler med barna og 
foreldrene tar vi alltd med oss når vi gjør v rderingsarbeid i personalgr ppa. Avdelingene har 
avdelingsmøter annenhver  ke, og hele personalgr ppa samles tl fagmøter en gang i måneden. 
Nyt av året er at vi har støtepedagoger som en del av personalet. De deltar i ledermøte hver 
andre  ke. Der koordineres videre behov for støte  te i avdelingene. På ledernivå har vi interne 
møter  kentlig der ped.lederne og styrer samles. Vi er også del av et komm nalt og 
interkomm nalt netverk som møtes jevnlig i forskjellige fora for både planlegging og v rdering.

Dokumentasjon
Ut over den pedagogiske dok mentasjonen (=refeksjoner og v rderinger i personalet) synliggjør 
vi arbeidet vårt ved å henge opp bilder fra  like aktviteter og formingsopplegg på avdelingene. 
Personalet har en egen tavle i personalgangen der refeksjonsarbeid, tegn på god praksis og 
annet arbeid knytet opp tl personal tvikling henges opp.  Årsplanen dok menterer også 
arbeidet vårt, og deles  t tl alle foresate og barnehageeier. 

VÅR DIGITALE PRAKSIS

I Seterveien barnehage er det iPad, smartelefon og PC vi br ker. Vi har også et dok mentkamera
som blant annet kan br kes tl å lese bøker på storskjerm. De digitale verktøyene br kes først og 
fremst tl å lete eter informasjon eller bilder på netet når vi arbeider med  like tema eller når 
noen l rer på noe. Vi passer på å formidle digital dømmekraf, og når det er nat rlig snakker vi 
med barna om opphavsret og kildekritkk. 

I forbindelse med koronapandemien har vi fåt lit ekstra dyt for å ta et steg videre i vår digitale 
praksis. Mange møter vi tdligere hadde fysisk, har nå blit gjennomført på Skype og Teams. 
Foreldresamtaler har stort set foregåt på teams. Som et s pplement tl oppmøte er dete greit, 
men vi ser at vi fortsat får mere  t av samtaler der vi er fysisk tl stede i samme rom. Vi har også 
hentet fram iPader i aktviteter med barna i langt større grad enn tdligere, og blit bedre på å se 
digitale m ligheter.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

Rammeplan for barnehagen skisserer sj  fagområder som skal ses i sammenheng og være en 
gjennomgående del av barnehagens innhold. Arbeidsmåtene våre er tverrfaglige, og fere 
fagområder er representert i samme temaopplegg eller hverdagssit asjon. Her kommer kort om 
hvert område, med eksempler på sit asjoner der vi er innom det akt elle faget.

Kommunikasjon, språk og tekst
Fagområdet omfater  tvikling og  torsking av språk i vid forstand. Det skjer gjennom barnas 
lek, ved at de introd seres for  like språk, språkformer og dialekter fra samtd og fortd. Barna 
skal få  torske både m ntlig og skriflig språk. Jo mere språk desto bedre!
Språkarbeidet for de yngste dreier seg om å sete ord på/ benevne gjenstander, følelser og 
fenomener, br ke konkreter når vi leser for dem, synge med dem osv. For de eldste barna gjelder
i tllegg at barna i større grad selv deltar i lesing og dramatsering, vi oppm ntrer tl lekeskriving, 
skriver ned fortellinger osv. For alle gjelder det at personalet er bevisst å br ke begreper i det 
daglige og at vi br ker et rikt og nyansert språk. Dialektbr k og felles  ndring r ndt likhet og 
 likhet er topp!

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Forståelse for sammenhengen mellom s nn mat og god helse er viktg. I Seterveien barnehage 
lærer vi barna gode vaner både i forhold tl kost, hygiene, bevegelsesglede og det å sete grenser 
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for egen kropp og respektere andres grenser. Vi er ikke ekstrem i noen retning, men har klare 
skiller på hverdag og fest. Vi er opptat av at det er god kvalitet på maten vi serverer barna, og 
har blant annet gjort en del  ndersøkelser på innholdet i fiskeprod kter for å k nne gjøre gode 
valg for barna. Paprika og ag rk er like selvfølgelig på l nsjbordet som brød og melk. På 
nytårsballet er dr er, ananas og g lrotstaver f llgod festmat. Så kan det også vanke ei stripe 
eller to med Kvikkl nsj på skidagen.
For de yngste innarbeider vi gode hygiener tner i forbindelse med måltd, stell og toaletbesøk. 
Vi tar oss god td i hverdagen slik at det blir nat rlig for barna å være aktve i eget liv og «klare 
selv». Vi er  te i all slags vær. Eter hvert som barna blir eldre øker  tordringene ved at for 
eksempel t rer blir lengre og det kreves mer  tholdenhet. Vi samtaler mye med barna, og når 
det er nat rlig snakker vi med dem om grenser og om at de bestemmer over egen kropp. Dete 
temaet d kker gjerne opp i konfiktløsing når noen har opplevd at egne grenser er blit krenket.

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen skal støte barna i å skape sine egne k nstneriske og k lt relle  trykk. De skal bli 
kjent med  like  trykksformer som billedk nst, k nsthåndverk, film, arkitekt r og design i tllegg
tl de mer tradisjonelle som m sikk, dans, drama, språk og literat r.
Allerede fra de er små deltar de i sangsamling og historiefortelling, og ofe er slike st nder 
 tgangsp nkt for  like formingsaktviteter. I takt med  tviklingen introd seres barna for fere 
 trykksformer, for eksempel går de fra å male med fingrene tl svamp, pensel, male på  like 
typer  nderlag osv. Vi ser på  lik arkitekt r både i nærmiljøet og ved å br ke internet.  Barna 
stller  t det de har laget i barnehagen, og får respons på  trykkene sine fra de andre som er 
innom.

Natur, miljø og teknologi
Vi skal bidra tl at barna blir glad i nat ren, at de forstår verdien av den og dermed ønsker å ta 
vare på den. Gjennom lek og nat ropplevelser tl alle årstder får barna erfaringer som også kan 
knytes opp tl nat rvitenskapelige fenomener og læring om redskaper og teknologi.
Hos oss er barna  te tl alle årstder og i all slags vær. Allerede fra barna er små,  ndrer vi oss 
sammen med dem over vekster og tng i nat ren, og ofe er det knytet  like formingsaktviteter 
tl dete. Vi går på t rer  t av barnehagen allerede fra de er små. Eter hvert som barna blir eldre 
 tvider vi  tetda og t rene blir lengre og ofere. Skigåing og fisket rer er velkjente aktviteter i 
Seterveien, da forbeholdt de eldste. Når været tllater det spiser vi  te, og vi pl kker selvfølgelig 
med oss både vår egen søppel og tng som andre har lagt igjen i nat ren. Kamera er alltd med på
t r. 

Antall, rom og form
Barna skal få hjelp tl å forstå sammenhenger i nat ren, samf nnet og  niverset. Det skjer ved at 
de oppdager,  torsker og skaper str kt rer. I barnehagen skal  ngene få oppdage matematkk i 
dagliglivet og på andre områder. De skal få stm lert både  ndring, nysgjerrighet og motvasjon 
for problemløsing. Gjennom lek kan barna sammenligne, sortere, plassere, orientere, vis alisere, 
kjenne former og mønster, telle og måle. 
Gjennom språkkomm neprosjektet er personalet blit bevisstgjort at hverdagen er f ll av 
m ligheter tl å  torske fagområdene våre. Realfagssatsinga vil gi et yterligere p f tl å se 
matematske m ligheter i hverdagen, og vi tenker at både dete og forrige fagområdene vil få et 
løf.
Med de yngste barna teller vi enkle tng; en sko, to sko, vi teller for eksempel barnegr ppa når vi 
er i garderoben osv. Videre snakker vi med de små om først og sist, vi sorterer stor og liten og 
farger på klær, leker, kopper og kar. Eter hvert som barna blir eldre,  tvider vi telling og 
sortering og introd serer dem for stadig mer avanserte begreper. Vi har også mange fine spill 
som gir realfaglige  tordringer. Vi har tall og former synlige for barna, og har tlpasset dete tl 
barnas alder.
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Etikk, religion og flosof
Dete fagområdet gjenspeiler barnehagens samf nnsmandat og verdigr nnlag. Barnehagen skal 
la barna få kjennskap tl fortellinger, tradisjoner, verdier og høytder i de religioner og livssyn som
er representert i barnehagen. Arbeidet med dete skal hjelpe barna tl å forstå at det finnes 
mange  like måter å forstå tng og leve sammen på. Barna skal  tvikle toleranse, forståelse og 
respekt for  likheter på alle områder. Filosofering,  ndring, kritsk tenking og dømmekraf skal 
øves opp gjennom arbeidet med dete fagområdet.
Helt fra de er små snakker vi med dem og hjelper dem å dele leker. Vi seter ord på følelser og 
øver på å ta hensyn tl andre. Personalet i Seterveien har arbeidet mye med voksenrollen, og vi 
har et bevisst forhold tl at noe av det viktgste for å lykkes i dete arbeidet, er at vi er gode 
rollemodeller. Måten vi møter andre på kopieres av barna. Eter hvert som barna blir eldre 
br ker vi  ndring som verktøy for å sete i gang refeksjoner. Vi har n lltoleranse for  testenging 
i leken, og prøver å balansere dete med barnas behov for noen ganger å få «leke i fred». Nok en 
gang er personalets veiledning og alternatver for barna viktg. Vi markerer kristen j l og påske 
som er en viktg del av vår norske k lt r. Vi inviterer også foreldre med andre religioner og 
livssyn tl å dele disse med barnehagen slik at barna kan få kjennskap tl dem.

Nærmiljø og samfunn

Barnehagens hverdagsliv skal legge gr nnlaget for innsikt og erfaring med deltakelse i et 
demokratsk samf nn, og sikre opplevelse av tlhørighet tl nærmiljøet. Barna skal lære om lokale 
tradisjoner og om yrker og samf nnsinstt sjoner. Lek og varierte aktviteter skal gi barna 
erfaring med å lyte, forhandle og disk tere. Barna skal få kjennskap tl menneskeretghetene. 
Fagområdet omfater også kjennskap tl samisk språk, k lt r og tradisjon. Likedan tl nasjonale 
minoriteter som kvener/ norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/ tatere.
De minste barna erfarer demokrat gjennom å dele med hverandre, gjennom å øve på å lyte og 
prate  nder voksen veiledning. Vi har Start, et program for øving av sosial kompetanse, som vi 
br ker for de yngste barna. Når barna blir eldre viderefører vi lytetrenig og det er fortsat 
personale tl stede som veiledere.  Start erstates av Steg for steg når barna blir eldre, og her 
samtaler vi blant annet med barna om at valg vi tar får konsekvenser med andre.
Vi markerer samefolkets dag i febr ar med mat, k lt r og historie. Det er nat rlig at vi i 
tlknytning tl dete har ekstra fok s på andre nasjonale minoriteter i landet vårt. 

TIDSRAMME I SETERVEIEN BARNEHAGE

Alle barnehagene åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.15. Innenfor denne tden har alle kjernetd 
mellom kl. 08.45 og 14.30. Dete er den tden barnehagen er f llt bemannet. De fire avdelingene 
i Seterveien barnehage har  lik dagsrytme innenfor disse rammene. Ped.leder på den enkelte 
avdeling gir informasjon om hvilken dagsrytme de har.

BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN

Denne dagen er barnet i sentr m! Vi markerer b rsdager ved at fagget henges opp  tenfor 
avdelinga barnet går på om morgenen. Barnet får b rsdagskrone og b rsdagssang og  like 
aktviteter. L nsjbordet dekkes med d k og gjøre ekstra hyggelig denne dagen.

Det er ikke anledning å dele  t b rsdagsinvitasjoner i barnehagen.

NOEN AV VERKTØYENE VÅRE

Språkløyper - en netbasert kompetansehevingspakke for personalet som gir oss økt k nnskap og
tps og ideer om gode måter å lese for barn på.
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Realfagsløyper - er laget på samme måte som Språkløyper, men fok s er å øke personalets 
kompetanse innenfor realfag.

BU - en systematsk måte å arbeide inn begreper på, og skal sikre at barna får den rete basisen 
for videre læring. Dete foregår i det daglige blant alle barna og systematsk i førskolekl bben.

Steg for Steg - et program som vi br ker i arbeidet med å  tvikle barnas sosiale kompetanse.

Start - er «j niorprogrammet» tl Steg for Steg og br kes på de minste barna.

Alle med – et observasjonsverktøy for barnets helhetlige  tvikling. Br kes av personalet for å se 
om det er noen områder barnet trenger å styrkes mer på enn andre.

Snakkepakken – en samling  like spill, eventyr og opplegg for å arbeide med språk og sosial 
kompetanse.

Språkkista – ei kiste med  like konkreter fra kjente eventyr og sanger.

Matekista – inneholder materiell /  like spill for å styrke matematsk  tvikling.

TRAS – et observasjonsverktøy spesielt for språklig og komm nikatv  tvikling. Br kes eter avtale
med foresate dersom vi er  sikre på tng i forbindelse med barnets språk tvikling.

SAMARBEIDSPARTNERE

For å sikre barnets beste er det etablert et samarbeid mellom de  like etatene som har med barn
å gjøre. Våre samarbeidspartnere er:

 PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste. Har spesialkompetanse både på språk og aterd.
 Helsestasjonen, helsesykepleier og psykiatritjeneste.
 Fysioterape t.
 Barnevernstjenesten.

SYKDOM

Vi ønsker at dere alltd gir oss beskjed dersom barnet er sykt. Så lenge koronapandemien varer er
det egne regler som gjelder. Disse komm niseres  t fortløpende.
Under normale forhold er det barnets allmenntlstand avgjør om barnet kan være i barnehagen. 
Det er helt annerledes å være i barnehagen enn hjemme dersom formen ikke er på topp. I 
barnehagen er det stor aktvitet og mange barn samlet, i motsetning tl hjemme hvor det er stlle 
og rolig. Vi ser at barn som kommer for tdlig tlbake ofe br ker lengre td på å bli helt frisk igjen. 
For rask rekonvalesens og minimering av smite ber vi om at dere overholder smitevernlegens 
anbefaling i forhold tl de to vanligste sykdomsårsakene i barnehagen:
 Feber: barnet må ha en feberfri dag hjemme før de kommer tlbake tl barnehagen.
 Diaré og oppkast: det skal gå minim m 48 tmer eter siste rennende avføring eller oppkast.

Mild/ moderat øyekatarr er en veldig smitsom men  farlig sykdom som går over av seg selv. Av 
smitevernhensyn er det ikke påkrevd å ha barnet hjemme så fremt barnets allmenntlstand ikke 
er red sert. Ved krafig øyekatarr med rikelig p ssdannelse bør barnet holdes hjemme tl 
p ssdannelsen har avtat. Det anbefales da at lege kontaktes for å få v rdert behov for 
behandling.

Det er spesielt viktg at det varsles om smitsom sykdom slik at barnehagen kan iverksete 
nødvendige r tner for å hindre eller minimere smite. H sk at barnehagen også kan ha barn som
er ekstra sårbare for relatvt  farlige sykdomstlstander.

Barnehagen medisinerer ikke dersom det ikke er livsnødvendig. Slik medisinering skjer da eter 
opplæring av foreldre / helsepersonell.
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Selv om det ikke er en sykdom, tar med vår venn hodel sa i dete p nktet. Ved forekomst av 
hodel s MÅ barnehagen varsles og behandling iverksetes  middelbart. 
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