Velkommen til
Einaren Barnehage
Einaren barnehage har en sentral og flott plassering i Einaren boligfelt, på Gulset i Skien kommune.
Med solrik og avskjermet beliggenhet, nyter barna det store, flotte uteområder for lek og utfoldelse. Vi
gleder oss over de fantastiske turmulighetene som finnes i Gulsetmarka. Turer til bl.a. Eplehagen,
Kollmyr skogen, Rådyrskogen, vanntårnet og toppturer gir variasjon og skaper begeistring. Nærheten til
Kollmyr skole, Gulsethallen og idrettsanlegget, gjør det mulig å benytte fasilitetene her.

Kontakt oss:
Adresse: Vestre Einaren 5, 3744 Skien
Telefon: 35 53 83 66 / 90 53 39 44
Følg oss gjerne på Facebook
Hjemmeside: www.einarenbarnehage.no
Mail: styrer@einaren.no

Barnehagens årsplan.
Barnehagens årsplan bygger på nasjonale føringer, som Barnehageloven og Rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver.
Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.
Innholdet tilpasses den enkelte barnegruppe og prosessene dokumenteres og vurderes underveis.
Barnehagens årsplan godkjennes av Samarbeidsutvalget.
Barnehagen skal bidra til en god barndom og legge et grunnlag for barnas videre utvikling og læring.
Som pedagogisk virksomhet inngår barnehagen i et helhetlig utdanningsløp. Barnehagen er barnas
første arena i det offentlige rom, her skal de delta og medvirke i et demokratisk felleskap.
Innholdet i barnehagen skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Barna skal
leke og få oppleve skaperglede, undring og utforskertrang i barnehagehverdagen.
Høy kvalitet på barnehagens omsorgs- og læringsmiljø krever at personalet ser arbeidet med omsorg,
danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk i sammenheng. På den måten
forvaltes det helhetlige læringssynet som skal ligge til grunn i barnehagen, til beste for barnas allsidige
utvikling.
Barnehagen skal legge til rette for at alle barna får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter,
tilpasset alder og utvikling. Barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskap og
ferdigheter. For å oppnå dette tilrettelegger personalet for progresjon gjennom valg av pedagogisk
innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av det fysiske miljøet i barnehagen. Progresjon
gjenspeiles også i hvordan personalet møter det enkelte barn.

BARNEHAGEN VÅR:

Du er du og du duger

Einaren barnehage er en privat barnehage, et samvirke som eies og drives av foreldre. Vi består av tre
avdelinger. Vi er totalt 48 plasser og 12 årsverk i barnehagen.
Aldersdelingen og gruppeantallet på avdelingene varierer, men slik situasjonen er på nåværende
tidspunkt ser fordelingen slik ut:
Guli
Kjempa
Gruva

13 barn mellom 1 og 2 år
16 barn mellom 2 og 3 år
20 barn mellom 3 og 6 år

«DU ER DU OG DU DUGER»-VÅRT VERDIGRUNNLAG
Vi jobber for at alle barn skal føle seg sett og hørt hver dag. Vi vil tilrettelegge for det enkelte barnet ut ifra
deres egne forutsetninger. Alle barn er unike og like mye verdt. Vi skal gi et individuelt tilpasset, allsidig
og likeverdig tilbud, og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og
etnisk bakgrunn.
Leken, samspillet og fellesskapet vektlegges spesielt, da vi ser at kvaliteten i nettopp dette er avgjørende
for barnas læring og utvikling!
I arbeidet med verdigrunnlaget vårt ønsker vi å være med på å bygge opp et godt selvbilde hos hvert
enkelt barn. Vi mener at fokuset på individets verdi og kompetanse vil være med på å styrke den enkelte,
bidra til god psykisk helse og samtidig virke forebyggende i arbeidet mot mobbing.

Vi er opptatt av trygge relasjoner som et grunnlag i arbeidet vårt.
Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barnas psykiske helse og legger grunnlaget for videre
emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg
tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra. (Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad,
2015). Et verktøy vi bruker for å kunne forstå og møte barns behov er trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen
er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen.

Barnehagen er en del av Rekomp (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen). Dette
utviklingsarbeidet startet i 2019 og vil avsluttes våren 2023. Felles overordnet mål: «Barnehagenes
ansatte utvikler sin kompetanse om tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte. Kompetansen bidrar
til å styrke et likeverdig og inkluderende allmennpedagogisk tilbud.»
Vi synes dette prosjektet bidrar godt inn i arbeidet med verdigrunnlaget vårt. Det skaper ekstra
bevisstgjøring, og kompetanseutvikling hos personalet.
I arbeidet omkring verdigrunnlaget har vi også fokus på progresjon- utfordring og mestring. Vi vektlegger
barns medvirkning og ansvar. Vi jobber med barns synlighet i de ulike gruppene, det å stå frem, og
være modig, og samtidig det å gi plass til, og anerkjenne andre.
Vi har også en egen barnehagesang som underbygger viktigheten av å tro på seg selv, og med
budskapet «Du er god nok som du er».

AVDELINGENE VÅRE:
GULI:
Guli er navnet på vår småbarnsavdeling. Den første tiden i barnehagen bruker vi tid på å bli kjent med
dere og med barnet/barna deres. Alle barn som begynner hos oss, får sin egen primærkontakt for å
sikre en trygg oppstart. Vi mener at deres og barnas trygghet er grunnleggende for videre utvikling og
læring. Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss! Allerede fra de første dagene begynner vi med faste
rutiner. Vi mener at det skaper trygghet og forutsigbarhet. Alle barn har forskjellige behov når det
kommer til tilpasning, samspill, lek og læring – kanskje spesielt i alderen 0-2 år, hvor utviklingen er
svært forskjellig fra barn til barn. Vi vil tilrettelegge for det enkelte barns behov, og vi deler oss ofte i
mindre grupper.
Når barna begynner å finne sin plass i gruppen, vil språkstimulering, samspill og begynnende lek stå i
fokus. Vi er mye ute, både på tur og ute i barnehagen. Vi bruker musikk som virkemiddel, vi synger
sammen, hører på musikk og danser.
Guli var et navn på en vikingkjempe og er visst opphavet til at området vi holder til på har fått navnet
Gulset. Denne Vikingkjempen vasset kanskje over elva ved Århus, vandret opp lia og innover i marka
på jakt, før han og familien valgte plass.
KJEMPA:
Kjempa er avdelingen med barn i alderen 2– 3 år. Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn, samtidig skal
barna oppleve å være en del av et større fellesskap. Barna begynner å bli selvstendige. De er i en alder
der de skal lære seg å håndtere egne følelser, og så smått begynne å tolke andres følelser. Det jobbes
også med å gi barna erfaringer i å mestre motgang og håndtere utfordringer.
Verden blir mer interessant, og barna bærer på tusenvis av spørsmål som bidrar til mange fine
undringssamtaler i løpet av en barnehagedag. Barns medvirkning settes høyt og barnas meninger og
interesser tas med inn i planleggingen av aktiviteter. Vi legger opp til mye utelek og går på turer i
nærområdet. Turene er på barnas premisser, og vi tar ofte små pauser for å samtale og undre oss over
ting vi ser og finner på vår vei. Undringssamtaler om stort og smått er også et viktig og fint bidrag til
barnas språkutvikling.
Navnet Kjempa kommer fra Kjempaåsen, ned mot Myren og brannstasjonen.

GRUVA:
Gruva er avdelingen med barn fra 3-6 år. Her har vi spesielt fokus på sosial kompetanse, vennskap og
relasjoner. Vi arbeider med selvstendighet og mestring. På avdelingen står humor og glede høyt på
dagsplanen. Vi mener at humor er en viktig forutsetning for læring og utvikling. Det skaper trivsel, og
barn og voksne ler mye sammen hver eneste dag. På avdelingen får alle barn et navn nummer to, dvs.
et tøysenavn. Dette gjelder også de ansatte på avdelingen. Dette skaper fellesskap, glede og latter, og
vi lærer barna å ikke ta seg selv så høytidelig. Vi går mye på tur og bruker nærområdet rundt oss. Vi
benytter de flotte turløypene, de ulike lekeplassene på Gulset, drar på toppturer, går i lysløypa og
bruker idrettsanlegget på Kollmyr skole.
Førskolegruppa: På førskolegruppa går barna det siste året i barnehagen før skolestart. Vi forbereder
barna til skolegang ved å ha fokus på selvstendighet, sosial kompetanse og relasjoner. Vi har fokus på
naturopplevelser. Vi bruker naturen mye, og er på flere turer i nærområdet for å gi et mangfold av
naturopplevelser gjennom hele året. Vi drar også på ulike utflukter bl.a. til biblioteket, NAF minibane,
Turbotråkk og Matfestivalen. Vi benytter oss av buss, tog og maxi-taxi.
Avdelingen har navnet sitt etter Glasergruvene i Gulsetmarka, som er Norges eldste malmgruve.

Årskalender:
Måned:
August

Hva:

Egne notater:

•

Oppstart

•

Brannvernsuke 38

Oktober

•
•
•

Forut- aksjon 24. oktober
Foreldresamtaler
Høstferie uke 41

November

•

Tenne julegrana 28.november

Desember

•
•
•

Julebord for barna 8.desember
Lucia feiring 13.desember
Nissefest 21.desember

Januar

•

Juletrefest i Kollmyr grendehus(foreldregruppen)

Februar

•
•
•

Samenes nasjonaldag markeres 6. februar.
Karneval 17. februar
Dugnad

Mars

•
•
•
•

Søknadsfrist for barnehageplass for nye barn 01.03
Søknadsfrist for SFO 01.03
Søknadsfrist overføring til annen barnehage
20.februar
Påskefrokost 31. mars

April

•
•

Foreldresamtaler
Planleggingsdag 28. april

Mai

•
•
•

Dugnad
”17-mai feiring i barnehagen” 16.mai
Planleggingsdag 19. mai

Juni

•
•
•

Planleggingsdager 1-2 juni
Felles sommertur 6.juni
Sommeravslutning 14.juni

September

•
•

•
•

Dugnad
Foreldremøte 28. september

Beachparty 20.januar
Uke 4: Vinter aktivitetsdag

Det blir en planleggingsdag i sept/oktober, dato kommer snarest.

HOVEDMÅL: Barnehagen skal legge til rette for trivsel og allsidig utvikling for alle barn.
Omsorg
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. I
barnehagen skal barna gis mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Personalet skal arbeide for et
miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som verdsetter barnas egne
omsorgshandlinger. Det skal aktivt tilrettelegges for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og
personalet, og mellom barna.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Alle voksne har en aktiv og tilstedeværende rolle
• Vi synliggjør enkeltbarnets verdi i felleskapet.
• Vi bidrar til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er.
• Når det oppstår en bekymring, følger personalet en handlingsveileder der barn og foresatte
involveres på et tidlig tidspunkt.
Barnehagen samarbeider med flere instanser i arbeidet for å sikre barns utvikling.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevern
Helsestasjon
Skole

Lek
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for
barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom
for ulike typer lek både ute og inne. Personalet skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor,
spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.
I vår barnehage er det viktig å leke! Det er viktig at barna leker og det er viktig at de voksne leker! Vi
jobber hver dag for å starte, verne om og videreutvikle leken.
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi skal
inspirere til og gi rom for ulik type lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan
oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek alene og sammen med andre. Når barn
leker sammen, får de betydning for hverandre. Det oppstår forbindelser mellom dem som rekker utover
situasjonen de leker i. Ikke alle barn har like lett for selv å skape seg adgang til lekefellesskaper. Vår
rolle er avgjørende i hvorvidt barnas vennskap utvikles i barnehagen.

Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Alle barn skal oppleve gode lekerelasjoner.
• Vi verdsetter leken.
• Vi anerkjenner lekens egenverdi
• Vi observerer, analyserer, støtter, deltar i og beriker leken på barnas premisser
• Vi deler oss i mindre grupper
• Vi hjelper barn inn i lek og vennskapsrelasjoner
• Vi observerer leken og kan på den måten avdekke tegn til utestenging og mobbing. Vi har også
egne rutiner for håndtering av dette.
• Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle våre lekemiljøer.

Læring
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske,
lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges
til grunn for deres læringsprosesser. De skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide
perspektiver og få ny innsikt. Gjennom slike prosesser skal barna få bruke hele kroppen og alle sanser i
sine læringsprosesser.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Barnehagens innhold skal være variert og allsidig, og utformes slik at barna får opplevelser og
erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
• Barna skal få opplevelser og erfaringer gjennom planlagte pedagogiske aktiviteter, lek og i
hverdagssituasjoner (måltid, naturopplevelser, samling, garderobe, hvile osv.)
• Materiell og utstyr tilpasses barnas alder og modning.
• Personalet legger til rette for sosial læring(kompetanse) og fagområder i samlingsstund hver
dag og i fellessamling hver fredag.
• Barnehagen har egen temaplan

•
•
•

Avdelingene lager egne planer, månedsbrev på MyKid.
Egen førskolegruppe for skolestarterne.
Gruppearbeid på tvers av avdelinger og aldersgrupper.

Danning
I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes
i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og
utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte
motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer. Personalet skal formidle og
praktisere barnehagens verdigrunnlag i alle deler av det pedagogiske arbeidet. I disse prosessene skal
demokrati, medvirkning og likestilling fremmes.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Ved å være til stede for barna gjennom hele barnehagedagen, jobber personalet for å fremme
disse ferdighetene:
o Være løsningsorientert
o Følge regler og normer
o Vise hensyn, respekt og omsorg
o Ta kontakt og opprettholde vennskap
o Ta imot beskjeder
o Kle på seg selv
o Holde plassen sin ryddig
o Vente på tur
o Selvregulering.
o Tørre å ta ordet og delta i diskusjon.

Livsmestring og helse
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Et inkluderende
barnehagemiljø skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Personalet skal
forebygge krenkelser og mobbing og bidra til utvikling av barnas sosiale kompetanse og evne til
selvregulering. Det skal tilrettelegges for vennskap, fellesskap og mangfold. Barnehagen har rutiner for
å forebygge og håndtere mobbing. Personalet er til stede for barna i alle situasjoner gjennom dagen for
å bidra til inkludering, trivsel og lek og for å forhindre utestenging og mobbing. Barna skal oppleve glede
og mestring ved å være fysisk aktive i hverdagen, samt tilrettelegging for ro og hvile.

Mat og måltider i barnehagen
«Mat og måltidsvaner dannes tidlig i livet, og har en tendens til å vedvare. Gode vaner som tilegnes i
barnehagealder kan derfor vare livet ut.» (Rammeplanen)
Einaren barnehage følger Helsedirektoratets retningslinjer og serverer barna 3 måltider med drikke hver
dag. Vi tar hensyn til matintoleranse, allergier og kultur, og måltidene blir tilpasset deretter. Barna får
frokost, lunsj og 14- mat (med frukt). Vi serverer variert kost med mye grove produkter, grønnsaker,
frukt og et varmt måltid hver fredag.
Måltidet egner seg godt som pedagogisk arena for læring og utvikling av holdninger til ulik mat. Vi har
fokus på at barna skal ha «mat -mot» til å smake på nye ting.
Rammeplanen sier at «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve matglede og
matkultur ( som for eksempel ved å smake på mat fra andre kulturer ved FORUT aksjonen, Samefolkets
dag, eller andre høytider i ulike kulturer). Den sier videre at gjennom medvirkning i mat- og
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan
sunn mat kan bidra til god helse.
Vi vil hjelpe barna med å få et grunnlag og kunnskap om matglede og sunne helsevaner.
• Vi har en god og rolig atmosfære rundt måltidene, og bruker god tid.
• Vi ser på måltidene som en del av vårt pedagogiske arbeid, og måltidene skal være en god
arena for læring, felleskap og sosialt samspill.
• Håndvask før hvert måltid.
• Måltidene våre skal være varierte og næringsrike

Barns medvirkning
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan
få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Personalet skal sørge for at alle
barn får erfare å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Vi er lydhøre for barnas tanker og innspill, og bygger videre omkring dette tilpasset barnets
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.
• Vi gir valgmulighet til lek og aktiviteter både ute og inne.
• Vi støtter barna i å undre seg og stille spørsmål
• Hvert barn skal erfare at deres stemme blir hørt (verbalt eller non-verbalt)
• I vår barnehage har vi det slik at noe bestemmer barna selv, noe bestemmer de voksne, og noe
bestemmer vi sammen.

Kommunikasjon og språk
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape
mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Alle
barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og få delta i aktiviteter som fremmer
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Skaper et godt språkmiljø
• Vi støtter barns lek med og utforsking av skriftspråket
• Inviterer til samtaler hvor barna får anledning til å fortelle, undre seg og stille spørsmål
• Vi leker med rim og regler
• Vi leser for barna og tilbyr et mangfold av bøker

Dokumentasjon og vurdering
Barnehagen skal ifølge rammeplanen jevnlig vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet. Dvs at
det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres, fortolkes og synligjøres utfra barnehagens planer,
barnehageloven og rammeplan. Vurderinger om barnegruppen og enkeltbarn skal dokumenteres når
nødvendig. Dette grunnet for å gi barnet eller gruppen tilrettelagte tilbud.
Personopplysninger om barnet behandles i samsvar med personopplysningsloven.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
•
•
•
•
•

Vi skriver pedagogiske analyser, lager tiltak og vurderer dette.
Vi gjør observasjoner, følger med og følger opp de tiltak som settes inn.
Vi henger opp pedagogisk dokumentasjon på avdelingene
Vi har tydelige mål i arbeid med planer på avdelingene.
Vi bruker Mykid.no som dokumentasjonskanal (Dagen i dag, bilder/film, kalender, planer og
nyhetsbrev)

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager – Vestfold og Telemark:
Vi i Einaren barnehagen er opptatt av å være en fremoverlent og lærende organisasjon, der
kompetanseutvikling står sentralt. I perioden 2019 – 2023 er vi med på et prosjekt der satsningsområdet
er; «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning: Tilrettelegging for barn som trenger ekstra
støtte».
Målet er at barnehagens ansatte utvikler sin kompetanse om tilrettelegging for barn som trenger ekstra
støtte. Denne kompetansen skal bidra til å styrke barnehagens allmennpedagogiske arbeid og
ivaretakelsen av barns ulike behov på en inkluderende måte. Dette er i tråd med rammeplan for
barnehagen der det står at «Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas
behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte» (Rammeplan for
barnehagen,2017, s.40). Arbeidet med dette satsningsområdet sees i sammenheng med pågående

nasjonale satsningsområder og skal bidra til å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy
kvalitet.
Boken; «Å dra lasset sammen» av Elin Ødegård og Helge Røys (2013), og «Inkluderende fellesskap for
barn og unge» en rapport av Thomas Nordahl mfl. (2018) er litteratur som blir særlig sentralt for oss i
dette prosjektet.

Fagområder
Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal
bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng,
og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barna skal utvikle
kunnskap og ferdigheter innenfor alle fagområdene gjennom undring, utforsking, og skapende
aktiviteter.

Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Fagområdene blir brukt som et verktøy i det pedagogiske arbeid. Vi arbeider for å nå de mål
som er satt for det enkelte fagområdet i Rammeplanen. Både Rammeplanen og temaplanen
kan dere få låne i barnehagen.

Samarbeid mellom hjem og barnehage:
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med
foreldrene. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.
Foreldresamarbeidet skal foregå både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Vi har foreldresamtaler og foreldremøter en til to ganger i året.
• Personalet er aktive i bringe/hente-situasjoner.
• VI dokumenterer med bilder og tekst.
• Vi bruker MyKid- telefonapp. Barnehagens planer, dagsrapporter og nyhetsbrev ligger lett
tilgjengelig her. Tjenesten er tilpasset mobil, PC og nettbrett.
• Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av 2 foreldre og 2 ansatte samt styrer. Dette
er et organ som skal gjøre samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen lettere.
Samarbeidsutvalget skal se til at alt som gjøres i barnehagen gjøres etter lover og forskrifter. Er
det noe dere foreldre ønsker å ta opp, er dette veien å gå. Foreldrerådet består av alle foreldre
og leder er også leder i Samarbeidsutvalget.
• Vi som jobber i barnehagen er avhengig av tilbakemelding fra dere foreldre på det arbeidet vi
gjør, så ta gjerne kontakt! SU-leder er Kine Furuheim.
• Tverrfaglig samarbeid med flere instanser: PPT, barnevern, BUP, helsestasjon, NAV,
Universitetet.
Student og samarbeidsbarnehage
Einaren barnehage har inngått partnerskap med USN. Vi vil derfor ta imot studenter fra barnehagelærer
utdannelsen på Universitetet gjennom flere perioder i løpet av barnehageåret.
Overganger
Barnehage og hjem skal samarbeide slik at barn får gode erfaringer i ulike overganger. Dette gjelder
både når barnet begynner i barnehagen, hvis barn skal bytte avdeling i barnehagen og ved overgang til
skole og SFO.
Våre tiltak beskriver hvordan personalet tilrettelegger for dette i praksis:
• Nye barn: Ved oppstart i barnehagen har vi egne rutiner. Vi bruker lang tid på tilvenning for å
skape trygghet og tillit.
• Interne overganger: Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent
med barna og personalet når de bytter avdeling.
• Overgang til skole: I vår barnehage legger vi stor vekt på å forberede barna på skolestart. Det
vil skape trygghet for barna som er en viktig forutsetning for en god overgang til skolen. Vi vil
gjennom hele det siste året i barnehagen ha fokus på overgangen med blant annet flere
skolebesøk på våren.
Vi tar utgangspunkt i Skien kommunes plan for overgang mellom barnehage og skole.
På foreldremøte i september har vi en utvidet del hvor vi informerer foreldrene om planen for
førskolegruppa og overgangen til skolen.

DIGITAL HVERDAG:
Rammeplanen sier: «Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.
Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse
knyttet til digitale medier»

Vi oppfordrer foreldre til å utøve god digital dømmekraft og
ivareta barns personvern i Barnehagens regi.
Vi bruker Mykid i det digitale pedagogiske arbeidet med barna. Her bruker vi bilder og film som
utgangspunkt for samtaler og refleksjon. Vi bruker QR- koder som redskap i arbeidet med informasjon,
opplevelser og kunnskap. I lesing av kodene bruker barna telefon og IPAD. Vi legger til rette for noen
pedagogiske spill med IPAD, hvor fokuset er språklig og matematisk stimulering og utvikling. Vi bruker
digitale bøker og storskjerm på enkelte samlinger.

Scann meg!

BARNEHAGENS STYRE OG STELL:

Einaren barnehage er en privat barnehage, et samvirkeforetak, eid av dere foreldre. Vi har et styre,
sammensatt av foreldre og ansatte.
Hver vår, i mai avholdes Årsmøte. Her besluttes viktige vedtak som får innvirkning på barnas hverdag
og barnehagens fremtid. Vi oppfordrer alle familier til å stille på disse møtene!
Styret:
Kim Urtegård -leder
Kine Furuheim- styremedlem, leder i Samarbeidsutvalget
Lars Gunnarsli- styremedlem
Tove Rasmussen- styremedlem, ansatt
Katrine Sundbø -styremedlem, ansatt
Lene Heimholt- daglig leder
Vara: Elise Fotland- Ansatt og Benedicte Stensrud - Foreldre
Samarbeidsutvalget:
Kine Furuheim -leder foreldre
Kristin Eide- foreldre
Hege Tollefsen-ansatt
Hilde Lysø-ansatt
Dugnadskomite:
Ida Fjellgård Rikardsen
Elise Fotland
Kjersti Hansen
Foreldregruppen:
Det velges en representant fra hver avdeling på første foreldremøte.

