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Forord

Rønningen barnehage er eid av GREP barnehagene AS som er et datterselskap av GREP Grenland AS. GREP Gren-

land AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift eid av de fire Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og 

Siljan. Rønningen barnehage driftes som en helt ordinær barnehage. 

Barnehagen vår har 20 ansatte, 1 lærling og 75 plasser for barn, fordelt på 5 avdelinger. Vi er stolte av å ha høy fag-

lig kompetanse i personalgruppen med blant annet 50% pedagogtetthet. Vi møter kravet om bemanningsnorm 

med 1 ansatt per 3 barn i alder 1-3 år og 1 ansatt per 6 barn i alder 3-5 år. 

Vi har i barnehageåret 21-22 utarbeidet ny visjon for GREP barnehagene AS. Vår nye visjon er «Mangfold, mulighe-

ter og mestring – for alle». Hos oss tar vi utgangspunkt i at ingen er like, hverken på utsiden eller innsiden og det 

heier vi på. Hos oss skal alle få muligheten til å blomstre ut fra sine forutsetninger og barna skal lære å sette pris på 

mangfoldet hos seg selv og hos andre. Vi gleder oss over ny visjon og opplever at denne gir en god beskrivelse av 

hva som kjennetegner oss og det vi brenner for. 

Etter mange år med sosial kompetanse som satsningsområde og etter en evaluering av årsplanen 21-22 har vi 

valgt å gjøre om på satsningsområdet for barnehageåret 22-23. Vi har valgt livsmestring og tilhørighet som nytt 

satsningsområde, med hovedmål om å skape et inkluderende fellesskap hvor alle barn opplever mestring og 

tilhørighet.  

Barnehagen følger Porsgrunn Kommunes strategiske plan «Klart vi kan – livsmestring for alle nå og i framtida» og 

deltar også i Regional ordning for kompetanseheving i barnehagen (ReKomp). Gjennom ReKomp skal hele per-

sonalet få opplæring i pedagogisk analyse i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge. Pedagogisk analyse er 

en modell for analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap. Målet er å styrke barnehagen 

som arena for tidlig innsats, og å sikre et inkluderende miljø hvor alle barn opplever trivsel, vennskap, omsorg og 

deltakelse i lek og læring.  

Nytt i år er også barnehagens målsetning om å bli sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Gjennom Grønt 

Flagg-programmet skal barna, personalet og nærmiljøet involveres i aktive og praktiske tiltak som bidrar til å 

fremme en bærekraftig utvikling nå, og i fremtiden. 

I GREP barnehagene har vi en lærende kultur der vi vektlegger personlig og helhetlig utvikling. Det betyr at vi hele 

tiden har fokus på hvordan vi kan gjøre vårt tilbud til barn og foreldre bedre. Hjelp oss med dette ved å gi dine 

innspill til personalet, foreldrekontakt eller styrer på mail til ingvild.gronstein@grepgrenland.no 

Vi er ydmyke og stolte av å bidra til å skape en god barndom for barna deres. 

Årsplan er godkjent av SU 

Ingvild Grønstein 

Styrer
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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 solidari-

tet, 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 med-

virkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, anerkjenne barn-

dommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læ-

ring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vinneskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering.» (§1. Barnehageloven)

Videre beskrivelser i årsplan vil være forankret i Barnehagelovens formål og 

innhold, og møter kravene i Rammeplan for barnehager.

Barnehagens formål
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En sentral del av barnehagens mandat er å sikre en god danningsprosess. 

Danning er først og fremst en livslang prosess, som skjer i møtene mellom 

mennesker og legger grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Det handler om

 å sosialiseres inn i et samfunn, samtidig som man utvikler evnen til å reflektere 

over egne handlinger og væremåter.

Vi ønsker å gi barnet mulighet til å tenke og handle selvstendig, samtidig som 

det skal være en viktig bidragsyter i fellesskapet. Gjennom gode dannings-

prosesser settes barnet i stand til å håndtere livet, og grunnlaget for barnets 

utvikling legges. 

Danning

PERSONALET SKAL FREMME DANNING VED Å

Ha fokus på lek og gode opplevelser.

Fremme barnets empowerment.

Praktisere trygghet, begeistring og undring.

Utvikle relasjonelle og sosiale ferdigheter.

 Ha en varm og grensesettende voksenstil.

Sikre barnets medvirkning.



Satsningsområde 2022-2023
Livsmestring og tilhørighet

Livsmestring utvikles ved at vi får mulighet til å bruke egne evner og utvikle oss, 
oppleve mening, autonomi og dele mål og verdier i et fellesskap» 
(Helsedirektoratet, 2017).

I Rønningen barnehage arbeider vi for at alle barn skal oppleve tilhørighet gjennom 
medvirkning, fellesskap og daglige mestringsopplevelser. Barnehagen skal være en 
trygg arena der barna kan prøve ut ulike sider ved det å være en del av et fellesskap.

Vi i personalet skal støtte barna i samspill med hverandre, fremme utviklingen av so-
sial kompetanse og tilrettelegge for positive relasjoner og utvikling av vennskap.
 Vi opplever at aldersinndelte avdelinger der miljøet er tilpasset det enkelte 
aldersgruppe gir gode forutsetninger for progresjon i den sosiale utviklingen.

I Rønningen skal vi forebygge mobbing og krenkelser, støtte barna i å mestre mot-
gang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 
Vi ønsker å vise barna at alle kan lære av hverandre og vi skal fremme barnas nysgjer-
righet og undring over likheter og forskjeller. 

Vi arbeider aktivt for å styrke barnas selvfølelse og utvikling av empati gjennom å 
møte barna med en varm og grensesettende voksenstil der barnas perspektiv og 
medvirkning er i fokus.

Vi i Rønningen er opptatt av at alle barn skal utvikle et positivt selvbilde gjennom 
mestringsopplevelser i barnehagen. Når barndommen som leves i barnehagen er 
preget av livsglede og lykke vil det være et godt utgangspunkt for å oppnå 
livsmestring.

«Vi skal skape et inkluderende fellesskap hvor alle barn 
opplever mestring og tilhørighet « 
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VI VEKTLEGGER DISSE FERDIGHETENE FOR Å NÅ MÅLET VÅRT

Empati og rolletaking
Innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver, 

tanker og følelser.

Prososiale holdninger og sosiale handlinger
Å hjelpe andre, oppmuntre, trøste og dele med andre.

Selvkontroll 
Lære å vente på tur. Å gjøre kompromisser i konfliktsituasjoner, i lek 

og i samarbeid med andre. Å planlegge og vurdere konsekvenser av 

egne handlinger før en handler.

Selvhevdelse
På en god måte hevde seg selv og egne meninger. Tørre å stå imot 

gruppepress, og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. 

Lek, glede og humor
Føle glede, spøke og ha det moro. Kunne gå inn og ut av 

lekrammen og forstå lekesignalene som er; turtaking, være enige om 

reglene i leken og at leken er «på liksom».                   

                                                                                                                                                      

Ansvarlighet 

Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne 

utføre oppgaver. Vi mener man utvikler ansvarlighet gjennom 

medbestemmelse, og en forutsetning for dette er tillit. 
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I arbeidet med satsningsområdet vårt skal personalet : 

Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med 

andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.

Støtte barna i å ta andre perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler 

og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.

Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser 

og finne løsninger i konfliktsituasjoner.

Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve 

glede ved å bruke språk og kommunisere med andre.

Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, 

mobbing krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Støtte barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller slik at de setter 

pris på magfoldet hos seg selv og hverandre. 
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I GREP Barnehagene tar vi utgangspunkt i at ingen er 

like - verken på utsiden eller innsiden – og det heier vi 

på! 

Alle barn har sin unike personlighet, sine unike talen-

ter. Vi lærer barna å sette pris på mangfoldet hos seg 

selv og hverandre, og oppleve mestring som den de 

er. Hos oss skal alle få muligheten til å blomstre, ut i 

fra sine forutsetninger. Det gir hverdagsglede her og 

nå, og det ruster barna for fremtiden.

Vår visjon
Mangfold, 

mestring og muligheter
 for alle.
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Trygghet
Omsorg, vise varme, bli sett og hørt, tilstedeværende voksne 
som er i samspill med barn, gode relasjoner, respekt, anerkjen-
nelse, ta kontakt med andre på en positiv måte, finne roen,  med-
virke, utvide den trygge basen, utforske, ta imot og gi  omsorg/
hjelp, vise følelser, forutsigbarhet, inkluderende, sensitivitet/inn-
toning, smil, ro og barn i lek.

Begeistring
Smil, latter, lekende, spenning, bobler, energi, glede, «armer og 
bein», positivt engasjement, imøtekommende, god latter, iver, 
kaos, mangfold, kriblende, berikende, positivitet og trivsel.

Undring
Nysgjerrighet, utforsking, filosofering, problemløsning, kreavtivi-
tet, fantasi, drømmende, tenkende, fordypning, spørrende, fokus, 
improvisering, refleksjon, læringslyst, varierte opplevelser og 
læringsprosesser.

Våre verdier
I Rønningen Barnehage jobber vi med vår visjon gjennom våre 

verdier og satsningsområdet
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Omsorg skal prege hverdagen i Rønningen barnehage.  Personalet i barnehagen skal møte 

enkeltbarnet med nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. 

Alle barn skal bli sett og hørt, og de skal oppleve en hverdag preget av glede og humor. De skal få 

tilpassede utfordringer og tilpassede meningsfylte aktiviteter som gir daglige 

mestringsopplevelser. Omsorg skal prege alle hverdagsaktiviteter i barnehagen.

Omsorg handler om å føle trygghet og tilknytning, men også om evne til å kunne gi omsorg til 

andre og å kunne ta imot omsorg selv. Dette ser vi i sammenheng med satsningsområdet vårt og 

barnehagens hovedmål:

Vi skal skape et inkluderende fellesskap hvor alle barn opplever mestring og tilhørighet.

Barn som opplever å møte empatiske og medfølende voksne vil lære å gjenkjenne denne følelsen 

hos seg selv og andre. 

Omsorg
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Lek er den viktigste delen av barns hverdag. Barn uttrykker seg og lærer 

gjennom leken. I leken legges grunnlaget for barns vennskap med hver-

andre. Vennskap og gode relasjoner til andre, er en viktig forutsetning for 

god læring. Barn lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Barns egne 

interesser og spørsmål skal danne grunnlaget for læringsprosesser og 

temaer i barnehagen. 

At vi i Rønningen barnehage møter barns uttrykk med trygghet og 

anerkjennelse mener vi har betydning for barns læring. Forskning sier 

at tidlige opplevelser og erfaringer påvirker barns selvoppfatning. Den 

voksnes handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer er 

avgjørende for videre læring. Å få være sammen med andre i et lekende 

fellesskap er en viktig del av barns hverdag. Leken skal være lystbetont og 

gi glede. Den blir til ved at barnet tar i bruk sine erfaringer og ferdigheter. 

Leken kjennetegnes av at den er frivillig, noe man selv velger å delta i. 

I Rønningen barnehage  legger vi vekt på å være tilstede for barna. 

Voksne i lek skal være en ressurs og inspirasjon,  samtidig som vi også 

bruker leken som et pedagogisk virkemiddel. Det er vår oppgave å støtte 

og veilede bana, slik at de utvikler gode lekferdigheter. 

Lek
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LÆRING OG UTVIKLING SKJER BEST NÅR BARNA...

Får tid til å leke.

Møter voksne som setter grenser, etablerer trygghet og varme. 

Møter voksne som skaper og legger til rette for gode og positive relasjoner 

med og for barn.

Møter voksne som er romslige i sine interaksjonsmønstre.

Får oppleve et stimulerende miljø som gir varierte erfaringer, utforsknings-

muligheter, opplevelser og mestring.

Får tilrettelagte aktiviteter i forhold til alder, modning og interesser.

Opplever utfordringer og progresjon i barnehagens innhold.

I Rønningen barnehage skal de voksne være engasjerte, delaktige og legge 

til rette for lek og gode læringsprosesser.

Læring og læringsmiljø
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Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barneha-

gealder, 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. Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og 

prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek 

danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene.  

 

Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med 

fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. 

Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å eta-

blere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle 

kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og 

skapende  aktiviteter

Fagområdene i Rammeplanen

Nærmiljø 
og samfunn

Etikk, 
religion og 

filosofi

Natur, miljø 
og teknologi

Antall, 
rom og form

Kommunikasjon, 
språk og tekst

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse

Kunst, 
kultur og 

kreativitet
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Barns medvirkning fremheves i Rammeplanen. 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, jf. Barne-

hageloven §1 og § 3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1 

En viktig forutsetning for at barna skal oppleve medvirkning er sensitive og 

tilstedeværende voksne som: 

Ser barnets perspektiv
Veileder barna til å sette ord på følelser
Er lydhør og bevisst på barnas kroppspråk og mimikk
Tar barns initiativ på alvor 

I barns medvirkning ligger det både medbestemmelse og selvbestemmelse. Med-

bestemmelse vil si å bestemme sammen med andre og selv få oppleve innflytelse. 

Samtidig vil de oppleve at i et felleskap blir det ikke alltid som de ønsker. Selvbe-

stemmelse er å bestemme noe selv, å ta egne valg. Dette er viktig for å bli ansvarlige 

for sine handlinger og fremme barnets Empowerment (se vedlegg).  

Personalet skal være bevisst barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for med-

virkning tilpasset alder, erfaringer og individuelle behov. Personalet skal utvikle og 

bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser som 

gir barna opplevelse av progresjon. Hos oss kommer denne progresjonen tydelig 

frem gjennom våre aldersinndelte avdelinger

I Rønningen barnehage skal barna være med å påvirke sin egen hverdag 

ved å bli sett, hørt og lyttet til. 

VI TAR BARNA PÅ ALVOR.

Barns medvirkning
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Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide nært i samarbeid 

og forståelse med foreldrene, jf. Barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom 

hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barne-

hagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

FORELDREMEDVIRKNING GJENNOM: 

Daglig dialog med barnehagens personale.

Foreldresamtaler  tilbys 2 ganger i året.

Foreldrerådet  består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Rådet skal 

fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom foreldregruppen 

og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. Barnehagen kaller inn til et foreldre-

råd i året. Foreldrene har mulighet til å kalle inn til møter ved behov.

Foreldremøter 2 ganger per år.

Samarbeidsutvalg (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og sam-

ordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i bar-

nehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta 

etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 

gruppene. SU har 3-4 møter per år. 

Foreldrekontaktene er en representant fra foreldregruppen per avdeling. De 

kan være bindeledd mellom foreldre og barnehagen i vanskelige saker, eller 

ta opp saker med barnehagen på vegne av en gruppe foreldre. Foreldrekon-

taktene har mulighet til å delta som diskusjonspartnere inn i SU møtene. 

Foreldreundersøkelse hver høst.

Foreldremedvirkning
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BEHANDLING AV SKADER, FORBEDRINGER OG AVVIK  
GREP Rønningen barnehage har et digitalt system (TQM), for behandling av skader, 

forbedringer, klager og avvik. Målet med registreringene er kundetilfredshet, kon-

tinuerlig forbedring og godt og målrettet HMS arbeid. Registrerte hendelser med 

planlagte tiltak rapporteres kvartalsvis av styrer til arbeidsmiljøutvalget (AMU) i 

GREP.

MY KID  
MyKid er et digitalt kommunikasjonsverktøy hvor foreldre registrerer seg som bruke-

re på barnets profil. MyKid fungerer som kommunikasjonskanal mellom 

barnehagen og foreldrene. Her legger barnehagen ut alt av informasjon som 

periodeplaner, årsplan, praktisk informasjon, bilder og videoer. Foreldrene logger på 

med passord og har kun tilgang til det som gjelder eget barn samt felles 

informasjon. Foreldrene fyller ut helseerklæringsskjema og tillatelser og har ansvar 

for at dette er oppdatert til enhver tid. Barnets fravær og eventuelle beskjeder til 

barnehagen legges også inn i MyKid.

ENDRINGER AV BARNEHAGEPLASS 
Alle endringer vedrørende barnets barnehageplass gjøres via Porsgrunn 

kommune sin hjemmeside (Søkeportalen).

Informasjonskanaler
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Å begynne i barnehagen kan være en utfordrende overgang for både barn og foreldre. 

For oss er det viktig at den første tiden i barnehagen er tilpasset barnets rutiner og at 

tilvenningen tar utgangspunkt i hvert enkelt barns behov. Barnet skal få tid til å bli kjent 

og etablere positive relasjoner, og vi respekterer og anerkjenner at noen barn trenger 

mer tid enn andre. Tilvenningen skal være preget av ro og forutsigbarhet for både barn 

og foreldre. Hele det første året i barnehagen vil bære ekstra preg av arbeid med om-

sorg, trygghet og tilknytning.

Barna i Rønningen skifter avdeling i barnehagen hvert år. Dette fordi vi jobber med 

aldersrene grupper og det fysiske miljøet på hver avdeling er tilpasset den enkelte 

aldersgruppens behov. For å gjøre dette til en trygg overgang forsøker vi at flest mulig 

i personalet også følger med barna over på ny avdeling. Vi forbereder også barna på 

overgangen ved å gå på besøk til hverandre og bli kjent med den nye avdelingen i god 

tid før oppstart.

Det siste året barnet går i Rønningen barnehage har vi et stort fokus på å gjøre dette til 

en god og minnerik avslutning på barnehagetiden. Barnet skal oppleve at det er sam-

menheng mellom barnehagen og skolen, og vi skal skape undring, stimulere til 

utforsking, lærelyst og glede. 

Overganger

SKOLEFORBEREDENDE AKTIVITETER
Selvstendighet i forhold til påkledning, holde orden på eget utstyr, hygiene 

og toalettbesøk.

Gi barna erfaringer med tall og bokstaver gjennom lek.

Øve blyantferdigheter gjennom tegning, samt utforske skriftspråket.

Kunnskap om å ferdes i trafikken. 

Vi jobber med et pedagogisk opplegg via Trygg trafikk. 

Være med å bidra til at barna blir samfunnsengasjerte ved å samle inn 

penger, klær eller leker til en veldedig organisasjon eller lignende. 

Det viktigste for oss er å ha fokus på sosiale ferdigheter.
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Dagsrytme

06.30     BARNEHAGEN 
  ÅPNER

Vi tar i mot barn på fellesrommet.

06.30-08.30   FROKOST Vi serverer frokost.

Deretter lek på avdelingene.

08.15-10.30   LEK, AKTIVITETER,
 SAMLING, TURER
 

Opplevelser for barna med ulike tema. 

Fokus på fellesskapsfølelse, trygghet 

og samarbeid.

10.30-11.30   MÅLTID Brød/rundstykker, pålegg, drikke,

frukt/grønnsaker.

11.30-13.30   UTELEK
  SOVETID

Vi vektlegger muligheter for lek og 

læring i utemiljø og allsidige bevegelser.

13.30-14.30   MÅLTID Enkelt måltid med mat, frukt, grønnsaker

14.00-16.45   INNE/ UTELEK
  BHG STENGER      

Ulike aktiviteter ute eller inne.

Barna må hentes innen 16.45.
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Barnehagen skal organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt 

veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Vi skal bidra til at barna 

tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder kost, hygiene, 

aktivitet og hvile. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en  betydelig 

del av mange barns totale kosthold.  

 

Vi i Rønningen barnehage er derfor opptatt av å servere sunn, variert og næringsrik 

mat. Vi får levert ferskt brød i barnehagen hver dag og i tillegg har vi kjøkkenassistent 

som serverer varmmat en dag i uka. Som en del av arbeidet med Grønt Flagg, vil vi ha 

fokus på å tilby barna mer plantebasert mat som gir både helse- og miljømessig 

gevinst. Vi har også en flott kjøkkenhage med drivhus der barna er med på hele 

prosessen fra å sette frø i jorda til å tilberede det vi høster inn. 

Før alle måltider skal voksne og barn vaske hender. Personalet sitter sammen med 

barna og spiser for å opprettholde måltidets pedagogiske funksjon. Vi skal bruke 

måltidene i barnehagen til å skape trivsel og læring, og ser måltidet som en viktig arena 

for utvikling av sosial kompetanse.

 

Barna skal få delta i tilberedelse av måltider og hjelpe til med å rydde av bordet når vi er 

ferdige.

Vi ønsker at barna skal introduseres for varierte smaksopplevelser i barnehagen og 

henter inspirasjon fra ulike verdenskjøkken når vi planlegger menyen i barnehagen. 

Vi serverer også frukt og grønt hver dag.

Måltider

VI SERVERER 3 MÅLTIDER PER DAG:
Frokost med brød, knekkebrød eller havregrøt/kornblanding.

Lunsj med brød og knekkebrød eller varmmat. Serveres alltid med grønnsaker eller 

frukt.

Mellommåltid med brød og knekkebrød eller havregryn/kornblanding. Serveres alltid 

med grønnsaker eller frukt.

Barna får tilbud om vann og melk til alle måltider.

Bursdagsfeiring
Når barna har bursdag, er de selvfølgelig midtpunktet denne dagen. Barnet får være 

med å velge aktiviteter. Vi henger opp flagg og barnet er medvirkende i egen 

bursdagssamling. Etter mat får bursdagsbarnet velge mellom smoothie, fruktspyd eller 

fruktsalat med yoghurt.
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FOKUS KOMMENDE BARNEHAGEÅR
Barnehagen har i mange år arbeidet med sosial kompetanse som satsningsområde. 

Etter en evaluering av årsplanen 21-22 besluttet barnehagen å gjøre om satsningsområdet til 

livsmestring og tilhørighet. Barnehagens hovedmål i arbeidet med satsningsområdet er å 

skape et inkluderende fellesskap hvor alle barn opplever mestring og tilhørighet. 

Barnehagen deltar i Regional ordning for kompetanseheving i barnehagen (ReKomp) i 

samarbeid med Porsgrunn kommune og USN. Kommende barnehageår skal hele personalet få 

opplæring i pedagogisk analyse gjennom Rekomp. Pedagogisk analyse er en modell for 

analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap. Målet er å styrke 

barnehagen som arena for tidlig innsats, og å sikre et inkluderende miljø hvor alle barn 

opplever trivsel, vennskap, omsorg og deltakelse i lek og læring. Pedagogisk analyse blir et 

verktøy for personalet i arbeidet med satsningsområdet og hovedmål.

Barnehagen har også en målsetning om å bli sertifisert som Grønt Flagg barnehage i løpet 

av kommende barnehageår. Gjennom Grønt Flagg-programmet skal barna og personalet 

involveres i aktive og praktiske tiltak som bidrar til å fremme en bærekraftig utvikling nå, og i 

fremtiden. Barnehagen vil arbeide med Grønt Flagg gjennom temarettede aktiviteter som tar 

utgangspunkt i de ulike aldersgruppenes interesse og modenhet. 

Barnehagen har i mange år hatt  fokus på å øke kompetansen i
barnehagen ved å tilrettelegge for etter- og videreutdanning i 
personalgruppen. 

Barnehageåret 22-23 skal to ansatte ta fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeider, en ansatt ta 30 stp i pedagogisk veiledning og en 
ansatt ta 60 stp i nasjonal lederutdanning for styrere.

Total kompetanse høsten 2022, der personalet består av 20 ansatte:

55% barnehagelærere
15% barne- og ungdomsarbeidere
30% med annen yrkesbakgrunn

Kvalitet og kompetanse
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Pedagogisk dokumentasjon 

Vi arbeider kontinuerlig med vårt dokumentasjonsarbeid. Dokumentasjon hjelper personalet 

til å se, lytte og observere. Gjennom arbeid med dokumentasjon ønsker vi å dokumentere den 

jobben vi gjør med barna og synliggjøre de prosesser og læringssituasjoner som foregår i 

barnehagen. Vi bruker bilder, utsagn, kommentarer og produkter fra barna i vår 

dokumentasjonsprosess. Det er også viktig at barna blir delaktige i dokumentasjonsprosessen 

og at foreldre kan følge med på de prosessene som skjer i forhold til deres barn. 

Dokumentasjonen skal danne grunnlag for refleksjon rundt hvordan barn lærer og utvikler 

seg, samtidig som vi skal bli mer bevisst våre handlinger, holdninger og verdier. Arbeidet med 

pedagogisk analyse blir en viktig del av barnehagens arbeid med dokumentasjon.

Veiledning 

Barnehagen benytter ulike veiledningsgrupper og metoder. Dette for å sette i gang 

refleksjonsprosesser i personalgruppen, som igjen sikrer at vi opprettholder en bevisst 

holdning til egen praksis.
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MAS og barnehagevandring 

Alle ansatte skal årlig ha en medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale. Her skal fokuset 

være arbeidsmiljø, trivsel og utviklingsområder. Barnehagen arbeider også med selvevaluering, 

refleksjon og utvikling gjennom barnehagevandring. Styrer gjennomfører barnehagevandring 

på alle avdelinger og arbeider med observasjonene sammen med pedagogisk leder i etterkant. 

Vi vil fortsette utviklingen av dette arbeidet barnehageåret 22-23. 

Andre kompetansetiltak for barnehageåret 2022/2023 

1 lærling

1 lærekandidat gjennom OKTAV (opplæringskontor for tilrettelagt opplæring)

1 ansatt viderutdannes i veiledning

1 ansatt videreutdannes i ledelse for styrere

2 ansatte tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Indikatorer på nådd kompetanse: 

• Nå målsettingene i årsplan. 

• Motiverte og inspirerte ansatte.

• Fullførte og beståtte studier.

• Videreutvikle barnehagen. Dette i henhold til nye krav og føringer, tilbakemeldinger

   på tilsyn/revisjon og på bakgrunn av evalueringer/refleksjoner. 
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IAP – INDIVIDUELL AKTIVITETSPLAN 
Dette er en plan for hvert enkelt barn som utformes i samarbeid med foresatte under foreldre-

samtaler. Planen vil bli fulgt opp og evaluert jevnlig. 

STEG FOR STEG 
Steg for Steg er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelse. Steg for steg tar for seg kommu-

nikasjon og samhandling mellom barn og voksne på ulike nivåer. Dette er temaer som empati, 

mestring av sinne og problemløsning, samt lære ulike måter, for hvordan de skal kommunisere 

og samhandle med andre på en god måte. 

PEDAGOGISK ANALYSE
Pedagogisk analyse er en modell for analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert kunn-

skap. Målet er å styrke barnehagen som arena for tidlig innsats, og å sikre et inkluderende miljø hvor 

alle barn opplever trivsel, vennskap, omsorg og deltakelse i lek og læring. Barnehageåret 22-23 skal hele 

personalet få opplæring i pedagogisk analyse i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge.

TRYGG TRAFIKK 
Vårt mål med dette arbeidet er at barna skal få kunnskap og erfaring om trafikksikkerhet, slik at de kan 

utvikle gode ferdigheter og holdninger til det å ferdes i trafikken. 

Vi har satt opp følgende delmål:

• Vi skal bevisstgjøre barna på hva som er riktig adferd i trafikken. 

• Vi skal jobbe med de ansattes rolle som forbilder når vi ferdes i trafikken.

• Vi skal samarbeide med foreldrene om barnas trafikkopplæring. 

Pedagogiske verktøy
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EVALUERING ER NØDVENDIG FOR PROGRESJON OG KVALITET 
Kvalitet i det daglige samspillet er de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring.

 Vi evaluerer regelmessig. Dette gjør vi for å se om vi jobber med de behov og forventninger som barn, 

foreldre/foresatte og personalet har, og de målene vi har satt oss. 

Det innebærer selvrefleksjon og forutsetter endring og utvikling av barnehagens innhold. 

Vurderingene skal følges opp av nye tiltak og justeringer. I barnehagen sikrer vi denne prosessen ved at vi 

evaluerer på personal- og avdelingsmøter, der hele personalgruppa er delaktige. Foresatte får et innblikk i denne 

prosessen gjennom avdelingenes planer og evalueringer av disse. Hver høst gjennomfører barnehagen en 

brukerundersøkelse, hvor foresatte kan uttale seg om det arbeidet i barnehagen. Resultatet blir gjort kjent for 

foresatte, og personalet bruker denne i sitt evalueringsarbeid. 

KVALITETSPLANEN TIL PORSGRUNN KOMMUNE OG 
OVERGANGSRUTINER 
Kvalitetsplanene til Porsgrunn kommune, for barn og unge heter «Klart vi kan». Planen sin hovedmålsetting er 

«Alle skal oppleve mestring og at de er gode nok, med et potensial for å lære mer. 

Våre ledere og medarbeidere er utviklingsorientert og jobber kontinuerlig for et inkluderende læringsmiljø 

gjennomsyret av trygghet og tillit.» 
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Tilvenning og oppstart for nye barn.
Planleggingsdager 15 og 16 august.

Foreldremøte 20.9.2022.

Juleverksted for barn og foreldre for 
Laguna, Ruffen og Kapteinen. 
Planleggingsdag - dato kommer.

Luciatog for foreldre.
Nissefest 22. desember.

2 planleggingsdager fordeles på våren.

Karneval 17.2.2023.

Besteforeldrefest for Kapteinen
Påskefrokost 31. mars.

Dugnad 25 og 26 april.

17. mai-markering 16 mai.

Avslutning for foreldre og barn på 
Kapteinen- dato kommer.

Sommerfest for barn og foreldre 7 juni.

august 

september

november

desember

februar

mars

april

mai

juni

Årsoversikt
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Med dette konseptet ønsker vi å sikre at barna i GREP barnehagene har og utvikler en god og 

positiv livskvalitet. Livskvalitet kan defineres som å ha et godt liv. (Store norske leksikon) For 

at barna skal oppleve god livskvalitet i barnehagen, er barnets opplevelse av trygghet helt 

grunnleggende. Trygghet er en forutsetning for trivsel og utvikling. I Rammeplan for barneha-

ger står det om barnehagens ansvar i forhold til barns livsmestring og helse. Barnehagen har 

ansvar for at barn får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne 

og andres følelser. Barnehagen har også et ansvar for at barna opplever bevegelsesglede, 

sunne matvaner og får den roen og hvilen de trenger i løpet av en dag. Dette sikrer GREP bar-

nehagen gjennom en tydelig dagsrytme, gjennomtenkte planer, foreldresamarbeid og barns 

medvirkning.

I Rammeplanen står det: «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å 

bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og 

lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og 

bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.» Rammeplan 2017 side 8. GREP barnehage define-

rer derfor trivsel, vennskap og lek som kilder til god livskvalitet.

Å være sammen med andre i et lekende felleskap er den viktigste delen av barns hverdag. 

Barn uttrykker seg og lærer gjennom leken. I leken legges grunnlaget for barns vennskap med 

hverandre. Vennskap og gode relasjoner til andre, er viktige forutsetninger for trivsel og god 

læring. Leken kjennetegnes av at den er frivillig, noe man selv velger å delta i. I barnehagen 

legger vi vekt på å være tilstede for barna. Voksne i lek skal være en ressurs og inspirasjon, 

samtidig som vi også bruker leken som et pedagogisk virkemiddel. Det er personalets oppga-

ve å støtte og veilede barna, slik at de utvikler gode lekferdigheter. De skal gjøres i stand til å 

opprette vennerelasjoner og dermed trives i barnehagen.

INDIKATOR PÅ GOD LIVSKVALITET
Barnehagenes visjon: «Et utviklende, engasjerende og inkluderende fellesskap for små og store» 

Barnehagenes verdier: Trygghet, begeistring og undring 

Barnehagens hovedmål: Se årsplan

RESULTATENE SYNLIGGJØRES I: 
Pedagogisk dokumentasjon, observasjoner og bilder 

Barnesamtaler 

Foreldresamtaler 

Foreldreundersøkelse 

Evalueringer

Konsept for god livskvalitet

vedlegg 1
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BAKGRUNN OG FORANKRING
Regjeringen har utarbeidet et manifest mot mobbing (2011-2014) der står det at: «alle barn 

og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for 

mobbing». 

I Rammeplan for barnehager står det: «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, 

mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opple-

ver krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.»

I GREP barnehagene jobber vi med dette gjennom vår visjon, verdier, sosial kompetanse, 

lek, fagområdene, barns medvirkning, konsept for god livskvalitet, konsept for Empower-

ment, dagsrytmen i barnehagen og konsept mot mobbing.

Dette konseptet skal ta for seg hva mobbing og krenkelser i barnehagen er, og hvordan vi 

som barnehagepersonale forebygger mobbing, og håndterer det når det oppstår.

BEGREPSAVKLARING
Definisjon på mobbing i barnehage: «Barn utsettes for negative hendelser fra andre i lek 

og samspill, der de opplever å ikke være en betydningsfull person for fellesskapet» (Lund & 

Helgeland 2015).

Krenkende handlinger, er handlinger som utøves på en slik måte at barna føler seg utelatt 

fra fellesskapet.

Å skille mellom konflikt og mobbing er viktig siden konflikter og konfliktløsning betraktes 

som en nødvendig del av sosialiseringsprosessen. Dersom man er uoppmerksom når man 

skal la barn løse sine problemer selv, kan det resultere i at man overser mobbeepisoder. 

Dette kan medføre at barn som utøver mobbeatferd og barn som blir utsatt for mobbe-

atferd, ikke får den hjelpen de trenger. Det er derfor viktig at personalet har god kom-

petanse på forskjellen mellom mobbing og konflikt, og kan støtte begge parter når dette 

oppstår. Det er også viktig og kunne skille mellom erting og mobbing dersom man skal 

kunne avdekke og gripe inn i begynnende mobbeatferd.

 

Konsept mot mobbing

vedlegg 2
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Likeverdige parter/venner

Skjer av og til

Tilfeldig

Dårlig samvittighet, 

tar etterhvert ansvar

Ønske om problemløsning

VANLIG KONFLIKT
Likeverdige parter/venner

Skjer av og til

Kun for lek og moro

Kan utvikle seg til mobbing

ERTING
Ubalanse i styrkeforhold/i

kke venner

Gjentatte negative 

handlinger

Med hensikt/planlagt

Inger anger, skylder på 

offeret

Ingen forsøk på 

problemløsning

MOBBING

Personalet må være oppmerksomme på følgende:

Barn som trekker seg tilbake

Barn som er triste eller frustrerte/opprørte eller ikke ønsker å delta

Barn som har problemer med å finne venner eller få innpass i sosiale aktiviteter

Barn som ekskluderes eller utsettes for negative handlinger

Konsekvenser for mobbeatferd

Symptomer på vondt i magen, hodet, føle seg trist/deprimert eller redd/engstelig

Nekte å gå i barnehagen over tid

Utvikle bråkete og utagerende måter å være på, eller underkaste seg de andre totalt

Lav selvfølelse

Vanskelig med å skaffe seg venner

Etablere en begynnende «offer-rolle»

Hva disse barna trenger

Hjelp med sosiale ferdigheter - få seg venner

Hjelp til å utvikle, praktisere og anvende selvhevdelse

Voksne må være støttende og vise omsorg

Hjelp til å fremstå uredde
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HÅNDTERING
Ansatte i barnehagen må hjelpe alle 3 aktørene i «mobbesaker».

Barn som utøver mobbeatferd, må lære seg å stoppe med dette og heller engasjere seg i

konstruktive samhandlinger med andre barn, å utvikle empati, samarbeidsevne og evner 

til å løse sosiale problemer. Barn som utøver mobbeatferd kan lettere bli involvert i slås-

sing og forstyrrende atferd som medfører relasjonsproblemer.

Barn som utsettes for mobbeatferd, må lære å respondere på mobbing med selvhevdel-

se i stedet for å underkaste seg eller å kjempe tilbake.

Tilskuere må lære seg at de kan ha makt til å stoppe mobbing, og de må få kunnskap om

hvordan de kan bruke problemløsningsstrategier for å forebygge og stoppe mobbing. I

barnehagen er det også viktig at barna erfarer at det er positivt å si ifra eller hente en

voksen. De er ennå små, og det er mange ganger vanskelig å ordne opp selv.

FOREBYGGING AV MOBBING OG KRENKELSER
I Rammeplanen står det: «Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og

meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for 

læring og sosialkompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre 

vennskap og gode relasjoner.»

De voksne må være bevisste på hvordan de bruker leksituasjonene for å utvikle vennskap 

og gode relasjoner.

HVORDAN VOKSNE  SKAL FOREBYGGE MOBBING OG 
KRENKELSER I BARNEHAGEN

Være autorative voksne – varme og tydelig voksne.

Hvordan er vi som modeller for barna. 

Hvordan snakker vi om andre voksne og barn? 

Hvordan setter vi grenser for barn? 

Hvordan viser vi omsorg og nærhet til alle barn?

Styrke barna på inkludering og sosial kompetanse. 

De tre viktigste sosiale ferdighetene som

er involvert i forebygging av mobbeatferd er: empati, selvsikkerhet og problemløsning.
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Personalet må ha kunnskap om mobbeatferd og ta ansvar

• Være tilstedeværende sammen med barna og bruke observasjon for å avdekke og ta

   tak i begynnende mobbeatferd

• Snakke med barna om mobbing

• Bruke praktiske aktiviteter for å hjelpe barna til å forstå hva mobbeatferd er, og

   hvorfor de må stoppe det

• Bruke bøker som er en ressurs for å utvikle empati og forståelse for hvordan

   negative handlinger og mobbeatferd kan påvirke andre

• Lekkompetanse, språk og kommunikasjonsferdigheter er temaområder som vil virke

   forebyggende om de forsterkes i tidlig alder. Personalet må hele tiden vurdere hvor

   «fri» leken skal være, og hvor voksne er når det er frilek

I arbeidet mot mobbing og krenkelser vil foreldresamarbeidet være svært viktig, som i alt 

annet arbeid i barnehagen.
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Med dette konseptet ønsker vi å sikre at vi i GREP barnehagene har en tilnærming og et 

innhold i barnehagene som fremmer barns Empowerment. 

Empowerment er en aktiv prosess der mennesker mobiliserer egne ressurser, endringskraft og 

myndighet over egne situasjoner enten det er sitt arbeid, familie eller helse. Målet er at perso-

nene mer effektivt kan styre sine egne liv mot egne mål og behov. (GREP sitt Faglig fundament 

2017)  

Vi definerer Empowerment i barnehagen som en prosess, der barnet settes i stand til å med-

virke, utvikle sine ressurser, tenke og handle selvstendig. Empowerment er en prosess som skjer 

i  tankene og følelsene til barnet, og påvirkes av miljøet og menneskene rundt- en dynamisk  

prosess som er i endring og varer livet ut. 

I GREP barnehagene mener vi det er viktig å bygge opp under og forsterke følgende elementer 

i arbeidet med å fremme barns Empowerment:

En varm og grensesettende voksenstil vil være en viktig forutsetning for å skape et miljø som 

bygger opp under barns Empowerment. Her vil barnet motta krav og forventinger i en  

atmosfære som er preget av varme, trygghet og tillit. Den varme og grensesettende voksne  

har respekt for barnets autonomi og fremmer demokratiske prinsipper. De gir rom for 

det  medvirkende barnet og gjennom gode relasjoner styrker barns positive selvbilde. 

Konsept for empowerment
vedlegg 3

Selvhevdelse

Empowerment

Positivt selvbilde

Mestring

Ansvarlighet

Relasjons-
kompetanse

Medvirkning
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Støtter barnas initiativ til samspill, lek og vennskap. 

Utfordrer barnas tenkning og inviterer dem inn i utforskende samtaler.

Synliggjør og verdsetter ulike behov, meninger og perspektiver. 

Støtter og beriker barns initiativ, undring, nysgjerrighet, lærelyst og 

tiltro til egne evner. 

Sørger for at alle barn får varierte opplevelser, erfaringer og 

mestringsopplevelser, tilpasset deres alder og modning. 

Støtter barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og 

finne løsninger i konfliktsituasjoner. 

 

RESULTATER SYNLIGGJØRES I... 

Barns medvirkning

Foreldremedvikning

Foreldreundersøkelse

Foreldresamtaler

Barnesamtaler

Pedagogisk dokumentasjon

Observasjoner og bilder

Evalueringer

INDIKATORER PÅ ET MILJØ SOM FREMMER 
EMPOWERMENT, ER NÅR PERSONALET...
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Årsplanarbeid

vedlegg 4

Styrer planlegger 
evaluering av 
Årsplan.

Personalet jobber med 
evaluering av Årsplan. 
Pedagogisk leder tar 
notater.

Pedagogisk leder og 
styrer utarbeider ny 
Årsplan på bakgrunn 
av evalueringer.

SU møte hvor forslag 
til ny Årsplan står på 
agendaen.

Gjennomgang av 
forslag til ny Årsplan, 
og eventuelle innspill 
fra SU.

Godkjennelse av ny 
Årsplan av SU.

Samle inn tilbake-
meldinger fra SU og 
evalueringer fra per-
sonalet.

Styrer utarbeider 
utkast til ny Årsplan på 
bakgrunn av tilbake-
meldinger og evalue-
ringer.

Godkjent Årsplan av 
SU sendes til redige-
ring, layout og trykk i 
GREP.

Styrer bestiller 
Årsplanen

Ny Årsplan blir distri-
buert til kommunen, 
foreldre og ansatte.

Presentasjon av ny 
Årsplan på personal-
møte og foreldre-
møte.

EVALUERING

SAMARBEIDS-

UTVALGET

UTARBEIDELSE

DISTRIBUSJON 

FORBEREDELSE GJENNOMFØRING AVSLUTNING
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Vedtekter
Rønningen barnehage

Sist revidert og vedtatt i Rønningen barnehage av samarbeidsutvalget 24.05.2022, med hjemmel i Lov 17. 
juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Vedtektene trer i kraft fra og med 01.06.2022. Justert etter endringer i barnehageloven 01.01.2021

1. EIERFORHOLD

Vedtektene gjelder for GREP Rønningen barnehage.

Barnehagene eies og drives av GREP Barnehagene AS. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehage, 

av forskrifter og retningslinjer fastsatt av

Kunnskapsdepartementet og av vedtak og planer for Rønningen barnehage. 

2. FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Jfr. Barnehagelovens § 1. Innhold og organisering av 

tilbudet i barnehagen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale lover og forskrifter, samt 

de strategiske planer for barnehagene som er vedtatt for Porsgrunn kommune.

3. MEDVIRKNING

1.Barn og foreldres medvirkning 

Rønningen barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med reglene i barnehageloven 

§ 4-5.

Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

2. Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

3. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bestå av 2 

representanter fra foreldre/foresatte og 2 representanter fra de ansatte. Utvalget skal ledes av representant 

fra foreldre/foresatte. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett og skal fungere som utvalgets sekretær. Eierrepre-

sentant har også møte-, tale- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår. Barnehageei-

er skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

4. Dugnad

Det forventes at foreldrene deltar i dugnader med formål å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver i barnehagen. 

Styrer innkaller til dugnad og definerer arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg.

4. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§13 til 13f
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og barnehageloven §44. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntje-

nesten jf. barnehagelovens §45 og §46

5. POLITIATTEST

Alle som skal arbeide i barnehagene må legge fram tilfredsstillende politiattest jf. Barnehageloven §30.

6. OPPTAK OG OPPSIGELSE

Det foretas et samordnet opptak av barn i alle godkjente barnehager i Porsgrunn kommune, der 

ikke-kommunale og kommunale barnehager deltar.

Opptak av barn til barnehagene foretas av eier, ved den myndighet som til enhver tid er delegert opp-

gaven. Avslag på søknaden kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket. 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må inneholde hva det klages på og begrunnes. Kom-

munen vil foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehage-

eieren.

Barn med rett til plass er hjemlet i Barnehageloven §16a Rett til plass.

1. Hovedopptak

Hovedopptaket gjelder for barn som har lovfestet rett til barnehageplass. Søknad skjer via kommunens 

søkeportal og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Nødvendig vedlegg sendes kommunens 

servicesenter. Søknadsfrist er 1. mars.

Dersom barnet får tildelt en ny barnehageplass ved søknad til hovedopptaket i mars, vil barnet automa-

tisk miste sin nåværende plass.

2. Løpende opptak

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret. Dette gjelder 

for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak. Søknad skjer via 

kommunens søkeportal.

3. Opptakskrets

Porsgrunn kommune er opptakskrets til GREP Rønningen barnehage.

4. Prioritet ved opptak

4.1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter 

lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd jfr. 

Barnehageloven § 18. Det stilles krav til dokumentasjon.

4.2 Barn av ansatte i Rønningen barnehage.

4.3 Barn som har søsken i Rønningen barnehage.

4.4 Barn av ansatte i GREP Grenland AS.

4.5 Barn som søker Rønningen barnehagen med prioritet nr 1.



51

 

4.6 Ved opptak skal en tilstrebe og gi den enkelte barnegruppe en sammensetning som avspeiler sam-

funnet for øvrig, med hensyn til familiestruktur, kjønn og kulturell og sosial tilhørighet.

5. Opptaksperiode

Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år. Tildelt plass beholdes frem til 31.juli det 

året barnet begynner på skolen.

6. Oppsigelse eller endring av barnehageplass

Oppsigelse av plassen skjer via kommunens søkeportal Visma.

Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder, dette gjelder også ved endring til redusert plass. 

Ved oppsigelse etter 1.mars må plassen betales ut barnehageåret.

Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før 

plassen er tatt i bruk.

Ved bytte av barnehage i løpet av et barnehageår må nåværende barnehageplass sies opp. Unntak 

gjelder i hovedopptak 1. mars (se pkt. 6.1)

Dersom plassen misligholdes, kan styrer si opp plassen. Som mislighold regnes manglende oppholds-

betaling og langvarig fravær uten avtale.

Oppsigelse skal varsles på en slik måte at den som innehar plassen gis rimelig sjanse til å rette opp for-

holdet som kan føre til oppsigelse.

Barnehagen tilbyr følgende plasser; 80% og 100%.

7. OPPHOLDSBETALING

Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per måned og per år for plass i barnehage.

Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastset-

ter kommunens bystyre satser for foreldrebetalingen og regler for moderasjoner. Rønningen barnehage 

følger disse satsene.

7.1 Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.

Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling skjer månedlig den 20. i hver måned. Den betalingsfrie må-

neden gjelder for påkrevd 3 ukers ferie og 5 planleggingsdager i løpet av året.

7.2 Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 

barn nummer to og minimum 50 % for tredje eller flere barn (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

§ 3). Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder når søsknene går i barnehage 

innen samme kommune.
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7.3 Redusert oppholdsbetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid.
Porsgrunn kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter nasjonale regler for forel-
drebetaling.

7.3.1 Det kan søkes om redusert betaling for barn i barnehage når familiens samlede inntekt er under 
beløpet som er besluttet nasjonalt.

7.3.2 For barn 3-5 år kan det også søkes om 20 timers gratis kjernetid når barnet bor i husholdning med 
lav årsinntekt, etter beløp som er besluttet nasjonalt.

7.3.3 Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele 
måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt og behandlet i Porsgrunn kommune.

8. FERIE
Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert barnehageår (01.08-31.07). Minimum tre 
uker må tas sammenhengende, fortrinnsvis i juli. Barnehagens 5 planleggingsdager utgjør den fjerde 
ferieuka. 
Foreldre/foresatte leverer melding (er bindende) om barnets sommerferie i MyKid før 1. mai. På bak-
grunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferielister for personalet og plan for sommerdrift av 
barnehagen. Barn som slutter til nytt barnehageår må ta ut ferie innen første august.

Barnehagene holder stengt to uker i juli måned, fortrinnsvis i uke 28 og 29. 
Det avsettes 5 dager planleggingstid for barnehagens personale. Disse dagene er barnehagen stengt. 
Foreldre/foresatte skal få informasjon om hvilke dager barnehagene avvikler planleggingsdager så 
tidlig som mulig i barnehageåret, og senest en måned før.

9. ÅPNINGSTID
Rønningen barnehage har åpent fra kl. 06.30 – 16.45.
Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften.
Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Barnehagens leke- og oppholdsareal følger veiledende norm på 4 kvadratmeter pr.barn over tre år og 
5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

11. FORSIKRING
Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet i KLP for alle barn som har plass i Rønningen barnehage.

12. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Barnehagene skal følge forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om 

systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
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(internkontrollforskriften). Forskriftenes formål er å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, triv-
sel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Porsgrunn kommune fører 
tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

12.1 Barnehagen plikter å gjøre seg kjent med og følge helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn 
til hygiene og smitte. Barnehagen følger retningslinjen til Porsgrunn kommune «kan jeg gå i barneha-
gen i dag?».

12.2 Dersom barnet er eller blir syk i barnehagen, vurderer barnehagens personale om tilstanden er slik 
at barnet av hensyn til seg selv og eller andre ikke kan bli i barnehagen. Foreldre plikter å holde syke 
barn hjemme. Barnehagen følger retningslinjen til Porsgrunn kommune «kan jeg gå i barnehagen i 
dag?».

12.3 Barnehagen plikter å melde fra til kommunens barnevernstjeneste ved begrunnet mistanke om 
barnemishandling eller omsorgssvikt.

12.4 Dersom et barns utvikling avviker på en slik måte at det er grunnlag for bekymring, skal styrer sør-
ge for at foresatte får informasjon om hjelpeapparatet og bistå foresatte med råd og veiledning.

12.5 Det er ikke tillatt at barna har med seg mobiltelefon, nettbrett, mobilklokker, ipad og andre teknis-
ke hjelpemidler med mulighet for lydopptak og billedtaking.

 

 

 



Å LEKE
Barn skal få muligheten til å leke.

Voksne skal oppmuntre barn som trenger hjelp til å leke/komme inn i lek.

Barn skal ha tilpasset lekemateriale tilgjengelig.

Å LÆRE
Barn skal få lov til å være nysgjerrige og utforskende.

Barn skal få muligheten til å gjennomgå alle fagområdene i rammeplan i løpet av året.

Å FÅ OMSORG
Å kunne motta og gi omsorg og fysisk kontakt.

Barn skal få dekket sine fysiologiske behov, få mat og drikke og få den søvnen de trenger.

Å HA TILSTEDEVÆRENDE VOKSNE RUNDT SEG
De voksne skal se, lytte og reagere på det barna formidler.

Å BLI BEHANDLET RETTFERDIG
Barn skal få like muligheter uavhengig av sin sosiale status og bakgrunn.

Å VÆRE UNIKE
Barn skal slippe å bli utsatt for mobbing.

Barn skal bli møtt med respekt og anerkjennelse.

Barn har rett til å være seg selv.

Barn skal få si sin mening og de voksne skal lytte. Dette gjelder også barna som ikke har 

muntlig språk.

TIL Å MEDVIRKE I SIN HVERDAG
Barn skal få lov til å si sin mening.

Barn skal få lov til å medbestemme i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

aktiviteter. Barn skal bli hørt og sett.

VISE SINE FØLELSER
Barn har lov til å uttrykke alle følelser; sinne, glede, entusiasme, frustrasjon, sorg,

munterhet, sjalusi osv.

Barns rettigheter

TRYKK + DESIGN
GREP GRENLAND AS


