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Tilbakemelding årsplan Maritvold barnehage 2013 - 2014
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan jmf. Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver kap. 4.1.
Ressurssenter oppvekst har mottatt årsplan for Maritvold barnehage for 2013 – 2014.
Vi gir tilbakemelding på planen i forhold til krav til innhold jmf Rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver.
Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg,
danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med
barnas hjem. (Rammeplan kap. 1.3)
Omsorg, danning, lek og læring er beskrevet og kommer godt frem i årsplanen. Dere har
synliggjort at det er i hverdagsaktivitetene danning, omsorg, lek og læring i stor grad foregår
og at disse situasjonene må bevisstgjøres.
Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale
samfunn, skal avgjøres av den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her
må også progresjon tydeliggjøres (Rammeplan kap. 3)
Fagområdene og progresjons plan kunne vært mer tydeliggjort. Dere har tydelige
satsningsområder og hvordan dere jobber med disse. Planene viser at dere jobber i
aldershomogene grupper og viser hva dere gjør i disse gruppene.
Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal
følges opp, dokumenteres og vurderes (Rammeplan kap 4.1)
Dere viser tidsplan og ansvarsfordeling på vurderingsarbeidet.
Hvordan vurderingen av barnehagens arbeid skal gjennomføres, må nedfelles i årsplanen:
hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeid og hvordan
og når. ( Rammeplan kap. 4.3 )
Arbeidsarkene virker som et godt redskap for vurderingsarbeidet. Dere viser også at
foreldrene er delaktig i vurdering/evaluering.
Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning.
( Rammeplan kap 4.1 )
Barns medvirkning er godt i varetatt i årsplanen og den viser at dette er en rød tråd i det
pedagogiske arbeidet dere gjør. Dere har også fokus på barnehagens demokrati, noe som
også er en del av medvirkning.
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Planer for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens årsplan.
Dette er godt ivaretatt i årsplanen. Prosedyre for overgang barnehage – skole er under
revidering og vil bli lagt ut på Verdal kommune sin nettside når den er ferdig.
Annet:
Dere informerer godt om DUÅ og hvordan dere jobber ned dette.
Digital årsplan fungerer godt og er lett å orientere seg i.

Med hilsen

Anne Haugskott
Oppvekstfaglig rådgiver
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