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Trollstua, Frelsesarmeens barnehage Asker As, er en del av 

virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 

4 barnehager i Stavanger, Asker, Drøbak og Oslo. 

I Trollstua er det plass til 65 barn fordelt på 5 avdelinger; 

Hakkebakke, Bukkene, Tyrihans, Tommeliten og Rødstua. Antall 

barn kan forandre seg fra år til år. For å skape en god hverdag for 

barna har vi 15 årsverk/ansatte. 

Våre styringsdokumenter er Lov om barnehager og Forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg har vi 

utarbeidet Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager.  

 

I 2020-22 jobbet vi med Tema  

"Livsmestring – det robuste barnet" 

 

De siste to årene har de ansatte i Trollstua vært med på pilot 

om Barnas verneombud. I denne piloten har temaene vært: 

Vold og seksuelle overgrep, det psykososiale miljøet og barn 

med spesielle behov. Her har de ansatte blitt kurset i disse 

temaene og fått plansjer og verktøy som kan brukes i 

samlingsstunder og samtaler direkte med barna. Alt til det 

beste for barna. Her får barna mulighet til å bli bevisst sine 

grenser, hva som er lov og ikke lov. Det er viktig at barna har 

et trygt og godt læringsmiljø, der barna vet at de blir tatt på 

alvor.  

 

Gjennom dette arbeidet mener vi at de ansatte har blitt mer 

bevisste sin voksenrolle i barnehagen. Det å være gode 

rollemodeller, støtte barna der de er og gjennom å være 

varme tydelige voksne. 
 

Med å ha fokus på dette kan vi se at barna har fått et bevisst forhold 

til sitt følelsesregister. Det å anerkjenne at det er lov å ha forskjellige 

følelser og hvordan man håndterer disse på en god måte. Det å sette 

ord på det som skjer og hvilken betydning dette har. 

 

 

 

 
 

BARNESYN 

• • • 

I Frelsesarmeens 

barnehager legger vi til 

grunn at barnet er skap i 

Guds bilde og har unik 

verdi. 

Barnet har verdi i det 

barnet ER, ikke i det 

barnet gjør. 

Barnet skal få være seg 

selv, komme med hele 

sin personlighet og 

kjenne at det er godt å 

være seg. 

Dette må komme til 

uttrykk i måten de 

voksne møter barnet på, 

slik at vi først og fremst 

bidrar til å styrke 

barnets selvfølelse. 

Kunnskap om barn er 

viktig slik at den voksne 

har realistiske 

forventninger til og ser 

muligheter hos barnet. 

Den voksne må 

anerkjenne barnets rett 

til å eie egne meninger 

og grunnleggende 

behov. 
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FORMÅL 
Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn. 

Det betyr at vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. (§1) 

I tråd med Frelsesarmeens oppdrag, har Frelsesarmeens barnehager en sosial profil og arbeider for 

sosial utjevning. 

 

Dette gjør vi ved å: 

−  formidle kristenliv og lære – i respekt og dialog med barn og foresatte  

−  være et sted hvor barn møtes med omsorg og respekt  

−  se hvert enkelt barn for den det er.  

−  være ett sted hvor barn oppøves i omsorg og empati  

− gi barnehagehverdagen preg av trygge rammer og forutsigbarhet – med utgangspunkt i 

barns behov  

− være tydelige voksne som tar barnets perspektiv  

− være et sted hvor småbarnsforeldre får kvalifisert rådgivning og veiledning i spørsmål 

knyttet opp til barndom, oppvekst og foreldre/barn samspill 

− ha Gudstjeneste i Asker korps 4 ganger i året  

− synge og høre på kristne sanger  

− ha kristne samlinger på avdeling minst 1 gang i uka (flanellograf, sanger, tema, 

bibelfortellinger og dramatisering)  

− ha fellessamlinger med kristent tema (flanellograf, sanger, tema, bibelfortellinger og 

dramatisering)  

− ha Frelsesarme uke. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glede: I gledes begrepet vektlegger vi kreativitet, humor og tilstedeværelse. Vi har entusiasme 

for arbeidet, og en grunnleggende trivsel i møte med barn og voksne. Lystbetonte dager åpner 

for vekst for hele mennesket. 
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TILKNYTNING 
En god start i barnehagen er viktig for både barn og foreldre. Dette er den største og viktigste 

overgangen i barnets liv og vil være med på å danne erfaring for alle andre overganger. Tryggheten er 

det viktigste for en god barnehagehverdag, både for barn og foreldre. Barnet skal først bli trygg på de 

ansatte, rommet, rutiner og rammer på avdelingen. Det å gå i fra en trygg tilværelse hjemme med 

kjernefamilien til en avdeling med mye nytt er en stor overgang, og det er viktig at vi tar oss den tiden 

barnet trenger for å føle trygghet og tilknytning til avdelingen og barnehagen. For at barnet skal føle 

det trygt og godt i barnehagen, vil det være essensielt at foreldrene også føler seg trygg på 

barnehagen og de ansatte.  

Ny standard for tilvenning i Askerbarnehagene: 

https://sites.google.com/askerskolen.no/askerbarnehagene/trygg-start-i-askerbarnehagene 

Asker kommune har satt en ny standard for tilvenning i Askerbarnehagene. Denne standarden skal 

sikre at Askerbarnehagene arbeider systematisk for et godt samarbeid med foreldrene. Her bekreftes 

foreldrenes hovedansvar for barnets omsorg, samt at de blir inkludert og aktivt deltakende i omsorgen 

for barnets utvikling i barnehagen. Målet er at barn og foreldre møter en trygg og god barnehage med 

ansatte som ivaretar barnets behov, og blir inkludert i fellesskapet.  

Dette gjør vi ved å: 

- Sende velkomstbrev til familien før oppstart, med tydelig informasjon om startdato, 

klokkeslett, rutiner, nødvendig utstyr og informasjon om oppsettet for tilvenningen.  

- Minst fem dagers foreldrenær tilvenning 

- Besøksdager og tett i forkant av de fem dager med tilvenning.  

- Oppstartsamtaler kort tid etter gjennomført tilvenning. 

- Ha en ansatt fra barnehagen som familien kan forholde seg til, og som møter barnet og 

foreldrene de første dagene.  

I det daglige arbeidet vil vi: 

- Anerkjenne barnets følelser og situasjon slik at det kan oppleve en positiv tilknytning i 

barnegruppen og med de ansatte. 

- Holder oss tett til barna nede på gulvet der barna er. De skal oppleve å ha en trygg ansatt i 

nærheten som de kan komme til for å “lade batteriene”.  

- Holder det rolig rundt barnet der de kan føle mindre stress, og trygghet.   

- Har god og tett dialog med foreldrene der vi skal tilpasse oss deres og barnas behov.  

Overgang mellom avdelinger: 

- Overgangssamtaler der man gir informasjon om barnas behov og utvikling.  

- Ansatte fra de store avdelingene besøker jevnlig småbarns avdelingene 

slik at barnet har kjennskap til de ansatte på andre avdelinger. 

- Starte overgang til stor avdeling i mai/juni. Besøker «ny» avdeling 

sammen med en ansatt fra småbarnsavdelingen. Etter hvert får de 

 være på «besøk» i lengre tidsrom og være med på flere aktiviteter. 

 

https://sites.google.com/askerskolen.no/askerbarnehagene/trygg-start-i-askerbarnehagene
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Vår visjon er: VENNSKAP OG MESTRING I BARNDOMMENS KLATRESTATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ved å se omsorg, lek, danning, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk i et helhetlig bilde, 

vil barnehagen legge til rette for mestring i barndommens klatrestativ. Mestringsopplevelse på flere 

områder vil gi grobunn for en god og naturlig progresjon i barnets dannelsesprosess og positive 

identitetsutvikling. Barnehagen ønsker å legge til rette for at barnet daglig får erfare at jeg er viktig - 

jeg kan, samtidig som det erfarer at du er viktig - du kan. 

 

BARNDOMMENS KLATRESTATIV 
Klatrestativet symboliserer barnets utfordringer og avansement innen alt fra sosiale ferdigheter til forståelse 

for tid og rom. Vi ønsker å la barnet klatre trygt og motivert i sitt eget tempo 

Dette gjør vi ved å: 

− gi barna erfaringer i alle rammeplanens fagområder  

− følge Frelsesarmeens progresjonsplan, som pedlederne har for å sikre at barna tilnærmer 

seg de ulike temaene tilrettelagt for deres alderstrinn og modenhet  

− At de voksne er til stede i barnas lek og hverdagsaktiviteter  

− la barna få tid til å prøve, feile, undre seg og mestre  

− oppmuntre og anerkjenne 

 

Glød: Glød forteller om en begeistring, et engasjement og en iver for arbeidet.  

          Vi ønsker å tenne en glød som kan gjenspeiles i barnets øyne. 
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VENNSKAP 
Vennskap har en grunnleggende betydning for barnets psykososiale og 

personlige utvikling. Vårt mål er derfor at alle barn skal ha minst én 

venn. Leken skal gis tid og ha stor plass i barnehagehverdagen, og 

gjennom leken skal barna få felles opplevelser og næring til vennskap. 

 

Dette gjør vi ved å: 

− Tilstrebe lek og tilrettelagte aktiviteter i mindre grupper.  

− Støtte opp under gryende vennskap.  

− Være tett på barna slik at vi kan gi dem den støtten de 

trenger i samvær med hverandre.  

− La barna oppleve fellesskap med flere barn og voksne ved 

felles samling og aktivitet.  

− Som voksne være gode og trygge rollemodeller.  

− Ha nulltoleranse for mobbing 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOKRATI 
• • • 

Barnehagen skal fremme 

demokrati og være et 

inkluderende fellesskap der 

alle får anledning til å ytre 

seg, bli hørt og delta. 

(Rammeplan, 2017) 

I barnehagen skal demokrati 

være en livsform der 

forskjeller og forskjellige 

meninger skal fremmes og 

oppmuntres gjennomgående i 

vårt arbeid. 

BARNA 

Gjennom observasjon og 

dialog legger barnehagen til 

rette for at alle barn får delta 

og påvirke planleggingen av 

barnehagens innhold og 

daglige drift. 

 

BARNAS HJEM 

Et godt samarbeid med 

foreldrene er avgjørende for å 

ha en god barnehage.  

Vi legger til rette for et godt 

samarbeid gjennom daglig 

dialog, foreldresamtaler og 

foreldremøter, slik at også 

barnas hjem får medvirke 

direkte i barnehagens 

innhold. Vi bruker også 

kommunikasjons-verktøyet 

Famly for informasjon. 

 

I tillegg er et aktivt FAU og 

SU og årlige bruker-

undersøkelser viktige for 

medvirkning og et godt 

samarbeid. 
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MESTRING 

I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de lyseste – og de grå. Vi ser på 

barndommen som en komplett tilværelse med egenverd, ikke kun som en forberedelse til voksenverdenen. 

«MESTRING styrker selvfølelse og selvtillit, og gir trygghet og grobunn for vekst. Hos oss skal barnet få 

støtte til selv å mestre og å utvikle seg i forhold til egne evner.» 

Dette gjør vi ved å: 

− Se enkeltbarnet og gi individuelle utfordringer til hvert enkelt barn.  

− Motivere ved å gi oppgaver som utfordrer. Barnets ressurssystem styrkes når barnet mestrer 

noe som er vanskelig eller krevende. (oppgavene bør ikke være for enkle, da vil ikke barnet 

ha noe å strekke seg mot og utviklingen vil stagnere).  

− Gi barnet konkrete ferdigheter, kunnskaper og en erfaring som øker selvtilliten og 

kunnskapen til å mestre nye oppgaver.  

− Støtte opp om barnets forsøk. Skape trygge omgivelser og rammer rundt barnet.  

− Gi råd, veiledning og hint som viser hvordan noe kan gjøres.  

− Skape et sunt press som øker barnets lyst til å prøve seg flere ganger uten å gi opp. Finne den 

riktige balansen. (For mye press og krav kan svekke barnets lyst til å prøve seg flere ganger 

og da barnet mislykkes vil det føle nederlag/ miste tro på seg selv.)  

− Lære barnet " Tap og vinn"-med samme sinn, og at øvelse gjør mester. Hvis man virkelig vil 

bli god i noe, må man jobbe for å nå målene sine.  

− Gi barnet anerkjennelse i sine forsøk på å mestre ved positiv feedback og konstruktive 

tilbakemeldinger. 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Tid: Tid er vår motvekt til jag og mas. Vi følger barnets takt, og prioriterer tid sammen med det 

mens vi vektlegger øyeblikkenes verdi. Dessuten; for et barn staves kjærlighet med tre 

bokstaver: T – I - D 
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SATSNING 23/24 
“Natur og uteliv som læringsarena” 

Det norske folks tilknytning til natur og bruk av naturen er uten tvil en viktig del av kulturbegrepet. 

Også barnekulturen har nære bånd til naturen, og barns lek har mer eller mindre alltid foregått 

under åpen himmel. Ved å la barna ha store deler av dagen ute i naturen, blir de en del av kulturen 

vår. Barna vil oppleve gleden og opplevelsen av å være i aktivitet ute gjennom ulike årstider og ulikt 

vær. Gjennom å oppleve naturens mangfold vil de lære om naturvern og bærekraft. Barna vil ute i 

naturen oppleve mestring gjennom allsidige bevegelseserfaringer. Ute som inne vil de få erfaringer 

med alle rammeplanens fagområder. Alt en kan gjøre inne kan en gjøre ute. 

Vi opplever gjennom egne erfaringer at det blir mer samhold på tvers, mindre konflikter, mer kreativitet, 

fantasi og god grov motorikk.   

I vår pedagogiske plattform utdyper vi vår visjon med å si at vi i utruster barna til dager i alle 

farger; de lyseste – og de grå. Vi ser barndommen som en komplett tilværelse med egenverd, ikke 

kun som en forberedelse til voksenlivet. I forrige årsplan var livsmestring satsningsområde. Dette vil 

vi fortsatt ha fokus på når vi nå går over til nytt satsningsområde. Forskning viser at det å være ute i 

naturen også har en positiv effekt på psykisk helse. 

Vår barnehage er også miljøsertifisert gjennom Grønt flagg. Dette er en ordning som er rettet mot 

barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt flagg er å styrke bærekraftig utvikling hvor vi 

lærer om miljø og gjenvinning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke klima, miljø og 

bærekraft i undervisningen. Hos oss jobbes det aktivt gjennom hele året med miljøundervisning inn 

i fagområdene våre, samt at det gjennomføres en egen Grønt Flagg uke hvor fokus er på ulike 

satsningsområder for barnehagen som f.eks Kjøkkenhage (fra jord til bord), Kildesortering, 

Gjenbruk av materialer. 
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I Rammeplanen står det at barna: 

− opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 

− får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

− opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

− får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 

begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

− Får kunnskap om dyr og dyreliv 

− Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og 

teknologi. 

− Får kjennskap til menneskets livssyklus 

− Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere 

seg og ferdes trygt 

− opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 

− opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt 

 

Dette vil vi gjøre ved å: 

− Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, 

utforskning og læring 

− Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer og 

problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

− Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

− Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna 

− Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede 

− Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek 

ute og inne, i og utenfor barnehageområdet 

− La barna bli møtt av autoritative voksne. Det vil si voksne som har et nært forhold til barna og 

møter det med mye varme, og som samtidig er tydelige. 

− Bruke barnehagens naturavdeling som besøksarena for de andre avdelingene på huset. 
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

PLANLEGGING 

Vi planlegger for å sikre at vi jobber mot rammeplanens målsettinger, 

og for å ivareta barns medvirkning, interesser og initiativ. Gode planer 

gir grunnlag for nye opplevelser og erfaringer, og skal sikre 

progresjon i arbeidet med barna. 

Dette gjør vi ved å: 

− Ha en Årsplanen som følger kalenderåret og gjelder for to år slik 

at vi har større mulighet for langsiktig arbeid. Den konkretiserer 

og synliggjør våre verdier og satsningsområder for perioden. 

− Utarbeide periodeplaner for hver avdeling med utgangspunkt i 

refleksjon over observasjoner av barnegruppen. Den skal være 

med å sikre målrettet arbeid og ivaretakelse av mangfold i 

innholdet (fagområder)  

− Jobbe målrettet med Frelsesarmeens barnehagers kompetanseplan 

for 2022 - 2025 hvor overskriften er BÆREKRAFTIG 

LIVSMESTRING. Hovedmålet er at «personalet i Frelsesarmeens 

barnehager utgjør en positiv forskjell og styrker barna i deres 

livsmestring». Planen skal være en retningslinje for de valgene vi 

tar i arbeidet med kompetanseheving og konkretiseres i en 

periodeplan for personalet i den enkelte barnehage.  

− Ha planleggingsdager, personal-, avdelings- og ledermøter 

   

 

 

 

DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og vurdering. Vi er 

bevisste på hva vi dokumenterer, hvordan og hvorfor. Vi bruker 

pedagogisk dokumentasjon for endring av praksis. Dokumentasjon er 

viktig ned tanke på evaluering av egen praksis og for planlegging. Det 

er også viktig for å kunne se progresjon i arbeidet med barna.  

Ved å gjøre dokumentasjon tilgjengelig for barn og foreldre, får de 

mulighet til medvirkning. Personalet må be om tilbakemeldinger og 

tilrettelegge for refleksjon slik at barn og foreldres medvirkning preger 

barnehagens innhold.  

Vi dokumenterer også for å vise at vi driver en kvalitativ god 

barnehage. Dette finer foreldrene gjennom periodeplaner, månedsplan 

og Famly. 

BÆREKRAFTIG 

LIVSMESTRING 
• • • 

I Frelsesarmeens barnehagers 

nye kompetanseplan vil vi 

videreføre arbeidet med 

livsmestring.  

Når den enkeltes livsmestring 

ikke går utover andres 

livsmestring, men heller bidrar 

til at andre også får det bedre, 

mener vi at livsmestring blir 

bærekraftig. Bærekraftig 

livsmestring er derfor blitt 

Frelsesarmeens barnehagers 

satsningsområde i 

kompetanseplan for denne 

perioden. Vi har delt tema i to: 

Psykososialt miljø og Helse og 

miljø. Under psykososialt miljø 

har vi igjen de fire temaene 

selvfølelse, krenkelse, 

relasjonskompetansen og 

demokrati og under Helse og 

miljø er temaene demokrati og 

miljø, sosial utjevning, 

ernæring og kropp og 

bevegelse 

 

PROGRESJON 
• • • 

Barnehagen skal legge til rette 

for at barn i alle aldersgrupper 

får varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter. 

(Rammeplan, 2017) Personalet 

skal ta utgangspunkt i der 

barna er i sin utvikling og 

deres interesser og så veilede 

videre i barndommens 

klatrestativ. Barna får 

utfordringer som passer til sine 

erfaringer, interesser, 

kunnskaper og ferdigheter. 

(Rammeplan, 2017) Vi har 

utarbeidet egne 

progresjonsplaner for omsorg, 

lek, danning, læring, vennskap 

og fellesskap og 

kommunikasjon og språk som 

er et godt verktøy i dette 

arbeidet. 

 

 

 



ÅRSPLAN 23/24 

• • • 

 10 

VURDERING 
Det er viktig å jobbe systematisk med vurdering for at barnehagen skal være i utvikling. Vurdering 

og refleksjon rundt egen praksis og innholdet i barnehagen gjør oss i stand til å jobbe med 

progresjon og utvikling i vårt pedagogiske arbeid.  

Dette gjør vi ved å: 

− Reflektere over forrige periodeplans prosessmål som utgangspunkt for planlegging av neste 

periode. - vektlegge barn og foreldres opplevelser i vurderingsarbeidet.  

− Jobbe for å få tak i barnas perspektiv gjennom samtaler og observasjon  

− Vurdere barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling fortløpende på 

avdelingsmøtene. 

− Be om tilbakemeldinger fra foreldrene. 

Barnehagen kommuniserer med foreldrene om både planer, dokumentasjon og vurderinger. Dette 

gjøres i jevnlige formelle og uformelle samtaler, men også i foreldremøter og gjennom FAU og SU. 

Brukerundersøkelser er også et godt hjelpemiddel i videre arbeid.  

Kommunikasjonsverktøyet Famly er den viktigste kommunikasjonskanalen etter muntlig dialog. 

 

 

DE ELDSTE 

 

FORBEREDENDE SKOLESTART 

Vi vil støtte barna i å utvikle evne til samspill, konsentrasjon og selvstendighet. Vi skal vekke 

nysgjerrighet og interesse for tall og bokstaver, og gi kunnskap om begreper. Barnehagens 

skoleforberedelser skal være lekent og lystbetont. 

Dette gjør vi ved å: 

− -Skape en læringsarena formelt eller uformelt hvor det tennes en gnist hos barna til å ville 

lære mer.  

− Trene selvstendighet i garderobe og wc.  

− Bruke skog og mark til motorisk trening og samspill, språk og begrepslæring og miljø og 

naturlæring 

− Bli kjent med tall, bokstaver, lyder, begreper m.m., gjennom organisert lek.  

− Bruke sang, drama og dans aktivt for å bli trygge på seg selv og lytte til andre.  

− Bruk av litteratur aktivt i hverdagen 

 

OVERGANG BARNEHAGE SKOLE 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. (Rammeplan for barnehager, 

2017) 

Dette gjør vi ved å: 

− Gjennomføre minimum 2 foreldresamtaler det siste året.  

− Samling med nærliggende barnehager gjennom året. 

− Besøke skolene og SFO hvor barna skal starte.  

− Forberede barna på hva skole er og hva en gjør på skolen.  

− Ha overføringsmøter med skolen før sommeren.  

− Ha møte med skolen etter oppstart i 1. klasse. 
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Barnehagens åpningstider er fra 07.15 til 17.00 

Adresse: Brendsrudtoppen 60, 1385 Asker 

E-post: trollstua@frelsesarmeen.no 

Telefon: 66787486 

Styrer: 47482964 

Rødstua: 47483861 

Tommeliten: 47973102 

Hakkebakkeskogen: 47977317 

Bukkene Bruse: 48861146 

Tyrihans: 48865569 


