
PROSJEKTER 
 
2000-01  «Fra aldersinndelte til aldersblandede grupper» samarbeid med barnehagekontoret. 
                             «Utelekeplassen» v/ Claussen og Heyerdahl 
2000-03  «Flexidager» 14 dager i februar hvor vi legger bort tiden/klokka. Vi har hele dagen,  
                             Se artikkel «Barnehagefolk»nr.3 2001 
2003   Strategiplan for styret 
2003-04  «Grindaberget barnehage- den beste arbeidsplassen jeg har hatt» 
      Visjon-og verdiarbeid m.m 
 
2004   Ble IA-bedrift med bl.a nye rutiner for fravær og fraværsoppfølging 
2004-06  «Trygge voksne gir trygge barn». Arnt Sæter ansatt som «Gledesspreder» tre dager i  
      uken. 
                            Refleksjon, Coaching, nytt HMS-system basert på visjonen og verdiene våre. 
2005-06  «Coloria». Drama, fantasifortelling om verdensrommet. Personalet og barna 
                           Kunst utstilling for foreldrene 
2005-08   Daglig leder holdt foredrag om HMS-systemet vårt, arbeidet i b.h, noe i samarbeid  
                           med Arnt Sæther 
2005-09  Marte meo filming. Styrke relasjonen voksen-barn. Veiledning fra Haug ressurssenter 
2006-07  10 års jubileeum. Samarbeidsprosjekt Styret, SU og personalet 
2007-08  «Kroker og rom» Hva slags aktivitet/lek innbyr rommene til? (Fagområdene) 
     Vi arrangerte rocke-konsert for 5 åringer fra nettverket, i Sandvika for barnehager  
                          m/Negative fra Finland, Budstikka TV 
   «Birthe den sørgmodige sommerfuglen» Drama, forming, forestilling m/ forfatter og 
                          illustratør på besøk. 
2008-09  «Barns medvirkning» Lifjellstua, plandag. 
2009-10  «Jeg kan være den ene» Prosjekt om foreldresamarbeid i lys av barns medvirkning 
                          m/E. Kinge 
    «Slik møter vi foreldrene i Grindaberget barnehage» Fremlegg på «ped.verksted» 
                          kommunen 
   Omorgnisering til mer aldersinndelte grupper 1-2 og 3-5 år 
2010-11  Utelekeplassen med Natura 
     Friluftsgruppen starter opp 
2011-12  «Jeg kan bli mitt beste meg» Å bygge en anerkjennende kultur med E.Kinge. 
    Årsplanen som en power-point. 
2012-13  «Små barn i barnehagen» med barnehagekontoret.  Oppstart Bravo og nye  
                          tilvenningsrutiner 
2013-16  «Trygge barn, voksenes ansvar» med Barnehagekontoret og flere b.h 
     Årshjul for å sikre et godt psyk.sosialt miljø. 
    Resultat: «Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø» 
2017-18  Omorgnisering til 2 småbarnsavdelinger 1-3 år à 14 barn og 25 4-5 år 

 
 
 
For mer om oss, viser vi til MyKid- appen,  årsplanen, handlingsplaner, vedtekter, strategiplan og 
hjemmesiden forøvrig. 
 
 

 


