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Et godt sted å være – et godt sted å lære. 
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Vår barnehage 

Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi synes er viktig å ha 

fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.   

 

Presentasjon av barnehagen 

Møllestua barnehage er en 6 avdelings/base barnehage som ligger sentralt til på Grim. 

Vi har gå-avstand til Ravnedalen, Baneheia og Kristiansand sentrum med sine ulike aktivitetstilbud.  

Idda arena, som har innendørs skøytebane og gymsal, er nærmeste nabo til barnehagen. Vi kan også benytte 

oss av kunstgressbanen og «klatrejungelen» som ligger like i nærheten av barnehagen. 

Barnehagen er kompetanse-barnehage for barn med nedsatt hørsel. 

To av avdelingene er spesielt tilrettelagt med nødvendig utstyr for barn som bruker høreapparat og CI (cochlea-

implantat). Vi har medarbeidere med spesialkompetanse og lang erfaring i å tilpasse og tilrettelegge det 

pedagogiske arbeidet for barn med nedsatt hørsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen vår er: 

Møllevannsveien 40, 4617 Kristiansand. 

Hver avdeling har egen mobil: 

Timian: 90 27 47 88 

Persille: 91 34 19 93 

Mynte:  90 36 10 84 

Basilikum:  90 52 94 52 

0regano: 90 17 25 54 

Rosmarin: 90 17 20 13 

Enhetsleder: Guri Mortensen   92 25 51 59 

guri.mortensen@kristiansand.kommune.no 

Fagleder:  Hilde G. Vestøl  40 04 59 34 

hilde.g.vestol@kristiansand.kommune.no 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/mollestuabhg 

Facebookside: www.facebook.com/mollestua.offisiell/ 

  

 

mailto:guri.mortensen@kristiansand.kommune.no
mailto:hilde.g.vestol@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/mollestuabhg
http://www.facebook.com/mollestua.offisiell/


4 

 

Personalet i barnehagen 
 

Timian 

Pedagogiske ledere: Lise Peersen og Iris Olsen 

Pedagogiske medarbeidere: Nina Baadstø, Veronica Olsen og Jan-Åge Falkum 

Persille 

Pedagogiske ledere: Ann Christin Myklebust og Nina T. Solås 

Pedagogiske medarbeidere: Joumana Berg, Siren Grummedal og Camilla Myhra 

Oregano 

Pedagogisk leder: Sigrun Drangsholt 

Pedagogiske medarbeidere: Bente Hangeland, Kristin Ege, Anne Knutsen, Ida M. Egebakken og Michalis 

Kokkinaki 

Audiopedagog: Anita Nilsen 

Spesialpedagog: Kirsten Olesen 

Rosmarin 

Pedagogisk leder: Katrine Tollisen 

Pedagogiske medarbeidere: Jennifer O. Sieh, Christer Tetmo, Siv Wiik og Tonje Sandnes 

Basilikum og Mynte 

Pedagogiske ledere: Wenche S. Fladen, Mirjam Nordahl og Janka I. Hagen 

Pedagogiske medarbeidere: Heidi Langeland, Marit Løvsland, Vlora Hadergjonaj og  

Shkurte Hadergjonaj 

Lærling: Samrawit Embaw 

Kjøkkenassistent: Elisabeth Lauen 

 

Ny i barnehagen  

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

Vi er opptatt av å gi foreldre og barn en trygg og god velkomst når de begynner i Møllestua barnehage. Dette 

gjør vi på følgende måte: 

• Vi sender ut velkomstbrev fra avdelingen der barnet skal begynne med litt informasjon om 

barnehagen, avdelingen, personalet og tilvenningsperioden. 

• Vi inviterer til besøksdag i mai/juni. Her får nye barn og foreldre omvisning i barnehagen, og får hilse 

på personalet som tilhører avdelingen. 

• Vi inviterer nye foreldre til informasjonsmøte i juni. Her gis praktisk informasjon om hva barnehagen 

tilbyr og hva vi ønsker at foreldrene skal bidra med. 
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Overganger innad i barnehagen 

Slik vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personalet når de bytter 

barnegruppe:  

• Barn som bytter avdeling får velkomstbrev fra ny avdeling med nyttig informasjon. 

• Barn som flytter fra småbarnsavdeling over til stor avdeling er med ny avdeling på tur, i frilek og ved 

måltid de siste månedene før sommerferie. 

 

Overgang barnehage – SFO/skole  

Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid mellom barnehagen 

og SFO/skolen er derfor viktig. Kristiansand kommune har utarbeidet rutiner for dette samarbeidet. Både 

foreldre og barn deltar i arbeidet for å skape en trygg og god overgang. Barnehagen sender i samråd med 

foreldre et overføringsskjema til SFO/skole der også barnet har fått bidra med informasjon.  

Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn:  

• Vi følger kommunens planer for overgang barnehage/skole. 

• Vi besøker Solholmen og Krossen skole, og deltar på arrangementer vi blir invitert til. 

• Vi har egen skoleforberedende gruppe, «Møllis» der vi øver på å vente på tur, selvstendighetstrening, 

å kunne samarbeide med andre og det å være en del av en gruppe. 

 

Barnehagens formål og innhold §1 

«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 solidaritet, 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 medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 

trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen 

skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» 

Barnehagens formål, lov om barnehager §1, gjenspeiles i verdiene i læringsmiljøsatsingen (FLiK).  
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Våre felles verdier 

Kristiansandsbarnehagen har en felles visjon om at barnehagen skal være «ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT 

STED Å LÆRE». Barnehagen jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. Gjennom FLiK (Forskningsbasert 

Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) har barnehagene i Kristiansand etablert en praksis med å analysere 

læringsmiljøet. Alt arbeid i barnehagen skal bygge på følgende verdier:  

1. Barn og voksne har en absolutt verdi. 

2. Barn vil lære og vise at de har lært.  

3. Barn vil når de kan. 

4. Barn som finner mening deltar.  

5. Barn og unge som får medopplevelse samarbeider. 

6. Alle barn har noe å tilføre felleskapet.  

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene.  

 

Hovedsatsingsområder  

Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste 

barnehageår:  

• Vi jobber for at alle barna i Møllestua skal ha en venn, og oppleve en trygg og god hverdag som er 

preget av trivsel. Barna skal mestre, og lære å knytte positive relasjoner til andre barn og voksne. 

• Vi jobber aktivt med språk for å styrke barnas mulighet til kommunikasjon og relasjon med andre barn 

og voksne. 

• Vi stimulerer barna til lek både ute og inne ved å observere hva barna er opptatt av, kjøpe inn leker og 

utstyr, og presentere dette på en innbydende måte.  

• Voksne er bevisste og aktive rollemodeller i leken. 

 

 

 

 

«Jeg skal være meg,  

men gi plass til andre  

slik at de blir seg» (Løveloven) 
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Samarbeid 

Barnehagen har mange aktuelle samarbeidspartnere som barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Her kan barnehagen hente hjelp når det er behov for det. 

Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus  der man treffer helsesøster, 

familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten. Også barnehagen 

henvender seg her når det er behov for det. Alle barnehager har fått tildelt en kontakthelsesøster som de 

møter minst to ganger pr. år. Det tverrfaglige samarbeidet kommer blant annet til utrykk gjennom 

avklaringsmøtet. Denne møteplassen har til hensikt å kartlegge hjelpebehovet slik at familier får riktig hjelp og 

bidra til best mulig utvikling for barnet. Foreldre kan også benytte dette tilbudet.     

 

Foreldresamarbeid 

Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes medvirkning er 

nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, 

foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og 

barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Det er opprettet et eget foreldreutvalg for 

barnehager i Kristiansand (FUB) som er et fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand 

kommune.  

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Alle barnehager skal ha et 

samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen og foreldrene. 

Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.  

Barnehagen bruker IST Direkte, et digitalt system for inn- og utsjekk av barn i barnehagen, samt et 

kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og personalet. Foresatte kan enkelt melde fravær eller gi andre 

beskjeder til personalet. De administrative oppgavene for personalet blir redusert og gir alle involverte full 

oversikt over de daglige aktivitetene. Personalet kan arbeide mer effektivt og få mer tid over til det som er 

viktigst - barna våre! 

 

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 

Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til 

informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Alle som jobber i barnehagen må legge fram 

politiattest. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med 

der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil som en hovedregel bli informert og involvert i saker som 

gjelder deres barn.  

 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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Barn og barndom 

Barnehagen skal være et sted hvor barns behov for omsorg og lek blir ivaretatt og barndommens egenverdi 

anerkjennes. Vi skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.  

 

Lek /læring 

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære å mestre. 

Dette skal blant annet komme til utrykk i arbeid med rammeplanens fagområder. Fagområdene er:  

• Kommunikasjon, språk og tekst  

• kropp, bevegelse og helse  

• kunst, kultur og kreativitet 

• natur, miljø og teknologi 

• antall, rom og form 

• etikk, religion og filosofi 

• nærmiljø og samfunn 

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. Barns lek og 

medvirkning preger barnehagehverdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  
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• Hos de minste sitter de ansatte på gulvet i barnehøyde og deltar i samspill med barna.   

• I uteleken er ansatte aktiv til stede i lek med barna. 

• Barn blir gjennom ord, holdning og handling anerkjent av de ansatte.   

• Ansatte legger til rette for og inspirerer til ulike former for lek. 

• Barn gis støtte og strategier til selv å løse konflikter de står i.  

• Ansatte støtter opp om relasjoner mellom barn og barnas særegne kultur og etikk. 

• De voksne er gode språkmodeller for barna gjennom hele barnehagedagen. 

• Vi jobber for at alle barn i Møllestua barnehage skal ha en venn. 

 

Eksempel 

Her er et eksempel på en leksituasjon der verdiene i rammeplanen og FLiK kommer til syne: 

Lisa (pedagog) inviterer barna til kjøkkenlek – hun finner frem kopper, tallerkener og lekemat. Hun setter 

seg ved det lave, runde bordet på avdelingen. Barna snakker i munnen på hverandre og samler seg rundt 

bordet. Lisa spør hva de skal lage til middag, samtidig som hun deler ut mat og tallerkener. Petter (2,5) 

står og tripper ved siden av henne, og utbryter: «Pannekaker!» «Pannekaker ja, det er godt!», sier Lisa. 

«Da trenger vi egg og mel og..» 

 

Demokrati og barns medvirkning 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer danning og læring. Barnehagen 

skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap hvor barna får 

anledning til å ytre seg, blir hørt og delta.  

Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i 

relasjonen med barn. Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. 

Uavhengig av alder og forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer blir 

lyttet til. Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter får innflytelse på 

det som skjer i barnehagen.  

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

• Barna får innvirke på sin egen hverdag i Møllestua barnehage ved at voksne er lydhøre og bevisste på 

hva barna er opptatt av og interessert i. De voksne planlegger og tilrettelegger aktiviteter utfra barnas 

innspill. 
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• Vi jobber med vennskap og relasjoner – «Være sammen». 

• Vi lager sosiale regler sammen med barna som sier noe om hvordan vi ønsker å være mot hverandre. 

• Personalet i barnehagen jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid mot mobbing – FLIK. 

 

• Vi er en flerkulturell barnehage, og er opptatt av hvordan vi møter barns etikk og særegne 

kulturuttrykk. 

  

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan demokrati og barns medvirkning kan komme til syne i barnehagen:   

Leon (5), Maria (5) og Erik (4) spiller fotball utenfor barnehagen sammen med Mats (fagarbeider). Etter 

en stund tar de seg en drikkepause. Maria sier; «I går så jeg og pappa på fotballkamp. De hadde 

konkurranse, og det ene laget vant en stor gullvase med fotball på». Erik kikker bort på Maria og sier; 

«Det så jeg også i går med min mamma». Leon snur seg mot Mats og spør; «Går det an at vi også har 

en sånn konkurranse?». «Ja, det går an», ler Mats. «La oss finne frem flagg så noen kan heie på oss!».  

 

Kommunikasjon og språk 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og 

språkutvikling i omgivelser der voksne er bevisst sin rolle som språklige 

forbilder. Barnehagen arbeider systematisk med å utvikle barnehagens 

språkmiljø i forhold til språkstandard for barnehagene i Kristiansand. 

Språkarbeidet inngår blant annet i barnehagens arbeid med fagområdene.  

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi 

valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:  

• De voksne er bevisste språkmodeller, vi setter ord på det vi gjør 

sammen med barna. 

• Vi stiller åpne spørsmål, og undrer oss sammen i den gode samtalen. 

• Vi bruker tegn til tale for å inkludere barn med nedsatt hørsel. 

• Data, iPad og smartboard brukes som verktøy for å videreutvikle barnas språkferdigheter. 

• Vi bruker bilder og figurer til sanger og eventyr for å konkretisere innholdet. 
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Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i rammeplanen og FLiK kan komme til syne i arbeid med 

kommunikasjon og språk: 

Ahmed (5) ser at Gry (spesialpedagog) har en kaffekopp i hånden. Han peker på koppen og sier «kakao?». 

«Nei, det er kaffe, ikke kakao» svarer Gry. Han ser på henne og deretter på kaffekoppen og sier igjen, 

«kakao?». «Vil du ha kakao?» spør Gry. Ahmed nikker. «Kom, vi går og lager kakao» hvisker Gry. Ahmed 

smiler. De to går sammen til kjøkkenet og lager en kopp kald kakao.  

Ahmed rister på hodet, og stopper koppen med hånden. Han går bort til mikrobølgeovnen og peker på 

denne. «Vil du ha varm kakao» spør Gry. Han nikker. Gry putter koppen inn og trykker på knappen. 

Ahmed står helt stille og kikker inn i ovnen helt til det plinger. Gry tar ut koppen og gir den til Ahmed. 

Han holder koppen med begge hendene og setter seg ved bordet. Han rører i kakaoen og smiler. 

 

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer vennskap og fellesskap. Barna skal oppleve å være en 

betydningsfull person i felleskapet. Barn og voksne har en absolutt verdi. Barnehagen skal være preget av 

åpenhet og raushet der mangfold brukes som en ressurs. Barnehagen skal blant annet gjennom fagområdene 

jobbe med mangfold, likestilling og gjensidig respekt.  

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer 

(utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

• Møllestua barnehage er en stor flerkulturell møteplass 

for barn og voksne med ulike kulturer, funksjonsevne, 

livssyn og språk. 

• Hvert enkelt barn i Møllestua skal få muligheten til å 

fortelle og vise de andre hvem de er via bilder og ting 

som de samler i en koffert de får med hjem etter tur. 

Sammen med foreldrene velger de ut ting å legge i 

kofferten som betyr noe, og representerer hvem de  

er. 

• Ved hjelp av det pedagogiske verktøyet «Være sammen» jobber vi for å lære å ta hensyn til, og bry oss 

om hverandre. 
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Være sammen 

I Møllestua barnehage jobber vi i tråd med det pedagogiske  

verktøyet «Være sammen». 

Den autoritative voksenstil, med varme og grensesettende  

voksne. Personalet jobber kontinuerlig med å heve den faglige 

kompetansen, for å kunne håndtere utfordrende situasjoner 

bedre. «Være sammen» gir oss faglig forståelse for å kunne 

håndtere ulike situasjoner på en bedre og mer kvalitativ måte.  

Dette verktøyet bygger på positive relasjoner til hvert enkelt  

barn og hele gruppen. 

 

I forhold til barna er det utarbeidet et materiell som vi 

bruker i formelle og uformelle situasjoner. Materiellet består 

av bøker, figurer, sanger og bamser.  

Den viktigste komponenten er løveloven, som er en 

løvebamse som står for verdier som er basert på en 

inkluderende tankegang. 

Målet er at barna i Møllestua skal være inkluderende og 

empatiske, samtidig som de ytrer seg selv og viser hvem de 

er. 

Gjennom samlinger og samtaler i grupper skal vi hjelpe 

barna til å reflektere over egne handlinger, og få dem til å ta 

avgjørelser som både er til fordel for dem selv og gruppen 

som helhet.  
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Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan mangfold, likestilling og gjensidig respekt kan komme til uttrykk i barnehagens 

praksis:   

Det er ettermiddag på småbarnsavdelingen, det spilles musikk og barna danser. Marie (pedagog) setter 

på en musikkvideo på iPaden. Det er en sang fra opprinnelseslandet til et av barna på avdelingen. Barna 

fortsetter å danse, men Leo (2) stopper opp og snur hodet så øret blir rettet mot musikken. Han gjør et 

lite hopp med begge bena, mens han peker mot iPaden. Han babler i vei ut i lufta, mens han svinger seg 

rundt og bena går i takt med musikken. 

 

Bærekraftig utvikling 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i både her og nå og i fremtiden. Barna 

skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barns 

evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom fagområdene skal barnehagen jobbe med 

bærekraftig utvikling.  

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi 

valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:  

• Møllestua barnehage er miljøfyrtårnsertifisert.  

• Barna skal lære viktigheten av søppelsortering, erfare 

forskjellen på organisk søppel som råtner, og hva som blir 

værende i naturen hvis vi kaster det. 

• Barna skal lære hva som skjer med dyr som spiser plast. 

• Vi dyrker grønnsaker og blomster i drivhuset vårt. Fra frø til 

planter og grønnsaker. 

• Vi øver på å spise opp det vi har forsynt oss med. Kaste mindre 

mat. 

• Vi setter av en uke i året der vi har ulike aktiviteter knyttet til natur 

og miljø. 

• Vi arrangerer «byttedag» for foreldre der avlagte leker og tøy kan 

brukes av andre. 
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Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan bærekraftig utvikling kan komme til utrykk i barnehagens praksis: 

Det er høst og vi er på tur i Kobberveien. Åse (5) finner en død kråke og roper; «Død fugl, død fugl!». 

Flere barn og voksne strømmer til for å se på den døde fuglen. De bestemmer seg for å begrave fuglen. 

Når våren kommer er de igjen tilbake på turstedet.Åse og noen av de andre barna lurer veldig på om 

fuglen fortsatt ligger under jorda. De bestemmer seg for å grave opp å se sammen med en voksen. De 

finner ut at fuglen er borte. Under måltid senere samme dag snakker barn og voksne sammen om hva 

som skjer med dyr når de er døde og begravde.  

 

Livsmestring og helse 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer livsglede, humor, undring og medopplevelser.  

Barna skal oppleve å mestre sine hverdager og liv, i trygge omgivelser med rom for utforskning og sunne 

helsevaner. Barnehagen skal jobbe med livsmestring og helse 

blant annet i møte med rammeplanens fagområder.  

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer 

(utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

• Vi bruker aktivt turområder og aktivitetstilbud som er i 

nærheten av barnehagen. Baneheia, Ravnedalen, 

Duekniben, Samsen og Idda arena. 

• Barna skal spise sunn mat, både brødmat og varm mat. 

• Barna skal bli kjent med sine egne grenser og følelser, øve på å stå opp for seg selv. 

• Barna skal oppleve å være en i flokken ved å utjevne sosiale forskjeller. 

• Voksne skal være støttende, men ikke løse alle utfordringer barnet har. 

• Voksne skal bekrefte barnets følelser. 

• Barna skal lære om egen kropp, og bli bevisst sine egne grenser. 

Vi har samtalegrupper der vi samtaler med barna om kroppen, vold og seksuelle overgrep ved hjelp av 

materiell fra «Stine Sofie stiftelsen» 
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Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i rammeplanen og FLiK kan komme til syne i arbeid med livsmestring 

og helse: 

Det er utetid og barna har laget en hinderløype. Sander (4), holder seg på sidelinjen. Barna går 

en etter en gjennom løypa og så tilbake til start for en ny runde. Casper (4), går bort til Sander 

som står og kikker på. «Kom, Sander. Vi kan gå sammen». Sander tar hånden til Casper og de 

holder hverandre i hendene gjennom hele hinderløypa. Etter noen runder fortsetter Sander på 

egenhånd. 

 

 

Mobbing i barnehagen 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 

betydningsfull person i felleskapet og muligheten til medvirkning». (Ny definisjon av mobbing v/ Lund, Kovac, 

Helgeland 2017)  

Slik vil barnehagen forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp mobbing i tråd med barnekonvensjonen 

og verdiene i Rammeplanen og FLiK:  

 

• Arbeide systematisk med holdninger og forståelser av barns uttrykk gjennom pedagogisk 

dokumentasjon og analyse (PA analyse).  

• Systematisk arbeid med barnesamtaler og foreldredialog.   

• Barnehagen har utarbeidet en egen mobbeplan med rutiner for håndtering av konflikten. 

• Barnegruppene jobber aktivt med «Være sammen», der vennskap og positive relasjoner er fokus. 
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Vurdering og veien videre 

Hovedmålet med vurdering er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vår 

barnehage arbeider kontinuerlig med vurdering blant annet gjennom pedagogisk analyse i egne grupper der 

hele personalet deltar. Gjennom å reflektere over egen praksis er målet å utvikle kvaliteten på tilbudet til beste 

for barna. Barnehagens arbeid med planlegging og vurdering skal ses i lys av verdiene i FLiK se s. 5.  

Når barnehagen gjennom året jobber med egenvurdering tas det utgangspunkt i punktene som er skissert 

under hvert tema i årsplanen. Progresjonen vil kontinuerlig evalueres i lys av disse.  Dette for å sikre at 

barnehagen gjennom året legger til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter.  

 

Progresjon i barnehagens innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø   

Vi tar utgangspunkt i punktene for egenvurdering som er skissert under hvert tema i årsplanen.  

I vurderingsarbeidet spør vi oss: Hvordan kommer progresjon til utrykk i vår praksis når det gjelder «pedagogisk 

innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø»? (Rammeplanen, 2017, s.44)  

 

Pedagogisk dokumentasjon 

Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra ordinær dokumentasjon ved at den bidrar til kritisk refleksjon over 

praksis. Når barnehagen arbeider med egenvurdering og progresjon er det den pedagogiske dokumentasjonen 

som vektlegges, da den rommer mulighet for endring og utvikling av praksis.  

 

Plan for arbeidet 

I denne årsplanen har vi gitt noen punkter for egenvurdering innenfor viktige områder i barnehagens tilbud. 

Disse punktene skal brukes i barnehagens vurderingsarbeid og i tillegg sikre progresjon. Se modellen under.   
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Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

• Vi vurderer det pedagogiske arbeidet vårt utfra rammeplanen og årsplanen vår. 

• Vi evaluerer det pedagogiske arbeidet på personalmøter, planleggingsdager og i PA-grupper. 

Arbeidsmåte justeres i forhold til måloppnåelse. 

• Barns innspill og interesser tas med i vurderingene underveis og før vi legger nye pedagogiske planer. 

• Barna skal oppleve mestring tilpasset sin alder. 

• Vi har aldersinndelte grupper en fast dag i uken for å tilrettelegge aktiviteter etter barnas alder og 

modning. Dermed møter barna ulike aktiviteter og forventninger etter hvert som de blir eldre. 

 

Planleggingsdager 2018/19 

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker 

personalet til kursing, planlegging og forberedelser. 

• 11.09.18 

• 19.10.18 

• 02.01.19 

• 23.04.19 

• 31.05.19 

 

 

 


