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Dette bør du vite om barnehagen 

 

Lover og rammer for barnehagen  
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om 

barnehager. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det 

øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og 

vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens 

samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. Ny 

rammeplan trer i kraft 1. august 2017, og denne skal implementeres i løpet av det 

kommende barnehageåret, gjennom kursing av personalet, planleggingsdager og 

personalmøter, og samarbeid med foresatte gjennom Samarbeidsutvalget. Denne 

årsplanen er delvis tilpasset den nye rammeplanen. 

 

Ansvar og roller 

I den nye rammeplanen er det et eget kapittel om ansvar og roller. Det er beskrevet 

barnehageeiers ansvar for å sikre at barnehagen drives etter gjeldene lover og 

regler, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten på barnehagetilbudet. Styrer eller 

enhetsleder har det daglige ansvaret i barnehagen, administrativt, personalmessig 

og pedagogisk, og skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med lov og 

forskrift. I Sone Øst barnehageenhet (Askeladden, Søm, Veslefrikk, Hamretun og 

Jordbærveien) er dette arbeidet delt mellom enhetsleder og styrere. 

De pedagogiske lederne skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med 

godt faglig skjønn. De skal lede arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, 

dokumentere og utvikle arbeidet på avdelingene. 

 

Årsplanen 

Alle barnehager er pålagt gjennom Lov om barnehager å skrive en egen årsplan. 

Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram 

hvordan personalet jobber med områdene i rammeplanen. I denne årsplanen er 

kapitlene bygd opp slik: Først en beskrivelse av hvordan vi vil, bør og skal drive 

barnehagen. Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis – Slik 

gjør vi det…   

 

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, foresatte og personalet. 

Videre må alle som jobber i barnehagen legge fram politiattest ved tiltredelse. 

Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle 

overgrep.  

Barnehagen har mange samarbeidspartnere. Det er blant annet Pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, barnevern, skole, universitet. Barnehagen 
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har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent 

med der barns helse og utvikling står i fare.  

Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus som er 

etablert på tre steder i Kristiansand. Det er Strømme senter, i Aquarama og i 

Vågsbygd senter. På Familiens hus treffer du helsesøster, familieterapeut, jordmor, 

fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten. Også barnehagen 

henter hjelp her når det er behov.  

Barnehagens formål 
Barnehage og skole har fra 2010 endret sine formål slik at de er mer i samsvar med 

hverandre. Den nye formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og 

mangfold og uttrykker felles verdier. Formålet er forankret i menneskerettighetene 

og bygger på felles verdier. Barnehagens formål slår fast at barnehagen skal stå for 

et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag 

for barns allsidige utvikling. Formålsbestemmelsen tydeliggjør barnehagens 

samfunnsmandat, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal 

praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med 

foreldrene.  

 

Barnehageloven § 1. - Formålet lyder slik:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer 

til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik 

de 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. 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. 

 

Kristiansand er en flerkulturell by med et mangfold når det gjelder livssyn og 

religion. Dette møter vi også i barnehagen. Barnehagen skal lære barn om tro og 

verdier og inkludere alle barn i dette arbeidet. Religiøs oppdragelse er foreldrenes 

ansvar. Barnehagens besøk i ulike kirkesamfunn, samt markering og formidling av 

høytider må skje i nær forståelse med barnas hjem.  Det er derfor viktig å involvere 

de foresatte og samarbeidsutvalget om barnehagens planer.    

 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
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Kristiansandsbarnehagen 
Vår barnehage er en av ca 100 barnehager i Kristiansand kommune. Sammen er vi 

Kristiansandsbarnehagen! Vår felles visjon er: «ET GODT STED Å VÆRE – ET 

GODT STED Å LÆRE». Skal vi lykkes med å bli enda bedre, må vi samles om 

et felles grunnlag for arbeidet vårt. Derfor har vi utviklet noen felles verdier:  

”Kristiansandsbarnehagen er et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne 

og rause barn med en god selvfølelse”.  

 

Derfor lover vi foreldrene dette:  

 Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen. 

 Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og 

utfoldelse.  

 Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere.  

 Stort mangfold av kulturelle opplevelser.  
 

Presentasjon av barnehagen 
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et 

omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk 

virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta 

hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

 

Askeladden barnehage er en 3 avdelings kommunal heldags barnehage som ble 

etablert i 1985. Det er to avdelinger, ”Per” og ”Pål”.  I tillegg har vi ”Minsten” 

avdeling med 7 plasser for barn i alderen 1-2 år.  Det året barna fyller 3 år 

overflyttes de fra ”Minsten” til ”Per / Pål”.  

 

Ny ledelse i sone øst barnehage fra 01.08.2016  

 

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune har sett på og utredet mulighet for en 

ny og mer effektiv barnehagestruktur. Hensikten med organiseringen er å utnytte 

ressurser og kompetanse på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Bystyret vedtok 

i møte 16.09.2015 at det igangsettes et prøveprosjekt hvor 5 barnehager slås 

sammen til en stor enhet i bydel øst. Dette gjelder barnehagene:   

 

 Askeladden barnehage på Søm   

 Søm barnehage på Søm   

 Veslefrikk barnehage på Søm  

 Jordbærveien barnehage på Hånes  

 Hamretun barnehage på Hamresanden.  
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Prøveprosjektet startet opp august 2016 og skal evalueres etter ca. 2 års drift. 

Erfaringer og resultater av dette prøveprosjektet vil kunne danne grunnlaget for en 

fremtidig organisering av hele barnehagestrukturen i Kristiansand. Dette blir 

avgjort politisk i løpet av 2018. Einat Larsen, tidligere leder av Askeladden 

barnehage er soneleder for alle 5 barnehager og har kontoret på Familiens hus ved 

Strømme senter. Bjørg Askland er styrer for Veslefrikk og Hamretun barnehager. 

Elfrid Jortveit er styrer for Jordbærveien barnehage og Karin Strømme styrer for 

Askeladden og Søm barnehager. Barnehagene har fortsatt ha hvert sitt 

samarbeidsutvalg. 

«SKUP»- strategisk kompetanseplan for 
barnehagene i Kristiansand 
En felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen, SKUP, er utarbeidet. Det 

overordnede målet med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler 

seg som en lærende organisasjon med en felles verdiplattform. Sammen med 

pedagogisk leder, har enhetsleder/ styrer et særlig ansvar for at målene i 

rammeplanen realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen 

sikres. SKUP er et verktøy i dette arbeidet. Hver barnehage må selv definere hva 

de trenger av kompetansetilførsel.  
 

SKUP prioriterer følgende 

satsingsområder for 

Kristiansandsbarnehagen fremover: 

SPRÅK og LEK med basis i et 

inkluderende læringsmiljø.  (Se 

modell)  

 

Hele oppvekstsektoren i Kristiansand 

sitt hovedfokus vil, fra 2013 til 2017 

være på utvikling av læringsmiljøet i 

prosjektet FLIK. Tilnærmet alle 

barnehager og skoler i Kristiansand 

deltar i dette prosjektet.   

FLIK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Forventet 

effekt av dette arbeidet skisseres slik:  

1. Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og 

skole.  

2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole.  

3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret og 

mobbing er redusert.  
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Alt arbeid med FLiK bygger på følgende verdier: 

 

 Barn, unge og voksne har en absolutt verdi. 

 Barn og unge vil lære, og vil vise at de har lært.  

 Barn og unge vil når de kan. 

 Barn og unge som finner mening, deltar. 

 Barn og unge som får medopplevelse, samarbeider. 

 Alle barn og unge har noe å tilføre fellesskapet. 

 

Slik gjør vi det: 

 

 Barnehagen er kartlagt på forskjellige områder i forhold til læringmiljø de 

siste årene. Siste gang våren 2017. Vi bruker resultater fra 

kartleggingsundersøkelsene som utgangspunkt for  fokusområder innenfor 

arbeidet med å utvikle læringsmiljøet i barnehagen. 

 Vi har fastsatt tid til strukturert arbeid med pedagogisk analyse i 

personalgruppen. Målet er å endre vår praksis til beste for det enkelte barn 

og barnas læringsmiljø. Det settes opp mål og tiltak. 

Vår erfaring med denne måten å arbeide på er at det er spennende, samlende 

og at det i stor grad gir ønskede resultater.  

Barnehagens mål og satsningsområder 
Mål: Barna i Askeladden skal ha et rikt talespråk som redskap til å 

formidle tanker, følelser og ideer. De skal oppleve mestring og glede 

gjennom å kunne kommunisere og være i samspill med andre. 
 

Språk er mye mer enn bare å prate. Språk er selve nøkkelen til samspill og 

inkludering i barnehagen og ellers i samfunnet vårt. Derfor opplever vi det som 

spennende og av avgjørende betydning å ha hovedfokus på nettopp 

språkstimulering i barnehagen. 
 

Slik gjør vi det: 

 Arbeidet med språkstimulering er en integrert del av barnehagehverdagen. 

De ansatte i barnehagen er bevisste på å benevne og sette ord på det vi 

opplever, ser og føler sammen med barna. Vi støtter utviklingen av 

talespråket med en veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord. 

 Vi støtter utviklingen av talespråket med en veksling mellom bruk av kropp, 

bevegelse og ord.  

 Vi jobber med gjenkjenning av følelser knyttet opp mot ansiktsuttrykk, og 

lærer ord som «lei seg», «sint», «glad» og «redd».  
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 Vi bruker lek, og særlig rollelek, som en viktig arena for barns 

språkopplæring.  

 Vi legger til rette for undrende samtaler mellom barn og voksne. 

 Vi leser bøker, synger sanger og bruker rim og regler. 

 Vi lager fantasifulle historier sammen med barna. 

 Vi har egne språkgrupper for barn som trenger litt ekstra oppfølging. 

 Vi har «skrivedans» for de eldste barna i barnehagen. 

 
Mål: Barna i Askeladden skal få erfaring med friluftsliv, utforsking og 
gode opplevelser i natur. 
 

Vi har et mål om at alle barn, uansett 

sosial eller etnisk bakgrunn, skal få et 

godt utgangspunkt til å bli kjent med 

og glad i å ferdes i naturen. Vår 

grunntanke er at «Det man er glad i, 

det verner man om!». 

 

Slik gjør vi det:   
 De forskjellige aldersgruppene 

har «sine» områder der de ofte 

oppholder seg på turdagene.  

 Vi vil tilstrebe at de fleste 

turdagene, så langt det er mulig, blir brukt i ulendt terreng og i skogen.  

 Turene blir lagt opp etter barnas ståsted i forhold til lengde, varighet og 

utfordringer. I starten av barnehageåret kartlegger vi hvor barna befinner seg 

i forhold til motorisk utvikling og utholdenhet. Alle skal kunne føle glede og 

mestring med å gå på tur. 

 Vi vil både gå på oppdagelsesturer til nye steder og oppholde oss på gruppas 

eget turområde. Der vil vi fordype oss i hva som finnes av spennende 

småkryp, sportegn og naturens endringer i forhold til årstidene. 

Turdagene gir gode muligheter for at barna opplever motoriske utfordringer.  

 For å oppnå vårt mål om gode opplevelser i naturen, er det naturlig at også 

det sosiale med å gå på tur får en viktig plass. Vi vil hygge oss rundt bålet, 

steke pinnebrød og pølser eller drikke kakao. 

 Ansatte som er med på tur er besvisste på å ha gode samtaler med barna og 

undre seg sammen om det vi ser og opplever.  

 Vi vil også ha et spesielt fokus på å motivere og utfordre barna utfra deres 

ståsted , og selv delta aktivt i lek og opplevelser sammen med barna. 
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 
Et helhetlig syn på læring er spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

Barn lærer gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at 

«Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn 

oppdragelse og mer enn sosialisering. Danning rommer alt dette.»   

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 

omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig 

deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og 

solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og 

følges opp. 

Trygghet og omsorg er av den største betydning i de 

første leveårene. Muligheten for å kunne gi og ta 

imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial 

kompetanse. Omsorg i barnehagen handler både om 

relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas 

omsorg for hverandre. Gjensidig samhandling med 

barn og voksne i lek og læring er en forutsetning for 

barnets danning. Voksne er rollemodeller i alt de 

gjør.  

 

I Askeladden barnehage møter barn voksne som:  
 Ser hvert barn. 

 Møter barn med sine individuelle behov. 

 Lytter til barna. 

 Gir veiledning i lek og konflikter. 

 Møter barn med høflighet og respekt. 

 Bruker tid sammen med barn og foreldre for å skape trygghet. 

 Gir et godt fang å sitte på når de har behov for det. 

 

I Askeladden barnehage lærer barna: 

 Å dele. 

 Å vente på tur. 

 Å hjelpe andre. 

 Å bli selvstendige. 

 Å løse konflikter. 

 At «min mening teller» og de valgene jeg tar får konsekvenser for flere enn 

meg selv. 
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Lek 
 

Hvordan arbeider barnehagen med 

lek?   

Mange ulike aktiviteter og pedagogiske 

metoder konkurrerer om plass i 

barnehagehverdagen, men fremdeles kan 

ingenting måle seg med leken, som er 

barnets egen iboende kraft. Leken 

kjennetegnes av at den er spontan, 

frivillig og styrt av barnets indre 

forestillinger, erfaringer og fantasier.  

 

Leken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Det er umulig 

for barn å la være å leke. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i 

forkant, dette er formell læring. Andre læringssituasjoner (uformell læring) er de 

som bare oppstår her og nå, fordi barna blir opptatt av noe. Begge situasjonene har 

en pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring.     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lek og læring går hånd i hånd 

for små barn. I leken/ rolleleken kan barna tilegne seg kunnskap, sosiale 

ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken 

bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med 

utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig 

at barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse på lek. Forskning viser at når barn 

Hva lærer barna i leken? 
Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale 

koder – timing - lærer å lese det sosiale 
spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder – 

lytter - bli lyttet til - lære å løse konflikter – 
lære å forhandle og fordele roller - lære om 

fleksibilitet - lære å regulere atferd - ta 
initiativ – lære å ”hemme seg” – lære et rikt 

og variert språk - øke ordforrådet - 
Bearbeide vanskelige følelser - Empati - 

sette seg inn i andres situasjon - prøve ut 
roller- få mulighet til å prøve og feile – 
mestring - bruke fantasien – oppøve 

oppmerksomhet og konsentrasjon - tilegne 
seg kunnskap…. 
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og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er svaret entydig - 

vennskap og lek!  

 

I barnehagens rammeplan understrekes det at barn som ikke deltar i lek, holdes 

utenfor eller ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. Barn trenger voksne 

som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal 

legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede 

og mestring for alle barn.   

 

I Askeladden barnehage får alle barn god tid til lek og deriblant oppleve flere 

små magiske øyeblikk i løpet av dagen.  

 

 Vi skjermer leken og gir den tid  

 Vi deler barna i mindre lekegrupper 

 Vi syns at lek er viktig og ønsker å stimulere til ulike typer lek som for 

eksempel rollelek, konstruksjonslek, regellek og bevegelseslek 

 Vi bruker uteområder i nærmiljøet som idrettsbanen, skogen, fjæra, leke 

plasser etc. 

 Vi gir dagene innhold som inspirerer til fantasi, skaperglede og nye innspill 

til lek. 

 Vi har stor allsidig utelekeplass som innbyr til sykling, ski og aking, 

klatring, utforsking av småkryp, rollelek og mer. 

 Vi har ansatte som deltar aktivt i barnas lek og ser barnas behov – finner 

frem utstyr og rekvisitter som kan utvikle leken.  

 Vi har aktive ansatte som har evne til å skape glød og pirre nysgjerrigheten 

til barna, samt er fleksible i planlegging og gjennomføring.  

 Vi bruker leken som en innfallsvinkel til læring. Begrepet «lekende læring 

og lærende lek» er et mål for vårt arbeid med prosjekter og temaer 

 Vi veileder barna i leken for å hjelpe dem med å forstå de komplekse kodene 

og samspillet i leken.  

 Vi bruker rollespill for å belyse og reflektere sammen med barna rundt de 

ulike samhandlingsmuligheter i lek.  

 Vi legger til rette for organisert lek som for eksempel tikken, gjemsel, stiv 

heks, kims lek, hvem er under teppet.  

Barns medvirkning 
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FNs barnekonvensjon og i lov om 

barnehager ( § 3). Barnekonvensjonen art. 12 slår fast at barnet skal ha rett til å gi 

uttrykk for sine synspunkter i saker som berører det, og barnets synspunkter skal 

tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  
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Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Det innebærer at barn skal 

delta aktivt i utformingen av barnehagens innhold. Barn har rett til å få støtte i å 

uttrykke seg, bli synlige og ha en påvirkning i sin egen hverdag. Barna skal jevnlig 

få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering gjennom personalets 

ulike arbeidsmåter.  Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis 

tid og rom for barns innspill.  

 

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. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

Slik jobber vi med barnas medvirkning i Askeladden barnehage: 

 Vi er bevisste på hvordan vi forholder oss til barnas innspill, ønsker og 

tilbakemeldinger. 

 Vi har barnesamtaler hvor barna får mulighet til å fortelle om hvordan de 

opplever sin hverdag i barnehagen. 

 Vi viser respekt for barnas intensjoner og opplevelsesverden. 

 Vi legger til rette for barns mestring. 

 Vi støtter barn til å undre seg og stille spørsmål. 

 Vi bruker tid, lytter og tolker det barna forteller. 

 Alle barn skal møte annerkjennelse for sine uttrykk. 

 Fri lek hvor barna får velge hva de vil leke, hvor de vil leke og hvem de vil 

leke sammen med. 

 Utforskerstund hos de aller yngste.  Barnas innspill og initiativ styrer 

leken/samlingen/aktiviteten videre.  

 Prosjekt i barnehøyde. Prosjekter basert på det barna viser at de er opptatt 

av, sett utfra observasjon og samtale med barna. 

 Vi støtter og tar hensyn til hvert enkelt barn samtidig som hensynet til 

felleskapet ivaretas.  

Inkludering og likeverd  
Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal 

gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ 

språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et 

inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at 

alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for 

fellesskapet.  

 

Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing 

og vold. Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass 

der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig 

prosess, som man aldri blir ferdig med.  
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I Askeladden barnehage er vi opptatt av:  

 At alle mennesker er forskjellige og unike. 

 At alle opplever tilhørighet, kjenner seg inkludert og verdsatt. 

 Positivitet og velger å 

fremheve menneskets sterke 

sider. 

 At alle skal være en del av 

fellesskapet. 

 Trygghet og annerkjennelse.  

 Individuell tilrettelegging for 

best mulig utvikling hos hver 

enkelt. 

 Språk stimulering - språk er 

nøkkelen til samspill og 

inkludering. 

 Barns sosiale kompetanse – 

utvikles kontinuerlig gjennom handling og opplevelser.  

 Empati. 

 Gleden ved vennskap. 

Slik kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av adferd som diskriminering  

og mobbing – vi har null toleranse for mobbing!  
 

Likestilling  

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. 

Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og 

jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle 

aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig 

lek.  Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å 

være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger 

i kjønnsrollene.  I barnehagen lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst 

om hvem de kan bli. En reflektert holdning til kjønnsroller i personalet er derfor 

avgjørende.  

 

I Askeladden barnehage er vi opptatt av:  

 Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles gjennom barnehagens 

pedagogikk. 

 At gutter og jenter skal ha like muligheter. 

 Barnehagens materiale og utstyr må stimulere til allsidig lek. 

 Å legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg 

selv.  
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 At barna selv velger hva de vil leke med uten forventninger som ligger til 

kjønnsrollene. 

 At personalet legger til rette for ulike typer lek ut i fra de forskjellige 

behovene barna har.  

Progresjon  
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 

fremgang. Jf. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.April 

2017 

I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og 

aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn, 

alt etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og 

utfordringer øker ofte i takt med alder.  

 

Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å 

tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte 

aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape 

en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har 

noe å strekke seg etter.      

 

Slik jobber vi med progresjon i Askeladden barnehage: 

 Vi ønsker at barna skal få erfaringer, arbeidsmåter og innhold som er 

tilpasset deres alder.  

 Vi deler barna inn i grupper etter alder for å gi dem de beste forutsetninger 

for å utvikle seg og oppleve hverdagen som meningsfylt. 

 Barna er i aldersinndelte grupper når vi arbeider med temaer og prosjekter 

og når vi går på tur. 

 For de yngste barna i barnehagen ligger hovedfokus i opplevelsen. Både når 

vi er på tur og innenfor temaarbeid er det ofte det vi oppdager underveis som 

blir det viktigste. Temaet for perioden kan f.eks være småkryp, men i det 

øyeblikket vi går forbi en byggeplass er det gravemaskiner som får fullt 

fokus. Vi oppdager sammen med barna, utforsker, følger opp og utvider 

kunnskapen. 

  Turområdene de yngste barna benytter er ofte ikke så langt unna 

barnehagen, men vi bestreber oss likevel på at barna skal få mulighet til å 

utfolde seg i ulendt terreng og skogsområder. I forhold til temaarbeid i 

barnehagen er også dette knyttet nært opp mot de yngstes måte å lære på 

gjennom sanseintrykk og repetisjon. Temaene blir konkretisert og barna får 

erfare med alle samnser gjennom å se, høre, ta og føle. Denne gruppen har 

også et særlig fokus på språkstimulering. Vi er tydelige og setter ord på og 

benevner det vi ser og gjør. 
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 Barna i 3-4 års alderen går gjerne litt lengre turer. Her vektlegger vi at barna 

skal få opplevelser der de får brukt kroppen allsidig og at stedet innbyr til 

lek og utforsking. Barna har noen turer til museet og andre kulturtilbud. 

Temaer og prosjekter har økt litt i vanskelighetsgrad, men arbeidsmåten er 

lekpreget og fantasibruk er viktig. Vi bygger videre på de erfaringene barna 

har fra før og gir dem ny læring. Vi veileder barna i leken og hjelper dem til 

å bruke språket aktivt i samspillet med andre barn. Vi øver på selvstendighet 

ved bordet og i garderoben.  

 Barna i 5-6 årsalderen går litt lengre avstander på tur. De får varierte 

opplevelser i nærmiljøet med besøk på skolene og turer til museet, teater og 

andre kulturopplevelser i Kristiansand. Siste året blir avsluttet med 

overnatting i Kardemommeby! Temaer og prosjekter er fortsatt lekpreget og 

fabuleringer og fantasibruk er viktig. Innholdet og arbeidsmetodene er 

variert og vi veksler mellom å ta i mot og bidra selv. Barna har 

skoleforberedende aktiviteter og leker. Gjennom hele året har barna 

«skrivedans», et opplegg som stimulerer barnas skrivemotorikk. De siste 

månedene har vi tema «skolelek» og leker oss med temaer som 

undervisning, friminutt, lekser og annet de er opptatt av. Vi arbeider med 

rollespill og lekegrupper med temaer som konfliktløsning, mobbing og ulike 

sosiale ferdigheter. Vi stimulerer barna til rollelek med mer avansert 

innhold.  

 

Barnehagens digitale praksis 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring.  bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barns læreprosesser 

og bidra til å oppfylle rammeplanenes føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø 

for alle barn.  

 

 Barnehagen har to smartboarder til bruk i det pedagogiske arbeidet. 

 Hver avdeling har også egen I-pad  og I-phone. 

 Vår holdning til digitale verktøy er at vi legger til rette for at barna, sammen 

med de ansatte får utforske, leke, lære og selv være med på å skape gjennom 

digitale uttrykksformer. Dette gjør vi for eksempel ved å søke informasjon 

om noe vi er spesielt interressert i, ta bilder, lage musikkvideo og 

filmsnutter, se film, lage digitale bøker, skrive og tegne på smartboardene, 

bruke apper/spill som stimulerer språk og matematikk, osv. 

 Personalet i barnehagen skal oppdatere seg  på, utforske og tilegne seg 

kunnskaper for å kunne bruke digitale verktøy sammen med barna. 
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Plan for oppstart i barnehagen  

Vi ønsker å legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. 

Den første tiden er det fokus på å bli kjent, tilpasse seg til rutiner og organisering, 

og ikke minst å etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna. 

 

Slik jobber vi med oppstart i Askeladden barnehage: 

 

 Vi ber foreldrene sette av minst tre dager til tilvenning i barnehagen.  

 På de to store avdelingene får barnet tildelt en kontaktperson og en 

fadder som skal være med å gjøre tilværelsen litt tryggere den første 

tiden. På småbarnsavdelingen er begge de to voksne tilgjengelig som 

kontaktpersoner den første tiden, og barnet selv avgjør hvem av dem 

det først blir naturlig å etablere en trygg relasjon til. 

 1. dag i barnehagen ber vi foreldrene holde seg nær barnet og være 

tilgjengelig hele tiden. Foreldrene er aktivt med på å introdusere det 

nye miljøet , samtidig som de er den trygge basen barnet trenger. Den 

første dagen varer gjerne bare et par timer. 

 De to neste dagene avtaler persolnalet og foreldrene utfra barnets 

reaksjoner på sitt nye miljø. Foreldrene starter gjerne med å gå fra 

barnet en liten stund, og så utvide neste dag. Det anbefales så langt det 

er mulig at barnet har korte dager i barnehagen den første tiden. 

 I løpet av en av de første dagene har pedagogisk leder og foreldrene en 

«Bli kjent» samtale. 

 

Slik jobber vi med overgang til ny avdleing i Askeladden barnehage: 

 

 I forkant av avdelingsbytte blir foreldrene innkalt til en 

overgangssamtale der pedagogisk leder for både den avdelingen 

barnet forlater, og den nye avdelingen er representert. Pedagogisk 

leder på den nye avdelingen forteller om avdelingens rutiner, 

organisering og kort om barnegruppa. Foreldre og pedagogisk leder på 

den avdelingen barnet tilhører, forteller litt om barnet. 

 I perioden før avdelingsbytte får barnet delta på måltider, samlinger, 

aktiviteter og i frilek inne på den nye avdelingen. Dette for å gjøre seg 

litt kjent og bli trygg på hva som  venter. Dersom det er behov for det 

blir barnet fulgt av en trygg voksen fra sin avdeling de første gangene. 

 Siste dag på «gammel» avdeling blir det høytidelig flytting av barnets 

klær og utstyr over til den nye garderobeplassen. Barnet blir hentet på 

ny avdeling denne dagen, og får muligheten til å vise foreldrene rundt 

i den nye avdelingen. 
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Planer for overgang barnehage- skole 
 

Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, 

glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en god kobling mellom 

barnehage og skole. Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for at 

dette skjer.  Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer 

dette i nært samarbeid med barnets hjem. I Kristiansand kommune er det fra høsten 

2011 lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og et 

overføringsskjema for hvert barn skal utarbeides sammen med foreldrene.  

 

Slik jobber vi med overgang barnehage-skole i Askeladden barnehage: 

 Skoleforberedende aktiviteter, som "skrivedans", skole- og mattelek.  

 Samarbeid med andre barnehager om aktiviteter og opplevelser spesielt 

rettet mot denne aldersgruppen. Turgruppe med eget opplegg en gang i uka.  

 Besøk til de skolene og SFO-ene barna skal begynne på og samtaler med 

rektor og SFO-ledere på skolene. 

 Skolesamtaler med foreldrene. 

 Barnehagen har et møte med skolen for å overføre opplysninger som kan 

gagne barnet. Disse opplysningene blir barnehagen og foreldrene enige om 

på forhånd. 

 Samtaler om barnas forventninger til skolestart. 

 Sirkel gruppa har «skrivedans» 
 

Foreldresamarbeid 
Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til 

innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. 

Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. 

Barnehagen skal være et supplement til hjemmet.   

Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et 

samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. 

Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. 

Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at 

de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. I løpet av barnehageåret arrangerer 

vi 1-2 foreldremøter. Hovedsakelig informasjonsmøte på høsten og fakta relatert på 

våren, da ofte med innleide foredragsholdere.  

 

Slik jobber vi med foreldresamarbeid i Askeladden barnehage: 

 En av de første dagene etter at barnet har startet tilvenning i Askeladden, har 

pedagogisk leder og foreldre en samtale der de går gjennom gjensidige 

forventninger og info om barnehagen. I tillegg får foreldrene muligheten til å 
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fortelle om sitt barn, slik at vi i barnehagen lettere forstår og blir kjent med 

barnet i tilvenningspeioden.  

 Hver høst blir alle foreldre innkalt til foreldresamtale. I forkant av dette har 

barnehagen observert barnet og dannet seg et bilde av hvor barnet er i 

utviklingen på de ulike områdene.  

I tillegg til disse faste samtalene er det alltid mulighet for å sette av tid til 

ekstra foreldresamtaler dersom foreldre eller pedagogisk leder har behov for 

det. 

 Foreldremøte. Vi har foreldremøte om høsten for alle foreldre i barnehagen. 

Der blir det gitt generell informasjon om barnehagen, samt spesifikk 

informasjon om det pedagogiske innholdet i barnehagen. 

 I april/mai blir foreldre til barn som skal begynne på skolen innkalt til en 

avsluttende foreldresamtale, såkalt skolesamtale. Her snakker pedagogisk 

leder og foreldre sammen om hvordan de tenker at overgangen barnehage-

skole skal bli. Hva er viktig å fokusere/øve på før skolestart, og litt om hva 

som forventes. 

 Vi legger vekt på å møte alle barn og foreldre i garderoben hver dag.  

 Daglig informasjon på tavlene i garderobene.  

 Informasjon og dokumentasjon legges også ut på vår nettside: 

www.minbarnehage.no/askeladdenbhg 

 Barnehagen har et foreldreråd og samarbeidsutvalg.. 

Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen.  

Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldre og personalet, samt 

styrer.  

Begge grupper skal være likt representert. 

 Samarbeidsutvalgets oppgaver:  

o Sikre at barnehagen blir drevet innenfor rammene av Lov om 

barnehager, barnehagens budsjetter og vedtekter.  

o Behandle årsplan for virksomheten.     

o Be om foreldrerådets syn på saker som anses som særlig viktig for 

foreldrene.  

o Fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.  

 Vi inviterer til ulike sosiale arrangementer med barn og foreldre. 

  

http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg
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Hvordan barnehagen planlegger, 
dokumenterer, vurderer og justerer praksis 

Planlegging av barnehagens pedagogiske innhold gir personalet grunnlag for å 

tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å 

sikre at man hele tiden lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon kan vi gi 

foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet som 

gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna 

opplever, hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Et etisk perspektiv må 

legges til grunn når barnehagen dokumenterer barns lek og læring.   
 

Slik dokumenterer og vurderer vi i Askeladden barnehage: 

 Personalet i barnehagen planlegger mye av det pedagogiske arbeidet 

sammen på personalmøter og planleggingsdager. Med utgangspunkt i egne 

vurderinger, evaluering av tidligere planer og egen praksis, tilbakemeldinger 

fra barn og foreldre , observasjoner, egen fagkunnskap og ny forskning 

utformer vi sammen grunnlaget for barnehagens planer for det videre 

arbeidet. Pedagogiske leder  og styrer har et spesielt ansvar for å sikre at 

kvaliteten på planene og det pedagogiske innholdet holder høy kvalitet.  

 Hvert år utarbeides det en årsplan som fastsettes av samarbeidsutvalget. 

 Hver måned utarbeides det og legges ut en månedsplan på barnehagens 

nettside. 

 Daglig dokumenteres aktiviteter og opplevelser på White-Board i 

garderoben. Her får foreldrene en kort oppsummering av barnas dag i 

barnehagen. 

 Barnehagens nettside oppdateres jevnlig med bilder og informasjon, 

herunder dokumentasjon fra turer,  arbeid med spesielle temaer eller 

prosjekter. 

 Småbarnsavdelingen dokumenterer ofte sine prosjekter i bilder inne på 

avdelingen. 

 Vurdering/evaluering av arbeidet skjer regelmessig på avdelingsmøter, 

personalmøter, planleggingsdager og 

sammen med foreldrene i SU. 

 Vi benytter oss av analysemodellen 

Flik i forhold til å vurdere og 

forbedre læringsmiljøet for barna i 

barnehagen. 
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Temaer for barnehageåret 2017-2018 
 

Her har vi satt opp en oversikt over temaer vi vil jobbe med dette barnehageåret. 

Det vil kunne forekomme endringer i forhold til innhold, starttidspunkt og varighet 

av temaene. Vi ønsker å kunne fordype oss og bruke ekstra tid på det som 

engasjerer barna. I forhold til å ivareta barnas mulighet til å medvirke i egen 

hverdag ønsker vi ikke å låse oss for mye, men være åpne for barnas innspill og 

ideer. 

 

August  → Bli kjent, samspillsregler, meg selv. 

September   → Brannvern 

Oktober  → Barn i andre land, FN-dagen 

November  → Matglede 

Desember   → Jul 

Januar   → Språklek 

Februar  → Minsten: PIB (Prosjekt i barnehøyde) Per/Pål: Prosjektperiode 

Mars  → Påske/nytt liv 

April  → Utforsking og eksperimentering 

Mai  → 17.mai  

Juni  → Skolelek (sirkelgruppa) /mattelek 

 

Tema MATGLEDE som er satt opp i november er et tema vi i tillegg til 

fokusmåneden kommer til å ha små innslag av hele året. 
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene: 
 

 
 

 
Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 

nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å 

styrke kunnskap om og tilknytning til 

lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, 

arbeidsliv, tradisjoner og levesett.   

Gjennom barns erfaring med 

medvirkning i barnehagen får de en 

første kjennskap til demokratiske 

prinsipper. Slik utvikles tillit til egen 

deltakelse i, og påvirkning av 

fellesskapet.   

Barnehagen skal utvikle forståelse for 

ulike tradisjoner og levesett. Det 

innebærer blant annet at vi blir kjent 
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med at samene er Norges urbefolkning  

og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk  kultur og 

hverdagsliv. 

  

Slik gjør vi det … 

 Alle barn i Askeladden barnehage har en fast turdag i uka i gruppe med 

jevnaldrende. 

 Faste tursteder der vi følger med på endringer i naturen i forhold til 

årstidene. Vi ønsker at barna utvikler et nært og godt forhold til naturen, 

fordi: «Det man er glad i, det verner man om.» 

 Vi går turer i nærmiljøet vårt for å bli kjent med hva som finnes der av 

naturområder, boligfelt, skoler og næringsliv. Gjennom prosjekter som «Her 

bor vi»(Minsten) ønsker vi å gjøre oss kjent i nærmiljøet. Samtidig ønsker vi 

å markere oss med å gjøre noe for at nærmiljøet vårt skal bli enda bedre. Vi 

kommer til å være «miljødetektiver», plukke søppel, og jobbe for et rent og 

fint nærmiljø. 

 Vi bruker opplevelser fra turer i nærmiljøet som utgangspunkt for lek, 

samtaler, læring og formingsaktiviteter i barnehagen. Butikklek, 

«anleggsplass», naturvern, kunstprosjekt av søppel osv. 

 Gjennom Forut-prosjektet blir barna kjent med andre kulturer.  
 

 

Etikk, religion og filosofi 
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og 

respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa, samtidig  

som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.  

Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas spørsmål  

med respekt.  

  

Slik gjør vi det… 

 Vi har fokus på holdninger og 

verdier. 

 Vi har respekt for mangfold. 

 Vi bruker tid og undrer oss 

sammen med barna. 

 Vi markerer  høytider og 

tradisjoner i ulike kulturer og 

livssyn representert i 

barnehagen..   

 Vi jobber med eksistensielle, 

etiske og filosofiske spørsmål 

og problemstillinger.   
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 Vi arbeider for gode vennskap og relasjoner mellom barna. 

 Vårt mål er at alle skal ha en venn i barnehagen. 
 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
Barnehagens hverdag preges av mange ulike kreative aktiviteter. Et 

 mangfold av kulturelle uttrykk gir barna verdifulle impulser og lærer  

dem å uttrykke seg på ulike måte. Barnekulturen utvikles gjennom lek  

og barnehagens oppgave er å utvikle, bevare og stimulere barnets 

nysgjerrighet og forskertrang, rikt og allsidig. Kulturelle opplevelser  

og å skape noe felles, bidrar til samhørighet i barnegruppa.     

   

Slik gjør vi det… 

 Vi eksperimenterer, leker og bruker sansene i formingsaktiviteter. 

 Vi benytter oss av ulike kulturelle tilbud som teaterforestillinger, 

museumsbesøk, Dyreparken, kirke med mer.  

 Vi bruker opplevelser og 

materiell fra naturen som 

inspirasjon. 

 Drama og teater har klare 

likhetstrekk med barns egen 

lek. Det kan være en stor 

kilde til inspirasjon eller som 

metode for å bearbeide og 

utforske egne følelser og 

opplevelser. Vi bruker drama 

og teater som prosjekter i seg 

selv og som arbeidsmåte 

innenfor andre prosjekter. 

 De ansatte spiller ulike typer teater for barna, som for eksempel figurteater, 

skyggeteater, dukketeater, improvisasjons teater og fortellerteater.  

 Barna spiller teater og dramatiserer, både spontant og improvisert og 

planlagt og strukturert.  

 Vi fremhever barnas egen kultur i form av lek, ringleker, balleker med mer. 

  
  

Natur, miljø og teknologi 
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider  

og i all slags vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens  

hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike erfaringer i forhold til å lære  

om samspill i naturen og mellom mennesket og naturen.  
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Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere,  

systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare 

hvordan teknikk kan brukes i lek og hverdagsliv. 

 

Slik gjør vi det… 

 Turdag for alle barn en dag i uka i aldersbestemte grupper.  

 Vi følger naturen gjennom årstidene, og undrer oss over det vi ser og 

opplever. I tillegg ønsker vi å lære barna å ta vare på naturen. Derfor har alle 

ansvar for å holde turområdene fri for søppel. 

 Vi er en «grønt flagg»-barnehage og gjennom dette har vi forpliktet oss til å 

jobbe med tanke på miljø jevnlig gjennom hele året. I tillegg til at vi tar vare 

på turplassene våre, skal barna også få prøve seg som miljødetektiver i 

nærmiljøet. Finner vi steder der folk kaster søppel i naturen? Sorterer barn 

og voksne søppel hjemme? Kastes det mye mat?  

 Barna får erfaring med IKT gjennom bruk av smartboard og i-Pad i 

barnehagen. Vi viser barna at disse hjelpemidlene kan brukes til mer enn å 

spille. Vi kan hente ut informasjon når det er noe vi lurer på, vise bilder som 

vi har tatt med det digitale kameraet eller lage vår egen film! Mulighetene er 

mange… 

 Utforskings og eksperimenteringsprosjekt. 

  
Å få lov til å eksperimentere, leke, prøve ut og finne ut av 
ting, gir spenning, erfaring og nyttig lærdom.  

 



 

 25 

Antall, rom og form 
Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for 

matematiske begreper. Barna utforsker disse begrepene i leken, og leken utvider 

forståelsen. I arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer med 

klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt  

materiell som spill, tellemateriell, klosser, teknologi, etc.  

 

Slik gjør vi det… 

 Vi bruker ”Mattelek”, 

et pedagogisk verktøy 

som bidrar til å styrke 

barns nysgjerrighet, 

matteglede og lyst til å 

utforske matematiske 

sammenhenger.   

 Vi bruker 

hverdagssituasjoner som 

butikklek, størrelse, form 

og farge på leker osv.  

 Vi bruker skolelek og 

skoleforberedende 

aktiviteter for at 

sirkelbarna skal få 

kjennskap til hvordan en typisk skoledag er.  

 Vi bruker bl.a. Lego, geomag og briomec for å lære og erfare teknologi, 

oppbygning av former og konstruksjoner. 

 Barnehagen bruker ulike digitale pedagogiske verktøy på iPad og smartbord 

for å fremme forståelsen for matematiske begreper som antall, rom og form.  
 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Barn er fysisk aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.  

Grunnleggende motoriske ferdigheter og god helse utvikles i barnehagealder.  

Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning og  

bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og  

sunt kosthold.  

 

Slik gjør vi det… 

 Turdag en dag i uken. Vi har et flott leirsted med gapahuk  

 Kort vei til sjøen. 

 Fine naturområder rundt barnehagen som blir mye brukt.  

IKT som en spennende og naturlig del av hverdagen. 
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 Allsidig uteområde med ujevnt 

terreng,  

akebakke og fotballbane hvor vi har 

gym  

aktiviteter, sykkeltrening, ski gåing. 

 Vi har egen skistall med ski som 

brukes i ukedagen og kan leies av 

barna i helger og ferier. 

 Fokus på et sunt kosthold med lite 

sukkerholdig mat. Våre måltider består 

av grovt brød, variert pålegg, frukt og 

grønnsaker.  

 Barna oppmuntres til selvstendighet i 

påkledning, måltid og lignende 

 Generell hygiene opplæring som 

håndvask før måltid og etter 

toalettbesøk.  

 Barnehagen har mange aktiviteter og 

mye ulikt materiell som stimulerer 

barnas fin- og grovmotorikk. 

 Tema matglede. Gjennom dette temaarbeidet ønsker vi å motivere barna til å 

tørre å smake på nye ting. Vi snakker om forskjellen på sunn hverdagsmat 

og festmat. Vi lærer om matens oprinnelse. Vi utfordrer oss selv og barna på 

hva slags mat man kan lage på tur i skogen. 

 Vi jobber med å lære å sette grenser for egen kropp og å respektere andres 

grenser. 

 

Kommunikasjon språk og tekst 
Å jobbe aktivt med språk og språkstimulering i barnehagen er helt nødvendig. 

Grunnlaget for utvikling av språk blir lagt i barnehagealder. Språk er nøkkelen  

til aktiv og meningsfull deltakelse i samfunnet. Det er nøkkelen til vennskap, 

fellesskap, skole, kunnskap og livskvalitet. Kristiansand kommune har også satt  

språk som satsingsområde for alle sine barnehager i sin kompetanseplan  

for barnehagene. 

 

Slik gjør vi det… 

 Gjennom lek får barna rike erfaringer med kommunikasjon og språk.  

 De ansatte bruker språket aktivt i hverdagsaktiviteter. Vi benevner hendelser 

og objekter.  

 De ansatte legger til rette for gode samtaler mellom barna og mellom voksne 

og barn. Ved måltidet sitter vi sammen i små grupper. Da har vi hyggelige 

Å få leke, erfare og bevege seg fritt. Teste 
og utvide sine egne grenser. 
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samtaler, reflekterer over små og store spørsmål, snakker om ting vi har 

opplevd og forbereder oss på ting som skal skje.  

 Vi bruker sang, musikk, regler og ordleker daglig ved samlinger, under 

måltid og i lek  

 Vi lager historier og arbeider med historie-oppbygging, spenningsmomenter, 

karakterer, innhold og tema. Vi fabulerer og fantaserer rundt «Tenk om…». 

Vi lager egne dikt. Vi lager heltehistorier med oss selv i hovedrollene. Vi 

illustrerer våre egne historier og noen ganger dramatiserer vi dem.  

 Vi leser bøker om fakta vi interesserer oss for og har et samarbeid med 

biblioteket der vi får byttet ut biblioteks-samlingen vår med jevne 

mellomrom. 

 Vi leser bildebøker, eventyrbøker og digitale bøker. Vi hører på lydbok.  

 Vi bruker internett aktivt sammen med barna, for å tilegne oss mer 

informasjon om det vi er opptatt av 

 Vi spiller ulike typer spiller spill 

som kortspill, spill på 

smartboard, brettspill og på 

IPAD  

 Ansatte er aktivt med i barnas 

lek der barna trenger språklig 

støtte for å utvikle leken, holde 

fokus, forhandle, hevde seg med 

mer.  

 Vi legger til rette for 

lekegrupper og språkgrupper der 

vi arbeider med kommunikasjon, 

samhandling og begreper. 
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Personalet ved Askeladden barnehage 
2016/2017: 

 

Leder av sone øst barnehage    100 %                      Einat Larsen 

Styrer  100 %    Karin Strømme 

Styrerassistent                                      10%                      Cathrine Sørensen 

Minsten 

Pedagogisk leder 90 %   Cathrine Sørensen 

Pedagogisk leder 10 %   Linda Lien 

Barne- og ungdomsarb.           100 %   Sidsel Pedersen  

Per 

Pedagogisk leder     80 %   Birgitte S. Nordbø 

Pedagogisk leder  20 %   Linda Lien 

Barne- og ungdomsarb.   100 %  Wenche Finstad 

Barne- og ungdomsarb.    70 %   Kari Ugland 

Barne- og ungdomsarb.                      30 %   Nina Selle 

   

Pål 
Pedagogisk leder                      70 %   Marit Aanestad 

Pedagogisk leder     30 %   Linda Lien 

Barne- og ungdomsarb.      80 %   Unni Berntsen 

Assistent     100 %  Anders Klepp 

Barne- og ungdomsarb.                  20 %          Sissel Thuesen 
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Barnehagens planleggingsdager 2017 / 18: 
 

 Mandag 7. august 

 Fredag 20. oktober 

 Tirsdag 2. januar 

 Fredag 18. mai 

 Mandag 25. juni 

 

 

Barnehagen har stengt for barna disse dagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planleggingsdagene brukes til å planlegge og evaluere egen praksis. 

Mye av tiden brukes til arbeid med FLIK ( læringsmiljø ). Det er viktig å sikre at 

personalet er enige om mål og tiltak i det pedagogiske arbeidet. 
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Kontaktinformasjon: 
 

Navn på barnehage:     Askeladden barnehage 

Navn på soneleder:     Einat Larsen 

Navn på styrer:      Karin Strømme 

Adresse:       Knarrevikveien 19 

        4638 Kristiansand   

  

E-post:   askeladden.barnehage@kristiansand.kommune.no 

 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/askeladdenbhg 

 

 

Kontor 38 10 36 40 

Pål avd. 48 19 52 37 

Per avd.       91 52 75 14 

Minsten avd.      91 38 51 35 

mailto:askeladden.barnehage@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg

