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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 
 

Barnehagen vår ligger i et eneboligstrøk med Slettheia skole og Slettheia grendehus er nærmeste naboer. Vi 

har fire avdelinger ved Linerla barnehage, med til sammen 68 plasser. Vi har to avdelinger med 18 plasser i 

aldersgruppen 3-6 år, ei naturgruppe med 18 plasser for barn mellom 3 og 6 år, og en småbarnsavdeling med 

15 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi har pr i dag kun heldagsplasser.  

Barnehagen tar i mot barn fra store deler av Vågsbygd. Vi har et mangfoldig miljø med barn fra mange 

nasjoner.  

Ved turer i nærmiljøet har vi blant annet mulighet til å benytte oss av følgende steder: 

Myren gård, lekeplasser i boligområdene rundt oss, Svaleveien og Kartheia, egen lavvo på Fiskåtangen, skolens 

uteområde og gymsalen, Vågsbygd senter med bibliotek, postkontor og diverse forretninger, Trekanten senter, 

Bragdøya. 

Linerla barnehage har et samarbeidsutvalg sammensatt av fire representanter fra foreldrene, fire fra 

personalet, i tillegg sitter styrer som representerer eier. Representantene velges på det første foreldremøtet i 

august/september.  Linerla barnehage er miljøsertifisert med Grønt Flagg.  

 

 

Adresse: Linerla barnehage, Linerlebakken 23, 4626 Kristiansand 

Tlf. nr. 38007310, mail: post.linerla.barnehage@kristiansand.kommune.no 

Sjekk hjemmesida vår for mer informasjon: http://www.minbarnehage.no/linerlabhg 

 

   

I år har vi som hovedmål å redusere matsvinn. Vi vil også prøve å 

unngå bearbeidet og fabrikkert mat. Les mer under avsnittet om 

bærekraftig utvikling. 

 

mailto:post.linerla.barnehage@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/linerla
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1trXDXvj&id=C31C42C31C4F649330BBFE9EBD0DD5588355DCC1&thid=OIP.1trXDXvjgTBpFzp1XVkOXAHaHa&mediaurl=https://www.lorenskog.kommune.no/handlers/bv.ashx/i64f0e1e2-7565-42c2-87d1-47dd24d3de4a/gront-flagg542a.jpg&exph=500&expw=500&q=gr%c3%b8nt+flagg+barnehage&simid=607996092614706657&selectedIndex=0
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Personalet 2018/2019 

 
Janne I. Eikaas                                                 Enhetsleder 
Grete Hedstrøm                                              Stedfortreder i enhetsleders fravær 

 

Tusenbeinet 

Småbarnsavdeling med 15 plasser for barn i alderen 1 – 3 år. 

Lisbeth Haugeland                                         Pedagogisk leder 90% 

Marita Møvik                                                  Pedagogisk leder 80% 

Vilma Hämäläinen                                          Pedagogisk leder 70% 

Eva S. Gabrielsen                                            Fagarbeider          60% 

Annette Thorsen                                             Fagarbeider        100% 

Elin Roan                                                          Fagarbeider        100% 

 

Sommerfuglen 

Avdeling med 18 plasser for barn i alderen 3 – 6 år.  

Grete Hedstrøm                                            Pedagogisk leder  100% 

Rakel Bergan                                                  Pedagogisk leder  100% 

Inger M. Egeland                                           Fagarbeider           100% 

 

Maurtua 

Avdeling med 18 plasser for barn i alderen 3 – 6 år. 

Olga Nazar                                                     Pedagogisk leder  100% 

Ardiana Osmani                                            Fagarbeider           100% 

Van Nguyen                                                   Fagarbeider           100% 

 

Vepsebolet  

Avdeling med 18 plasser for barn i alderen 3 – 6 år. Avdelingen er en naturgruppe som er på tur/ute 4 – 5 timer 

fire dager i uken. 

Stig. E Andreassen                                       Pedagogisk leder  100% 

Stian Berge                                                    Fagarbeider           100% 

Solaug Andås /Stephanie Bellenger          Fagarbeider           100%  (for tiden 40%+60%) 

 

Andre stillinger: 

Hilde Fjeldskaar             Spesialpedagog, Pedagogisk støtteenhet for barnehagene 

Tina Binfield-Skøie            Veileder og støttepedagog i norsk, styrketjenesten 

Ghusoon Hussein             Flerspråklig assistent, styrketjenesten 

Hilde Gunvaldsen            Ekstra assistent, Pedagogisk støtteenhet for barnehagene 
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Ny i barnehagen  
Slik vil vi møte barnet ditt i barnehagen vår:   

Småbarnsavdeling:  

 Nye barn får tilbud om besøksdager en dag i uken mai og juni for å bli kjent med barnehagen og 
personalet.  

 Barn/foresatte får i løpet av mai/juni brev som inneholder informasjon om Tusenbeinet. Dato og 
tidspunkt for oppstart, rutiner og plan over de første dagene i barnehagen. 

 
Stor avdeling:  

 Besøksdag for å bli kjent med barn og personalet. 
 
Alle barn får en primærkontakt, som sørger for tett oppfølging av barn og foreldre. I løpet av de første ukene 
får alle foreldre tilbud om en samtale hvor vi snakker om barnet, familien, spesielle hensyn (f. eks allergier), 
soving etc. Vi har stor fleksibilitet i forhold til antall tilvenningsdager. Barn er ulike, barnets beste er 
hovedfokus. God dialog med foresatte er viktig for å skape gjensidig trygghet og tillitt mellom barn, foresatte 
og personal. 
 
 

Overganger innad i barnehagen 
Slik vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de 

bytter barnegruppe:  

 Småbarnsavdeling gir informasjon om barna som begynner på «stor» avdeling.  

 Barn som skal bytte avdeling er jevnlig på besøk på den avdelingen barnet skal begynne på.  

 Deltar på tur, samlingsstund og måltid i følge med en kjent voksen. 

 Barn som skal i førskolegruppe og foreldre, får informasjon om hva det innebærer å være med i 
førskolegruppe.  

 Pedagog fra stor avdeling blir med på foreldresamtale på våren (på småbarnsavdeling). 
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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:  

 

 Det siste året i barnehagen skal gi barna gode og varierte opplevelser som har som mål å forberede 
barna best mulig til skolestart.  

 Både i barnehagens og skolens interesse at det blir fulgt opp med gode overgangsrutiner. 

 Barna er med i førskolegruppe hvor temaene er skoleforberedende. 

 Førskolegruppen har fokus på mestringsopplevelser, glede og samhandling. 

 Kontinuerlig kommunikasjon med de ansatte på skolen om overgang fra barnehage til skole. 

 Overføringsskjema – lest og godkjent av foreldrene.  

 Overføringsmøte med rektor, leder av SFO, lærer, styrer fra barnehage og pedagogisk leder. 

 Samtale om tanker og følelser med barna i førskolegruppa angående overgang til skole.  

 Avtalt besøk for barna som skal begynne i skolen, hvor de får besøke klassen de skal begynne i og 
møte kontaktlærer. 

 Vi besøker SFO/skolen sammen med barna og treffer lederne på SFO/lærerne.  

 Barna blir kjent med skolens uteområde via lek.  

 Barnehagen har muligheten til å bruke gymsalen på Slettheia skole en dag i uken.   
 

  

 

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.  

 

Grunnverdier for ansatte i Linerla barnehage: 

Empati – vi bryr oss om hverandre, vi tør møte hverandre. 

Ærlighet – vi tør si hva vi mener, vi respekterer hverandre og 

tolererer at vi er forskjellige. Vi er voksne som er bevisste og 

tilstede. 

Glede – vi viser glede over å se hverandre, vi er spontane og gleder 

oss over de små tingene i hverdagen. 

Raushet – vi er rause voksne med god selvfølelse.  

 

Med vår væremåte bidrar vi til å utvikle barns egne verdier og 

selvfølelse.  

                                         

Hvordan kan vi bidra til å styrke det enkelte barns selvfølelse?  

Vi mener det er viktig å prioritere god tid med hvert enkelt barn. For å oppnå dette, deler vi barna i 
smågrupper. Da klarer vi å gi det enkelte barn øyekontakt, fysisk kontakt og konsentrert oppmerksomhet. Vi 
knytter anerkjennelse til barnet, - ikke handlingen. Dermed møter vi barnet følelsesmessig.  

Å måle selvfølelse er vanskelig. Allikevel vil vi gjennom praksisfortellinger og observasjon se barnets 
følelsesmessige utvikling (f.eks at de lærer å kjenne sine egne behov og stole på egne følelser). 
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Hovedsatsingsområder  
Barnehagen har prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste barnehageår:  

Livsmestring og helse, bærekraftig utvikling. 

Livsmestring og helse: 

«Vi jobber for å skape gode læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel og som 

reduserer mobbing» 

I rammeplanen står det: «I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å 

ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» (ref. rammeplanen s 23.) 

 Vi har fokus på voksenrollen og den enkeltes ansvar for å skape et godt og inkluderende læringsmiljø.  

 Gjennom aktiv tilstedeværelse og mye arbeid i små grupper, skal vi jobbe for at ALLE barn opplever at 

de er inkludert i lek, vennskap og fellesskap.  

 Vi vil gjennomføre en kompetanseheving i hele personalgruppen i forhold til omsorgssvikt, vold, 

seksuelle overgrep og traumebevisst omsorg. Personalgruppen deltar på kommunens 

kompetanseprogram med dette som tema. 

 Vi viderefører arbeidet med språk og jobber aktivt i små grupper. I år får vi også hjelp av en 

støttepedagog og veileder i norsk og vi har fått innvilget 240 timer med en flerspråklig assistent 

(arabisk morsmål) i en oppstartsperiode på høsten.  

                                  Bærekraftig utvikling: se side 13 
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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.  

 

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:  

 

 Vi vektlegger spesielt rollelek fordi den virker språkfremmende, utvikler fantasi og kreativitet, 
fremmer vennskap og sosial kompetanse. 

 Vi er bevisst til stede når barn leker. Dette for å observere og tilrettelegge for utvikling hos barnet. Vi 
hjelper barn inn i lek, til å komme i gang med lek og støtte barnet underveis i leken. 

 Ved aktiv voksendeltakelse i lek og aktiviteter kan vi lettere avdekke mobbing og konflikter. I sin tur 
kan vi bruke lek og drama til å håndtere slike tema. 

 Vi har samtalesirkler hvor barna kan fortelle hvordan de har det, og hvor konflikter kan bli snakket om 
og barnet selv forteller hvordan de opplever det som er vanskelig. 

 

Eksempel 

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

Det er formiddag på Tusenbeinet. Flere av barna er i gang med dukkelek. De har hver sin vogn som de leker 

med. Lise (1,6) triller vogn og Knut (1,6) sitter oppi. Yousef (1,5) forsøker å ta vogna fra Lise. Knut titter opp på 

Lise og begynner å gråte. Lise henter da en ny vogn til Yousef som er helt lik hennes. 
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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: 

 Personale må være lydhøre for barnas signaler. 

 Vi samtaler med barna om hvordan vi vil ha det i barnehagen og hvordan vi skal være mot hverandre. 

 Vi bruker trivselssamtaler som metode for å gi barna i alderen 3 – 6 år muligheten til å gi uttrykk for 

hvordan de har det i barnehagen. De kan si noe om vennskap, samspill, trygghet og innhold. En 

trivselssamtale foregår individuelt sammen med en kjent voksen på bakgrunn av et spørreskjema. 

 Vi bruker samtalesirkler som en kollektiv metode, i større eller mindre grupper. Her får barna spørsmål 

som f. eks berører barnas trivsel: «Hvordan har du det nå? Hva skal til for at du skal få det enda bedre? 

Hva kan du selv gjøre for å få det bedre?» 

 Vi anerkjenner og bekrefter barns medvirkning. 
 

 

Eksempel 

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

Ahmed (5), Emilie (5) og Marius (4) har tatt på seg ski. De har allerede gått flere runder på lekeplassen sammen 

med Astrid (barnehagelærer). Etter en stund tar de en drikkepause. Emilie sier: “I går så jeg på TV at voksne 

damer og menn gikk på ski. De hadde konkurranse. Da vant de blomstervase og medalje». Marius kikker bort 

på Emilie og sier: «Det så jeg også sammen med min mamma». Ahmed snur seg mot Astrid, og spør: «Går det 

an at vi har sånn konkurranse, Astrid?». «Ja, det går an», ler Astrid.  «La oss finne frem flagg, så noen kan heie 

på oss!». Etter kort tid er barn og voksne i sving med å gå på ski og heie på hverandre. 

 

«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli 

hørt og delta. Alle barn skal kunne få opplevde demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens 

innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter (Rammeplanen, s.9). 
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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:  

 Vi tilrettelegger språkmiljøet for gode hverdagssamtaler, f.eks under måltid, bleieskift, garderobe etc. 

 Personalet engasjerer seg, benevner, stiller åpne spørsmål, sang, rim og regler.  

 Vi bruker støttende kommunikasjon i form av konkreter, bilder, dagstavle o.l. 

 Vi gir barna felles erfaringer som grunnlag for lek. 

 Vi bruker rollelek, språkgrupper og lekegrupper som mulighet til å være språklig aktiv. Personalet 

veileder og støtter i kommunikasjon. 

 

Eksempel 

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

kommunikasjon og språk: 

Knut er en forsiktig gutt med et lite utviklet norskspråk. Han hjelper Sofie (fagarbeider) på kjøkkenet, med å ta 

frem pålegg, kniver, asjetter og glass. De snakker om ulike typer pålegg og hva vi trenger av utstyr til et måltid. 

Når vi kommer inn i garderoben spør Knut om han får lov til å sitte i «kafeen» og servere mat til de andre barna 

sammen med Sofie. Dette får han lov til, Knut setter seg på en stol ved siden av Sofie. 

«Hva vil du ha, vil du ha brød eller knekkebrød? sier Knut med tøysestemme, latter og et smil». Barna svarer og 

smiler og ler mot Knut. Knut finner frem og tar på det pålegget barna ønsker. Et barn spør om å få makrell i 

tomat, men det ligger ikke på tralla. Knut reiser seg, henter pålegget på kjøkkenet og fortsetter å smøre maten 

til barna.   

 

 

 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, 

språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer» (Rammeplan for barnehagen, s. 47 ). 



 

13 

 

 

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:  

 Vi behandler hverandre med respekt. 

 Vi hjelper hverandre, barna får støtte fra personalet i hvordan vi kan hjelpe. 

 Samtale med barna om det å være annerledes – respektere og verdsette ulikheter. 

 Vi blir kjent med mangfoldet i barnegruppene ved å synliggjøre språk, kultur og bakgrunn. 

 Valg av aktivitet styres av interesser og barnas initiativ, ikke av kjønn. 

 

Eksempel 

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

praksis:   

«En gruppe med barn, Morten (5), Ida (4), Hanne (4), Benedikte (4), Sofie (3), Maja(3) og Erik (5) spør en av de 

voksene på avdelingen om de kan høre på musikk. Det går i engelske hit låter og Marcus & Martinius, som 

synger på norsk. Etter hvert begynner barna å bevege seg til musikken med rytmiske bevegelser som minner 

om orientalske sjangre. Så spør den voksne Morten, som har russiske foreldre: skal vi finne russisk musikk? Kan 

du noe russisk dans Morten? Ja, det kunne han, og han legger hendene over hverandre og sparker fra med det 

ene beinet etter det andre i en rytmisk bevegelse, dette var russisk folkedans. Maja og Benedikte så litt rart på 

Morten, og da gikk en annen voksen inn i dansen og spurte Morten om han kunne vise henne dansen, og med 

ett ble alle barna med i dansen, og Morten strålte stolthet av å vise noe han kunne som var sitt eget, og at de 

andre barna involverte seg og danset gladelig med. Så spør Sofie om vi kan spille litt serbisk musikk, og det fant 

vi jo. Så ble det serbisk folkedans, barna fikk beskjed om å holde hender og ta skritt på siden. Det ble en 

skikkelig dansefest.  

Etter denne dansefesten, når musikken stoppet satte vi oss ned i ring. Vi hadde en samtale om dette med at vi 

snakker norsk sammen med hverandre, for vi bor i Norge, men noen av barna og de voksne snakker noen andre 

språk i tillegg. Sofie begynner å telle til fem på serbisk, og Morten legger merke til at noen av tallene er like som 

de er på russisk. Morten teller til fem på russisk, og det telles til fem på alle språkene som er representert i 

denne sirkelen. Anna (fagarbeider) snakker om at også musikk og dans er forskjellig på ulike språk. Det kan 

ligne hverandre, men har sitt eget særpreg, og det er veldig fint å kunne både snakke og danse på mange ulike 

måter. Det er også veldig fint at vi har et språk som er felles, som vi kan kommunisere med, for det er jo her i 

Norge vi bor og her snakkes det norsk. Samtidig er det noen som er så heldige og kan flere språk». 
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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.  

I perioden 2018-2020 deltar barnehagen i «Erasmus pluss» utvekslingsprosjekt. Her samarbeider vi med 

barnehager i Slovenia og Tsjekkia. Hovedtema for prosjektet er pedagogikk i utegrupper og bærekraftig 

utvikling. Vi besøker hverandres barnehager/utegrupper og deler erfaringer med hverandre. Prosjektet heter: 

«Future child – future kindergardens». 

 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi 

valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:  

 Vi kildesorterer sammen med barna. 

 Vi har fokus på bærekraftig mat. 

 Vi reduserer matsvinn (egne miljøregler for barnehagen). 

 Vi bruker nærmiljøet aktivt. Myren gård, Fiskåtangen, Bragdøya, 

Svaleskogen etc.  

 Vi gir barna naturopplevelser og opplever naturens mangfold både på land og i vann. 

 Vi bruker naturen som en arena for lek, læring og utforsking. 

 Vi lærer hvordan vi skal ta vare på naturen og tingene rundt oss. 

 Personalet er med på å bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har betydning for fremtiden. 

 

Eksempel 

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

Kari (pedagog) sitter sammen med fire barn i garderoben og snakker om turen de skal på i morgen. Kari har et 

stort ark, en tusj og et bilde fra turen i forrige uke. De samler seg rundt arket på gulvet. «Husker dere hva vi 

gjorde sist vi var på tur sammen?» sier hun mens hun viser dem bildet. «Vi plukket blåbær» sier Sara (4). «Jeg 

spiste mange blåbær» forteller Ole (4). «Ja, og vi ble skikkelig blåe på tunga» sier Sindre (4) og peker på bildet. 

«Jeg tror du koste deg der Sindre?» svarer Kari med et smil. «Kan vi gjøre det i morgen også? Vi må ta med 

sukker og lage syltetøy!» roper Ole. Barna fortsetter å komme med mange forslag til hva som må med, hva de 

skal gjøre og hvor turen skal gå. Kari skriver ned alle barnas innspill.  Sammen henger de plakaten opp i 

garderoben og leser det de har blitt enige om. 
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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, har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:  

 Alle barn har minst en venn og opplever seg som en viktig del av fellesskapet 

 Barn hjelper hverandre, samarbeider, trøster hverandre 

 Barna får støtte i å mestre motgang ved å sette ord på, og bli kjent med egne og andres følelser 

 Vi gjør barna bevisste på seg selv, og at de kan sette grenser for seg selv og sin egen kropp 

 Barnehagehverdagen preges av god balanse mellom ulike aktiviteter, lek, ro og hvile. 

 Vi tilbyr et sunt og variert kosthold og vektlegger det sosiale rundt måltidet, med hygge og gode 

samtaler. 

 

Eksempel 

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

og helse: 

«Tusenbeinet er i gymsalen. De voksne holder barna i hendene mens de balanserer på en balansebenk. Erik 

(2,8) prøver å gå opp på balansebenken, men klarer ikke å holde balansen uten støtte. Ella (2,7) ser dette, går 

bort og tar hånda til Erik. Med støtte fra Ella klarer Erik å balansere». 
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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: 

 

Forebygge: 

 Tilrettelegge for gode vennskap og inkluderende lek 

 Jevnlige samtaler og samlinger med barna om temaet 

 Aktive, tilstedeværende og tydelige voksne som er tett 

på i lek  

og aktiviteter 

 Observasjon av barna 

 Gi barna muligheter for fysisk og motorisk mestring 

 Trivselssamtaler med barna i alderen 3-6 år 

 Tett samarbeid med foresatte: hvordan er vi med 

hverandre, 

hvordan snakker vi om andre barn, hva kan vi bidra 

med for å inkludere. 

 Fokus på barns sosiale kompetanse, spesielt i forhold til empati 

 Verdsette ulikheter 

 Trekke fram positive sider ved hvert enkelt barn 

 Systematisk arbeid med holdninger og forståelse av barns uttrykk gjennom pedagogisk analyse  

 Omsorgspersoner, gruppeinndeling el. l. 

 Fokus på samarbeid – barn – barn 

Avdekke: 

 Vi er engasjerte, tilstedeværende voksne 

 Observasjon og deltakelse i lek og aktiviteter 

 Gjennom samtaler med barn  

 Foreldresamtaler  

Stoppe: 

 Gjennom samtaler med barn  

 Godt foreldresamarbeid 

 Bruke grupper og samlinger til å omtale temaet 

 Involvering av voksne i barnas lek 

 Tiltaksplan iverksettes 

Håndtere og følge opp: 

 Barnehagen har egen handlingsplan i forhold til mobbing. 

 Personalet involverer alle parter til et forpliktende samarbeid. 

 Barn og foresatte skal få dele sine perspektiver og opplevelser, og skal medvirke til en tiltaksplan. 

 Barn skal få ansvar ut i fra sine forutsetninger. 

 Foreldre til involverte barn informeres og tidsplan for evaluering av tiltak settes opp.  

 



 

17 

 

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.  
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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.   

 

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

 

 Gjennom kommunikasjon vurderer vi underveis i hverdagen. 

 Barnas synspunkter og erfaringer blir tatt med i vurderingsarbeidet ved observasjon eller 

barnesamtaler. 

 Vi har ukentlige avdelings og ledermøter hvor vi evaluerer og planlegger vår praksis. 

 Månedlige møter med hele personalet. 

 Vi benytter pedagogisk dokumentasjon (månedsbrev, planer, evalueringer, bilder, TRAS, 

overgangsskjema barnehage/skole). 

 Vi evaluerer etter hver markering som f.eks. FN- dag, 17 – mai, jul, påske osv. 

 Vi holder oss faglig oppdatert gjennom planleggingsdager, kurs og kompetanseheving. 

 

 

 PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019 

Vi følger stort sett skoleruta og har 

planleggingsdager samkjørt med skolen. 

 Mandag 6. august 

 Fredag 19. oktober 

 Mandag 2.januar 

 Tirsdag 23.april 

 Fredag 31.mai 

 

 


