
 1 

ÅRSPLAN  
FOR HAVLIMYRA BARNEHAGE 

2017 - 2018 

 

 
 

- VERDIER FOR LIVET - 
 
 
 
 

 
 
 
 

Et godt sted å være – et godt sted å lære. 
- Lekne, rause barn med god selvfølelse. 
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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.  
 
Årsplanen 
Alle barnehager er pålagt gjennom lov og Rammeplan 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, de 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 
har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med 
der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil alltid bli informert og involvert i 
saker som gjelder deres barn.  
 
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.  
 
Verdier 
I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle de ca.100 kommunale 
og private barnehagene, der begrepet ”Kristiansandsbarnehagen” er etablert.  Dette 
skal gi en større bevissthet om hvem vi er og hvor vi vil. Vår felles visjon er  
«ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE».  

Ny rammeplan for barnehager trer i kraft 1. august 2017 og vil implementeres i 
barnehagens planer kommende barnehageår. 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
http://krsbarnehager.blogspot.no/2008/03/kulturopplevelser-i-barnehagen.html
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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.    

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 

 
 Vi formidler tradisjoner som jul og påske med et innhold som er knyttet til 

våre felles grunnverdier. 

 Vi er med på julevandring i Justvik kirke. Innholdet i julevandringen er 

dramatisering av julefortellingen. 

 Vi markerer samedagen og formidler samisk kultur. 

 Vi lærer om kulturer knyttet til sang, eventyr, språk og matkultur. 

 Vi lærer om kulturer og religioner som er representert i barnegruppen. 

 Markerer høytidsdager. 

 Formingsaktiviteter gjenspeiler hva vi er opptatt av. 

 Vi trekker inn foreldre som ressursformidlere. 

 Barns medvirkning gjenspeiler hva vi er opptatt av. 

 
 
 
 
 



 5 

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.  

 

Velkommen til Havlimyra barnehage  

- VERDIER FOR LIVET - 

 
Havlimyra barnehage eies av Kristiansand kommune og 

åpnet i desember 2009. Den er en del av Havlimyra 

oppvekstsenter som også består av ungdomsskole og 

flerbrukshall i den nye og spennende bydelen på 

Justneshalvøya.  

Vi er en barnehage med plass til 100 barn i alderen 1 - 6 år. 

Den er inndelt i 6 baser/grupper som igjen er delt i to, 

Havsiden og Lisiden, 50 barn i hver. Her deles barna inn i 

mindre grupper. 

De aller minste barna skjermes ved at de deler av dagen oppholder seg på egne 

arealer, ute og inne. 

Det er et spennende bygg, og en stor og flott utelekeplass som inviterer til variert lek 

og utfordringer. 

Fra 15.08.2017 utvides barnehagen med et midlertidig tilbud i brakker for 46 barn.   

 I 2021 vil hovedhuset i barnehagen være utbygd og ha plass til 184 barn. Da vil det 

midlertidige tilbudet avvikles. 
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Barnehagens mål og satsingsområder 
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)  
 
Hel 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.  
 

For å lykkes med dette skal vi lære av forskning som finnes på området i tillegg til at dedikerte forskere 
skal følge det vi selv gjør i prosjektet. Hver enhet er kartlagt i forhold til trivsel, atferd, språk og sosiale 
kompetanse hos barna (T1 i 2013, T2 i 2015 og T3 i 2017).  På bakgrunn av resultatene for vår enhet 
skal personalet analysere og komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet hvor 
de hører til (pedagogisk analyse). Barnehagen skal videreutvikle sin kunnskap og praksis for å legge til 
rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø for hvert enkelt barn.  

 

Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

I vår barnehage har T1- resultatene viste følgende  

- Jentene trives bedre enn guttene i barnehagen. 

- Lekemiljøet kan bli bedre. 

Vi har jobbet oss frem til følgende tiltak 

- Vi deler barna inn i mindre grupper. 

- Felles tema er vennskap. 

- I vintermånedene bytter vi på inne og ute grupper formiddag og ettermiddag. 

Vi får mindre barnegrupper. Slik skaper vi bedre lekemiljø. 

- Vi gir barna god tid til lek. 

- Voksen tilstedeværelse i alle rom.  

- Vi har fordelt ansvarsområder på utelekeplassen. Ansatte har vester på. 

 
Vinteren 2015 gjennomførte vi T2 undersøkelsen.  

Kartleggingen viser at tiltakene fra T1 har gitt positive resultater.  

- Barna sier at de opplever mindre erting og trives bedre i barnehagen. Samtidig 

viser den at guttene trives mindre enn jentene. 

- Språkutviklingen er ulik mellom gutter og jenter. 

- Kontaktpedagogen opplever at barna har gode sosiale ferdigheter og det er 

lite utagering i barnegruppen. 

- Foreldre er mer tilfredse. 
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BARNEHAGENS FOKUSOMRÅDER FOR 2016-17   

1. SPRÅK OG SPRÅKMILJØ  

2. TILTAK FOR Å SIKRE TRIVSEL OG HINDRE MOBBING 

3. SENSITIVE  VOKSNE I MØTE MED BARN 

 

Kort fortalt:  

Høsten 2016 starter vi opp med Språkløyper. Det er en nasjonal strategi som vil styrke 

språk og språkmiljøet i vår barnehage. Dere vil få mere informasjon senere om hva det 

vil innebære for barna. 

Vi har gjennomført og skal gjennomføre barnesamtaler for de største barna. 

Samtalene skal synliggjøre hva barnet liker, og liker å gjøre. 

Voksne skal være lyttende, observere og gi respons i gjensidig samhandling med 

barnet. 

 

T3 – resultatet skal i løpet av barnehageåret 2017-18 bearbeides og vise vei til nye 

fokusområder. 
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 

Det helhetlige synet 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.»   
 
Trygghet og omsorg er av den aller 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.  
 

Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

 Nye barn og foreldre blir invitert til besøksdag i juni for omvisning i barnehagen, 

for å hilse på de ansatte og treffe de 

andre barna som de skal gå sammen 

med. 

 Ved oppstart har vi en navngitt 

kontaktperson som tar imot barnet i 

barnehagen, har ekstra oppfølging av 

barnet den første tiden og er barnets 

støtte i inkluderingen med de andre 

barna.  

 Barna på småbarnsbasene blir skjermet 

på et mer avgrenset område ved behov, 

slik at de har færre voksne og barn og 

forholde seg til. Dette for å gi de den tryggheten og nærheten de trenger.  

 Vi ser hvert enkelt barn. 

 Vi gir barna nærhet og kos. 

 Vi sørger for at barna får dekket sine behov for mat, søvn, riktige klær etter 

været og at de blir vernet mot farer. 

 Vi lærer barna hvordan de bør være mot hverandre f. eks dele leker, hjelpe 

hverandre, trøste hverandre når noen gråter og inkludere hverandre i lek. 

 Vi lærer barna høflighet; Vi snakker pent til hverandre, hilser når vi kommer og 

sier ”ha det” når vi går, takker når vi får noe. 

 Vi samarbeider med foreldrene gjennom foreldresamtaler og uformelle 

samtaler i det daglige. 
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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 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.   

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 

 
 Vi skjermer leken ved at vi lager rom i rommet. 

 Vi har fokus på rolleleken. 

 Vi finner utstyr de trenger som kan stimulere leken. 

 Den voksne tilrettelegger og kan være en deltager i leken. 

 Innspill fra barna, eller lekens utvikling kan føre til omorganisering av rommet. 

 Vi har en stor og allsidig utelekeplass som byr på utfoldelse i lek og fysisk 

aktivitet.  

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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Barns medvirkning 
Hvordan arbeider barnehagen med barns medvirkning?  
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN´s 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.  
 
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.  

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

 Vi bruker samlingsstunden som arena der voksne og barn samtaler om det som 

rører seg i barnegruppa. Barna kan komme med sine synspunkter, og dette kan 

føre til endring av praksis. 

 Vi har en ”Ja-holdning” Lar barna prøve selv og ta ansvar. 

 Barna får velge aktiviteter ut fra egne interesser. 

 Vi planlegger tema i løpet av året som tar utgangspunkt i barns interesser. 

 Setter av tid til å skape mestringsarenaer i hverdagssituasjoner. Eksempel ved 

på/avkledning, matsituasjon, toalettgåing, bære sekken sin på tur.  

 Sette opp utflukter der barna velger hvor turen skal gå. 

 Lekevalg. Barna har eget bilde med navn som de plasserer på 

aktiviteten/leken de velger. Det kan være Kjøkkenkrok, spill, utkledning, Lego, 

tegning, biler, dyr m.mer.  
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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. Barn skal være inkludert 
- ikke bare plassert i en barnehage. En ny definisjon på mobbing er lansert etter at det i Kristiansand er 
forsket på mobbing i barnehagen. Den lyder slik: Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra 
voksne og/ eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull 
person for felleskapet (Fra rapporten Hele barnet – hele løpet; Mobbing i barnehagen, 2015)  

 

Slik gjør vi det i Havlimyra: 

 

Barnehagen er opptatt av at alle mennesker er forskjellige og unike. Vi er 

opptatt av mulighetene og ser forskjelligheten som en ressurs. 
 

 Alle barn skal være inkludert i et fellesskap. 

 Vi viser glede når vi møter barnet. 

 Vi har tema om vennskap. 

 Vi lytter til hva barnet har å si. 

 Vi hjelper hverandre. 

 Vi hjelper hvert barn til å få gode relasjoner til hverandre. Alle kan ikke leke 

med alle, men alle skal ha noen å leke med. 

 Vi tilrettelegger for ulike ferdigheter og ulike behov. Det kan gi seg utslag i 

omorganisering av rom, gruppeinndelinger og omgjøring av daglige rutiner.  

 Vi markerer barnets bursdag i en egen bursdagsamling. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
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Likestilling  

Hvordan arbeider barnehagen med likestilling?   
Det er et nasjonalt mål å øke andelen 
mannlige ansatte i barnehage og at 
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.  

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 

 

Barnehagen vår stimulerer til allsidig lek mellom ulike barn. Målet vårt er ikke å 

gjøre jenter og gutter like, men likestilt i samfunnet. 
 

 Vi gir jenter og gutter de samme mulighetene. 

 Valg av leker og utstyr er ikke kjønnsrollebasert. 

 Mannlige og kvinnelige ansatte er viktige  

rollemodeller. 

 Barnas ulike væremåte og interesse blir møtt med respekt og anerkjennelse fra 

den voksne. 
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Progresjon  
Antall år i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og forbeholdes de 
enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Barnehagen skal skape en progresjon i 
innholdet og bidra til utfordringer for barna, slik at hvert barn til enhver tid har noe strekke seg etter.  
Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det er de ansattes 
ansvar at denne progresjonen finner sted.  
 

 

Slik gjør vi det i Havlimyra: 

 

Småbarnsbasene 1-3 år 
 

 Barna blir skjermet på et mer avgrenset område, slik at de har færre voksne og 

barn og forholde seg til. Dette for å gi de den tryggheten og nærheten de 

trenger. 

 Barna har en tilpasset dagsrytme, tettere 

omsorg, og tid til stell og soving. 

 For å skape trygghet og tilhørighet er de 

yngste barna mest i barnehagen den første 

tiden, etter hvert blir det små turer i 

nærmiljøet. 

 Alle har faste samlingsstunder. Innhold er 

tilpasset barnas alder og modning. Slik som 

sanger, regler, tema og eventyr.  

 I løpet av året vil de eldste barna på småbarnsbasene utvide aktivitetsområdet 

sitt. De møter flere utfordringer gjennom andre aktiviteter og mer kontakt med 

større barn.  

 I løpet av våren blir de som skal flytte over til stor base sammen med de store i 

lekegrupper og turgrupper. Slik blir de kjent og trygg på overgangen, og på ny 

base og nytt barnehageår. 

 

Storebarnsbasene 3-5 år 
 

 Vi legger til rette for opplevelser, aktiviteter og utflukter  tilpasset barnas alder, 

modning og barnas egne ønsker. 

 Vi deler barna i mindre gruppe. Det gjøres i alle aldersgrupper, både på basen 

og på tvers av basene. 

 Barna på basene er inndelt i følgende grupper: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trekantgruppa: har egne lekegrupper der leken og de sosiale relasjoner er i 

fokus. Vi ønsker å bevare og videreutvikle det positive felleskapet som er 

etablert på småbarnsbasen. 

 

 

- Trekantgruppa, 2014 barn 

- Firkantgruppa,  2013 barn 

- Sirkelgruppa,  2012 barn 
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 Firkantgruppa: 

o Egne gruppeturer i nærmiljøet, Lille skogen og Trollstien. 

o Besøker Agder Naturmuseum om våren 

o Besøker Dyreparken. 

 

 Sirkelgruppa – har egen plan som blir utdelt på høsten: 

  Her er en smakebit av hva de har gjort det året som har gått. 

o De går på lengre turer. 

o Skrivedans 

o Spiller spill.  

o Egne aktiviteter i gymsalen. 

o Eksperimenterer. 

o Barnas blomsterdag i byen. Vi pynter med blomster i Wergelandsparken. 

o Barnehagen markerer avslutning for femårsklubben med kosekveld og 

overnatting i barnehagen. Foreldre er med på en del av kosekvelden. 

 Besøker Dyreparken 

 Besøker Kristiansand bibliotek  

 Besøker Kilden  
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Hvordan jobber barnehagen med de 7  

fagområdene?  
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Kommunikasjon, språk og tekst 
All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, 
både verbalt og non-verbalt, er av stor betydning. 
Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og får en 
økende innsikt i seg selv. Språket gir identitet og 
tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den 
intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De 
voksne er forbilder for barnas bruk av språk, og må 
derfor være bevisst på hvordan de kommuniserer 
med barna. 
 

Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

 Vi stimulerer språkutvikling ved å lytte, samtale, leke med lyd, rim og rytme, 

lese og synge. 

 Vi samtaler med barna uansett alder. Bekrefter barnets nonverbale språk som 

lyd, mimikk og bevegelse. 

 Vi bruker konkreter, figurer og bokstaver.  

 Vi legger til rette for rollelek der barna oppmuntres til å bruke språket for å 

utvikle leken. 

 Vi setter ord på ulike gjenstander og tilstander, som gjør at barnets språk 

utvikles. 

 Vi har språkgrupper. 

 Vi bruker digitale verktøy som fotoapparat, filmkamera, ipad, prosjektor i det 

pedagogiske arbeidet med barna. Barna skal få utforske, leke, lære og skape 

selv gjennom digitale uttrykksformer 
 

  
 

  
 

 

I leken kommuniserer barn og 

utvikler språket  
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Kropp, bevegelse 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 i Havlimyra: 
 

 3-4-5 åringene går på tur i «Lilleskogen», Trollskogen, Drømmestien, Eidsbukta 

og  lekeplasser i nærmiljøet. 

 Vi har faste dager i gymsalen på Havlimyra ungdomsskole. 

 Vi er mye ute. Uteområdet er variert og innbyr til allsidig utfoldelse. 

 Vi serverer sunn mat og lærer barna forskjell på sunn og usunn mat. 

 Vi lærer barna god hygiene dvs. vasker hender etter toalettbesøk og før og 

etter måltid. 

 Vi øver på av og påkledning, og gir utfordringer uti fra barnas alder og 

modning. 
 
 

    
 

   
 
 

Å få klatre og bevege seg fritt er 

viktig og gøy   



 18 

 
 

Kunst, kultur og kreativitet  
Kreative aktiviteter er en del av barnehagens 
hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi barn 
verdifulle inntrykk og lære dem å utrykke seg 
gjennom de mange kulturelle språk. 
Barnekulturen utvikles gjennom leken og 
barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare og 
stimulere barnets nysgjerrighet og forskertrang 
så rikt og allsidig som mulig. Kulturelle 
opplevelser og å skape noe felles, bidrar til 
samhørighet.   

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

 Vi leser bøker og lager historiefortellinger. 

 Vi lar barna få erfaring med ulike  

formingsmaterialer og teknikker ute og inne. 

 Gleden i prosessen ved det å skape noe med egne hender 

er viktigere enn sluttproduktet. 

 Vi legger vekt på sang, musikk og bevegelse. 

 Vi dramatiserer eventyr og fortellinger. Noen ganger i fellessamlinger. 

Personalet lager teaterforestilling for barna, eller det er barnas egne 

fremvisninger av eventyr, regler og sang 

 Vi takker alltid ja til de som vil formidle sang og teater ut til barnehagene i 

kommunen. 

 Sirkelguppa (2012 barna) får flere kulturopplevelser utenfor barnehagen. 
 Vi bruker Trollskogen. 

 

  
 

  

Det er gøy å dramatisere eventyr og få 

vise det fram for de andre i barnehagen 
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Natur, miljø og teknikk  
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.  
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 leken og 

hverdagslivet. 

 
Slik gjør vi det på Havlimyra: 
 

 Vi følger årstidene. 

 Vi går turer i skog og mark og bruker Trollskogen, «Lilleskogen», Drømmestien, 

Eidsbukta og andre skogområder i nærmiljøet.  
 Vi undersøker, undrer og oppdager livet i naturen. Barn og voksne benytter 

insektsbokser, fakta oppslagsbøker og internett til inspirasjon og viten. 

 Vi bruker naturmaterialer i formingsaktiviteter. 

 Vi har frukttrær og bærbusker på uteområdet. 

 Vi har GRØNN DAG – FELLES VÅR RYDDEDAG. Alle er med på å plukke søppel. 

De minste inne på barnehageområdet, de store utenfor barnehagen. 

 Vi kildesorterer avfallet vårt. 
 Gjenbruk. Eks. vi bruker melkekartonger, yoghurtbeger etc. i 

formingsaktiviteter. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Hvis vi får undre oss og får kunnskap om livet 

naturen, så får vi også lyst til å ta vare på 

den. 
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Etikk, religion og filosofi 
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. 
Barnehagen skal reflektere og respektere det 
mangfoldet som er representert i barnegruppen, 
samtidig som den skal ta med seg verdier og 
tradisjoner i den kristne og humanistiske 
kulturarven. Barnehagen skal gi rom for undring 
og samtaler og møte barnas spørsmål med 
respekt. 
  

Slik gjør vi det i Havlimyra:                                         
 

 Barna lærer gode holdninger:   

o Empati  

o Hjelpsomhet  

o Respekt  

Vi tar vare på hverandre. Trøster når noen er lei seg.  

 

 Vi har fokus på at vi er forskjellige, men likeverdige  

o Uavhengig av nasjonalitet, religion og kjønn. 

o Vi synliggjør de ulike religioner som er representert i barnehagen. 

 De voksne er gode rollemodeller. 

 

 Vi formidler tradisjoner som jul og påske med et innhold som er knyttet til våre 

felles grunnverdier. 

o Vi forteller julefortellingen om Maria, Josef og Jesusbarnet. 

o Vi er med på julevandring i Justvik kirke. 

o Vi synger tradisjonelle julesanger. 

 Vi setter pris på ”gyldne øyeblikk” med gode 

 samtaler.  

 

   
 

  
 

Undring og refleksjon får sin naturlige 

plass hvis vi har tid til å lytte 
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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 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 på Havlimyra: 
 

Samfunn: 

 

 Barna skal oppleve at de er verdifulle og           

viktige for fellesskapet. 

 Vi gjør oss kjent med kulturer og land som er representert i barnegruppa. 

Det gjør ved at vi fokuserer på mat, sang, språk eller objekter. 

 Vi markerer samefolkets  dag. 

 Vi markerer FN dagen 

 Vi markerer Kristiansands vennskapsby Raisjahi hvert 3 år. Neste markering er 

oktober 2018. 

 

 

Nærmiljøet:  

 Vi benytter oss av de ressursene vi har i  

nærmiljøet.  

o Trollskogen 

o Lilleskogen 

o Bondegården med sauer er nesten nabo med barnehagen. 

o Fuglelivet  

o Gymsalen ved Havlimyra ungdomsskole 

o Samarbeid med Havlimyra ungdomsskole.  

Det året som har gått har elevene hatt teater og en aktivitetsdag for barna i 

barnehagen. 

o Lekeplasser  

o Justvik kirke 

o Kristiansand by (de eldste). 

 

Kjevik flyplass og fly som letter og lander, samt utbyggingen på Justneshalvøya med 

gravmaskiner, heisekraner, lastebiler og arkitektur er en stor del av omgivelsene våre. 

Det preger barnehagens innhold til en viss grad. 

To ender har i noen vårdager funnet sin plass sammen med barna. De kommer år etter 

år. 

Barnehagen er en del av et nærmiljø som 

gir muligheter for læring og utforskning 
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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, 
IKT,  teknologi, etc.  

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

 Matematikk omgir oss hele tiden.  

 Vi har også leker og materiell som 

stimulerer til matematisk forståelse og som 

oppmuntrer til matematikk i hverdagen. 

Eks: Duplo, spill, puslespill, jovobrikker, 

lego, skumklosser. 

 Vi bruker matematiske begreper bevisst i hverdagen. Størrelsesforhold, 

rekkefølge, former og antall, både ute og inne. 

 Regelleker  
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

Mengder, tall og regning finner vi mye av 

i hverdagen og i leken  
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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 og glede seg til å begynne på skolen. 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at 
det blir en god sammenheng for barnet. Dersom det er behov for 
spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært 
samarbeid med barnets hjem. I Kristiansand kommune er det 
lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og 
et overføringsskjema for hvert barn skal utarbeides sammen 
med foreldrene.  

 
Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

 Vi har en 5 årsklubb som kalles Sirkelgruppa.  

 Nærskolene er Justvik skole og Fagerholt skole. 

 Barnehagen har eget samarbeidsmøte med skolen. 

 Vi har et eget foreldremøte for skolestartere i barnehagen. Her informerer vi om 

innholdet i sirkelgruppa, gjennomgang av overgangsskjema barnehage – 

skole og om samarbeidet med skolen. Foreldre får anledning til å stille 

spørsmål. 

 Barnehagen sender overføringsskjema til skolen med opplysninger om barnet. 

Skjemaet fylles ut i samarbeid mellom foresatte og barnehagen. 

 Barnehagen besøker skolen. 

 Vi markerer avgangen for Sirkelgruppa sammen med foreldrene. 
 

Foreldresamarbeid  

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

 
Slik gjør vi det på Havlimyra: 
 

 Vi ønsker et godt foreldresamarbeid 

 Vi har daglig kontakt med foreldrene ved henting og bringing. 

 Vi ønsker innspill fra dere foreldre.  

 Vi har en samtale når barnet begynner i barnehagen. Utveksler nyttig 

informasjon. 

 Vi legger ut informasjonsskriv, planer og annen nyttig informasjon på 

barnehagens hjemmeside. 

 Vi gjennomfører foreldresamtaler 1 - 2 ganger i året. 

 Vi har foreldremøte 1 – 2 ganger i året. 

 Vi har Samarbeidsutvalg som består av valgte representanter fra foreldrene, de 

ansatte og enhetsleder 
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Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer 
og justerer praksis 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele 
tiden lærer av egen praksis. Dette skjer i stor grad gjennom arbeidet med FLiK og pedagogisk analyse. 
Gjennom dokumentasjon og vurdering 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. Dette bør brukes til 
refleksjon og eventuelt føre til endret praksis. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen 
dokumenterer og vurderer barns lek og læring. Sentrale spørsmål kan være: Hva skal vurderes? Hvem 
skal vurdere?  Hvordan skal det vurderes? Når skal vi vurdere?    

 

Slik gjør vi det i Havlimyra: 
 

Dokumentasjon: 

 Vi lager skriftlige planer. Halvårsplaner, ukeplaner, månedsrapport som legges 

ut på barnehagens hjemmeside 

 Vi kartlegger språkferdighetene hos barn med minoritetsbakgrunn. 

 Vi tar bilder av barna i daglige situasjoner, på tur m.m.og legger de ut på 

hjemmesiden med jevne mellomrom og i månedsrapportene.  

 Vi skriver korte dagsreferat på tavla i garderoben. 

 På barnehagens hjemmeside dokumenterer vi med bilder og månedsrapport. 

 

Vurderingsarbeid: 

 I løpet av vårhalvåret får vi innspill til Årsplanen via samarbeidsutvalget. 

 Vi tar utgangspunkt i foreldrenes besvarelser i Flik undersøkelsen. Hvor kan vi 

forbedre oss? Hva er vi gode på? 

 Vi tar med innspillene til personalgruppen i arbeidet med Årsplanen. 

 Vi tar med barns innspill inn i praksisevalueringer som skjer på basemøter, 

teammøter og personalmøter. 

 Vi evaluerer løpende våre planer og aktiviteter. 

 Halvårsplaner evalueres hvert halvår. 

 FLIK. Resultatet fra Pedagogisk analysegrupper fører til felles tiltak som endrer 

praksis. Noen ganger for enkeltbarn, barnegrupper eller en praksisendring. 

 Vi bruker våre evalueringer og tilbakemeldinger fra foreldrene til å lage enda 

bedre tilbud for barna. 
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Kontaktinformasjon 
Navn på barnehage: Havlimyra barnehage 

Navn på styrer / enhetsleder: Yvonne Hansen 

 

Adresse: Havliveien 4, 4634 Kristiansand 

Tlf.: 38 00 73 77 

e-post: yvonne.hansen@kristiansand.kommune.no 

 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/havlimyra 

 

Telefon til basene: 

 
Lisiden: 95 30 79 29   -   Himmelblå, Stjerneskuddet og Måneskinn 

 

Havsiden:  95 30 78 70   -   Havblikk, Snøkrystallen og Solstrålen. 

 
 

http://www.minbarnehage.no/havlimyra

