
1 

 

  

Årsplan 
Søm barnehage 

2018-19 
Et godt sted å være – et godt sted å lære. 

Lekne, rause barn med god selvfølelse 
 

 

    



2 

 

 

INNHOLD 

 

 
Vår barnehage ............................................................................................................................ 3 

Presentasjon av barnehagen .............................................................................................. 3 

Ny i barnehagen ................................................................................................................. 4 

Overganger innad i barnehagen ......................................................................................... 4 

Overgang barnehage – SFO/ skole ..................................................................................... 4 

Barnehagens formål og innhold §1 .................................................................................... 5 

Våre felles verdier .............................................................................................................. 5 

Hovedsatsingsområder ...................................................................................................... 6 

Samarbeid ................................................................................................................................... 6 

Foreldresamarbeid ............................................................................................................. 6 

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest................................................................... 7 

Barn og barndom ........................................................................................................................ 7 

Lek /læring .......................................................................................................................... 7 

Demokrati og barns medvirkning ............................................................................................... 8 

Kommunikasjon og språk ........................................................................................................... 9 

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt ................................................................................. 9 

Bærekraftig utvikling ................................................................................................................ 10 

Livsmestring og helse ............................................................................................................... 11 

Mobbing i barnehagen ..................................................................................................... 11 

Vurdering og veien videre ........................................................................................................ 13 

 

  



3 

 

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 
 

SØM  BARNEHAGE 
Vardåsveien 67 
4638 Kristiansand 
Tlf. 38 10 36 20 

E-mail:           : som.barnehage@kristiansand.kommune.no 

Hjemmeside : http://minbarnehage.no/sombhg. 

 
Barnehagen har2 avdelinger: 
Tusenfryd avdeling   – barn i alderen 1 - 2  år 
Blåbærtua avdeling  – barn i alderen 3 - 5  år 
 

PERSONALET 
Karin Strømme  :  Styrer 100 % 
 
Tusenfryd avdeling: 
Marianne Mydland       : Pedagogisk leder 100 % 
Johanne Marie Omarhaug  : Pedagogisk leder 100 %  
Bente Lindal         : Assistent 100 % 
Kine Linn Georgsson            : Fagarbeider100 % 
Malin Svingen        : Lærling 100 % 
 
Blåbærua avdeling: 
Mette Christensen            : Pedagogisk leder 100 % 
Hilde Gunn Tverå         :  Fagarbeider 70 % 
Sissel Tobiassen         : Fagarbeider 80 % 
Anne Helene Flatland  : Fagarbeider 50 % 
Hege Furulund         : Ekstra assistent 80 % 
          
 
 

 

  

http://minbarnehage.no/sombhg
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Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

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

tiden er det fokus på å bli kjent, tilpasse seg rutiner og organisering og ikke minst å etablere 

og knytte seg til personalet og andre barn. 

 Besøksdag for nye barn i juni 

 Plan for oppstart/tilvenning – informasjonsskriv 

 Dele opp dagen, når barna skal komme, ved oppstart.  

 Førstegangssamtale med foreldre i løpet av den første tiden barnet er i barnehagen. 

 Tett dialog med foreldre. 

 

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:  

 Gå på besøk til avdelingen i løpet av våren. Være med i måltid, samlinger …….osv. 

 Flytte tøy og det som tilhører barnet over på ny avdeling. 

 Høytidelig overflytting til ny avdeling siste dag før ferien. 

 Tilbud om overføringssamtale for foreldre og leder på begge avdelingene ved. 

 Dersom det er hensiktsmessig for barnet , kan foreldre være med de første dagene  i 

oppstarten. 

 

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:  

 Besøksdag for barna på skolen og SFO 

 Felles foreldremøte i februar for alle 5 åringer som begynner på Strømme og 

Vardåsen skole. Også foreldre som har barn til andre skoler er invitert. 

 Maxi gruppe i barnehagen – de som skal begynne på skolen. 

 Skoleelever kommer i barnehagen og leser for barna. 

 Turer blir lagt til nærmiljøskolene, Strømme og Vardåsen skole. 
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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).  

 

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.  
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Hovedsatsingsområder  
Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende 

hovedsatsingsområder for neste barnehageår:  

Livsmestring og helse 

 Personalet skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelser av egenverd og 

forebygge krenkelser. 

 Kompetanseheving for personalet i forhold til å forebygge og oppdage ulike former 

for omsorgssvikt. 

FLIK arbeidet – Vi jobber kontinuerlig med barnas læringsmiljø. Vi skal  støtte barnas 

sosiale utvikling å jobbe for å skape et godt psykososialt miljø for barna.  

Trygge relasjoner styrker barnets selvbilde, øker trivselen og bidrar til en positiv utvikling. 

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.  

 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
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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.  

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.  

 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

 Vi viser oppriktig interesse, involverer og gleder oss  sammen med barna i lek og 

aktiviteter. Vi er tilstede der barna er. 

 Vi  fordeler oss rundt i lekearealene. Vi inspirerer og legger til rette for variert lek ute 

og inne. 

 Vi støtter barna og gir strategier for hvordan komme med i lek og samhandle med 

andre på en god måte. Vi veileder også barna i konfliktsituasjoner, og gir dem ideer til 

hvordan de selv kan klare å løse opp i konflikter de står i. 

 

 

 

 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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Her er et eksempel på hvordan lek kan komme til syne i barnehagen:  

Erik (2,2) og Petter (2,5) leker med en ødelagt lekegravemaskin. Petter holder 

gravemaskinen og Erik skrur med en trepinne. Caroline(2,5) kommer bort til guttene og 

sier: «Kan jeg bli med?» Erik nikker alvorlig og sier: «Vi jobber, gravemaskinen er ødelagt.» 

Caroline plukker opp en pinne fra bakken og begynner å jobbe. 

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.  

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis: . 

 Vi lytter og tar barns tanker og innspill på alvor og viser det i handlinger. 

 Vi tolker barnas kroppsspråk, slik at også de yngste får rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter.  

 Vi oppmuntrer barna slik at de får mulighet til å erfare mestring og anerkjennelse for 

det de bidrar med. 

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

barnehagen:   

Britt (pedagog) og ni barn sitter rundt bordet. Per (5) forteller at han har hørt om en 

kjøttetende plante. De andre barn blir nysgjerrige og sitter med store øyne og ører og 

lytter.  

Lise (5) lurer på hvordan disse skumle plantene ser ut. Britt finner en ipad så alle får se 

planten og hvordan den fanger insekter. «Kan vi kjøpe en»? sier Per. De stemmer over det.  

Flertallet bestemmer at planten skal kjøpes. Britt og barna finner ut at den spiser insekter 

og at den trenger å bli matet. Da starter den store insekt - jakten.  

Planten blir passet godt på, og mange små hoder sjekker den hver dag.  
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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.  

 
Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer, har vi valgt følgende punkter for 
egenvurdering av praksis:  

 

 Vi leser bøker, dramatiserer, bruker rim og regler, sang og musikk, forteller - og lager 
historier sammen med barna. 

 Vi sitter på gulvet sammen med barna og deltar i lek, samspill og kommunikasjon.  

 Vi legger vekt på de gode samtalene med barn, der vi har tid til å sette oss ned og 
lytte, være nysgjerrige sammen og filosofere om «livet». 

 Vi har fokus på å utvikle barnas språk. 

 
Her er et eksempel på hvordan kommunikasjon og språk kan komme til syne i barnehagen:   
 

Anna ( 4 ) er ny i Norge. Hun sitter i garderoben og virker lei seg, hun ser ned og er våt på 
kinnene. Fride ( 4 ) ser på Anna. Fride står en liten stund foran Anna, og kaster seg plutselig 
på knærne og lager en grimase. Anna smiler forsiktig. Fride gjentar handlingen foran Anna 
flere ganger. Nå Smiler Anna mer og mer og begynner å le. Fride og Anne går hånd i hånd 
inn til avdelingen. 
 

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.  

 

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

egenvurdering av praksis:  

 Vi hjelper barna til å sette pris på og respektere hverandres ulikheter. 

 Mangfold har en egenverdi som vi er opptatt av at kommer til uttrykk i lek og 
aktivitet. 

 Alle barn i vår barnehage har like muligheter. Leker, aktiviteter og utstyr er 
tilgjengelig for alle.  

 Vi er opptatt av at alle barn blir ivaretatt og sett. Personalet skal gi omsorg og 
trygghet i møte med alle barn i ulike situasjoner. 
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Her er et eksempel på hvordan mangfold, likestilling og gjensidig respekt kan komme til syne 
i barnehagen:   
 
Lise (4), Samir (5) og Petter (4) ligger på gulvet og bygger lego. Samir har bursdag og skal 
lage bursdagskrone sammen med Frank (fagarbeider). «Hvilken farge vil du ha på krona 
di?» spør Frank. «Rød» svarer Samir. Da sier Lise: «Du kan jo ikke ha rød! Det er jo 
jentefarge». Samir ser opp på Frank, men sier ikke noe. «Finnes det jente- og guttefarger 
da?» spør Frank. Petter svarer: «Nei, alle kan velge de fargene de vil! Min pappa har rosa 
skjorte». 
 

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.  

 

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

egenvurdering av praksis:  

 Vi lærer barna å ta vare på seg selv, hverandre og miljøet.   

 Gjennom naturopplevelser ønsker vi at barna skal bli kjent med naturens mangfold, 

og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.  

 Vi legger grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 

Barna skal få gjøre seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 

naturen.  

 

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. 
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) 
og peker på bildet. «Ja og vi ble skikkelig blåe på tunga» sier Sindre (4) og peker på bildet. 
«Vi kan godt gjøre det samme på turen i dag også» Barna jubler for forslaget og fortsetter 
og komme med flere forslag til hva turen deres skal inneholde. Kari skriver på plakaten og 
leser opp hva de sammen 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.  

 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

 Vi jobber med barns psykiske helse ved å støtte barna i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.  

 Vi jobber med barns fysiske helse ved å være en arena for daglig fysisk aktivitet og 

fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. 

  Vi gir barna mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. 

 Vi ønsker å gi barna sunne helsevaner og matglede.   

 

Her er et eksempel på hvordan Livsmestring og helse kan komme til syne i barnehagen:   
 
Luna (2) og Kristoffer (6) sitter ved siden av hverandre på ronsene i barnehagen. Luna 
rugger frem og tilbake med kroppen, men får ikke fart. «Mer!» roper hun mot Storm 
(assistent) som sitter nede ved sandkassa. Storm reagerer ikke. «Mer!» roper Luna høyere. 
Kristoffer kikker på Luna, og bremser ned farten på sin ronse. Han går av og stopper 
ronsen til Luna. «Skal jeg sitte sammen med deg sånn at du får masse fart?» spør han. 
Luna smiler men hun nikker. Kristoffer hopper opp på ronsen hennes og gir stor fart mens 
han står oppreist. Luna skriker av latter «Mer! Mer!». 
 

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:  

 Barnehagen har utarbeidet en egen plan for håndtering av mobbing.  

 Arbeide systematisk med holdninger og forståelser av barns utrykk gjennom 

pedagogisk dokumentasjon og analyse (PA analyse).  

 Jobbe systematisk med følelser som tema. For eksempel, Kropp- og ansiktuttrykk.  

 Gi barna mulighet til samtaler om trivsel i hverdagen – barnesamtaler. 

 Være tilstedte i hverdagen gjennom lek, samtaler og være lyttende voksne. 

 Gi positive tilbakemeldinger, ros og oppmuntring ved positiv atferd. 

 Tett kontakt og samarbeid med hjemmet. 
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Vurdering og veien videre 
Hovedmålet med vurdering er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen. Vår barnehage arbeider kontinuerlig med vurdering blant annet gjennom 

pedagogisk analyse i egne grupper der hele personalet deltar. Gjennom å reflektere over 

egen praksis er målet å utvikle kvaliteten på tilbudet til beste for barna. Barnehagens arbeid 

med planlegging og vurdering skal ses i lys av verdiene i FLiK se s. 5.  

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

som er skissert under hvert tema i årsplanen. Progresjonen vil kontinuerlig evalueres i lys av 

disse.  Dette for å sikre at barnehagen gjennom året legger til rette for at alle barn i alle 

aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.  

 

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

miljø   

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

årsplanen.  

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

gjelder «pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø»? 

(Rammeplanen, 2017, s.44)  

 

Pedagogisk dokumentasjon 

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

refleksjon over praksis. Når barnehagen arbeider med egenvurdering og progresjon er det 

den pedagogiske dokumentasjonen som vektlegges, da den rommer mulighet for endring og 

utvikling av praksis.  

 

Plan for arbeidet 

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

barnehagens tilbud. Disse punktene skal brukes i barnehagens vurderingsarbeid og i tillegg 

sikre progresjon. Se modellen under.   
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Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

VURDERING: 

Vi bruker ledermøter, personalmøter, avdelingsmøter  og  samarbeidsutvalget når vi 
evaluerer. 
 

 Barn skal mest mulig være med å si sin mening før avgjørelser blir tatt. 

 Vi tar barns erfaringer og synspunkter med inn i vurderingsarbeidet.  

 Barnesamtaler 

 Spontane samtaler 

 Barnas kroppspråk forteller oss mye om trivsel 

 

PROGRESJON: 
 Dele barna i grupper. 

 Innhold tilpasses den enkelte gruppe / barn. 

 Fokus på opplevelser 

 Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med barns utvikling. 

 
 


