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Dette bør du vite om barnehagen 
 
 
 

Lover og rammer for barnehagen  
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om 
barnehager. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det 
øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering 
av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens 
samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. Ny 
rammeplan trer i kraft 1. august 2017, og denne skal implementeres i løpet av det 
kommende barnehageåret, gjennom kursing av personalet, planleggingsdager og 
personalmøter, og samarbeid med foresatte gjennom Samarbeidsutvalget. Denne 
årsplanen er delvis tilpasset den nye rammeplanen. 
 
Ansvar og roller 
I den nye rammeplanen er det et eget kapittel om ansvar og roller. Det er beskrevet 
barnehageeiers ansvar for å sikre at barnehagen drives etter gjeldene lover og 
regler, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten på barnehagetilbudet. Styrer eller 
enhetsleder har det daglige ansvaret i barnehagen, administrativt, personalmessig og 
pedagogisk, og skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med lov og 
forskrift. I Karuss og Skårungen er dette arbeidet delt mellom enhetsleder og 
fagleder. De pedagogiske lederne skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i 
tråd med godt faglig skjønn. De skal lede arbeidet med å planlegge, gjennomføre, 
vurdere, dokumentere og utvikle arbeidet på avdelingene. 
 
Årsplanen 
Alle barnehager er pålagt gjennom lov 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 i 
Karuss og Skårungen barnehageenhet.   
 
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.  
 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22


 4 

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 på 
Trekanten senter i Vågsbygd. 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».  

 

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.    
 
I Karuss og Skårungen….  

 Har vi mange nasjonaliteter og kulturer representert. Landene vises på et verdenskart med 
plakater om de landene barna har tilknytning til.  

 Synliggjøres ulike skriftspråk på veggene. 

 Samarbeider vi med foreldre og foresatte gjennom samtaler og møter i forhold til deres 
ønsker om besøk i ulike trossamfunn. Familier som ikke ønsker at barna deres skal delta på 
aktiviteter i ulike trossamfunn møtes med respekt og forståelse. Det lages et annet tilbud for 
barna som ikke skal delta. 

 Besøker vi Vågsbygd Kirke i forbindelse med arrangementer for barnehager ved jule- og 
påskehøytidene.  

 Får barna et innblikk i både kristent og andre religioners livssyn og tradisjoner. Vi jobber for å 
skape forståelse hos barna for at det finnes mange ulike trosretninger. Og forståelse for at 
alle er like mye verdt uansett hva man tror på, og om man tror eller ikke. Dette gjøres 
gjennom samtale, bøker og fortellinger, samlingsstunder og diskusjoner med barna. 

 Forteller barnehagen om de ulike trosretningene, men forkynner ikke. Vi forteller at noen 
tror på dette, noen tror på noe annet og noen tror ikke.  
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Kristiansandsbarnehagen  
Vår barnehage er en, av ca 100 barnehager i Kristiansand kommune. Sammen er vi 
Kristiansandsbarnehagen! Vår felles visjon er: «ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT 
STED Å LÆRE». Skal vi lykkes med å bli enda bedre, må vi samles om et felles 
grunnlag for arbeidet vårt. Derfor har vi utviklet noen felles verdier:  
”Kristiansandsbarnehagen er et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne 
og rause barn med en god selvfølelse”. Derfor lover vi foreldrene dette:  

 Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen. 

 Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse. 

 Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere.  

 Stort mangfold av kulturelle opplevelser.  
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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.  
 
Karuss og Skårungen barnehageenhet består av to hus i en felles enhet, med felles ledelse. Helle 
Schiøtz er enhetsleder og Espen Slemdahl er fagleder for begge hus. Begge er til stede på begge 
hus. Noen ganger samtidig, og noen ganger en på hvert hus. 

 
Karuss barnehage 
 

 

 
 
Barnehagen stod ferdig i 1999 og ligger på Karuss i midtre Vågsbygd. 
Barnehagen ligger på en flott naturtomt ved siden av Karuss skole, i nærheten av Vågsbygdskauen og 
har en sentral beliggenhet i forhold til andre fasiliteter i Vågsbygd som biblioteket, Myren Gård, 
Idrettsplassen, Auglandsbukta, Pers Hage osv. Uteområdet ble oppgradert høsten 2014. Lekeplassen 
er variert med trær til å klatre i, kupert terreng og utfordringer for barn i alle aldere. 
Til sammen tilbyr vi daglig plass til 60 barn i Karuss barnehage. Vi har 13 årsverk knyttet til 
barnehagen. Barnehagen har tre avdelinger: 
 
Rompetrollane har 15 plasser for barn i alderen 1-3 år. Rompetrollane er på tur minst en gang i uka i 
hel eller delt gruppe. Avdelingen deles om formiddagen slik at de minste barna alltid er ute før 
samling og måltid. Toåringene har da aktivitet inne eller er på tur. 
 
Salamander har 20 plasser for barn i alderen 2-4 år. Salamander deler gruppa flere ganger i uka for 
turer og aktiviteter der barna er i faste smågrupper med faste voksne. Turer og aktiviteter knyttes 
opp til månedens tema. 
 
Froskane har 25 plasser for barn i alderen 4-6 år. Froskane deler avdelingen i mindre grupper minst 
tre dager i uka. Onsdag og torsdag er halve avdelingen på tur og den andre halvparten igjen på huset 
og jobber med tema. Disse dagene er barna på tvers av alder. Mandagen deles gruppa i fireåringer 
(romlingane) og femåringer (skoleklubben) og jobber med aktiviteter i barnehagen eller er på tur, 
annenhver uke. 
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Skårungen barnehage 
 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Skårungen barnehage stod ferdig i 1993 og ligger på Storenes. Den ligger idyllisk plassert ved sjøen 
med fine naturomgivelser. Bragdøya ligger bare 10 minutters båttur fra barnehagen. Biblioteket, 
Auglandsbukta, Pers Hage, Kjosdalen, idrettsplassen og Vågsbygd kirke er innenfor gangavstand. 
Barnehagen har en variert lekeplass med trær til å klatre i, kupert terreng og utfordringer for barn i 
alle aldre. Uteområdet ble oppgradert høsten 2014. 
 
Til sammen tilbyr vi daglig plass til 47 barn i Skårungen barnehage. Vi har 11 årsverk knyttet til 
barnehagen. Barnehagen har tre avdelinger: 

Krabbe har 15 plasser for barn i alderen 1-3 år. Krabbe har minst en turdag i uka på Bragdøya eller i 
nærområdet. To dager i uka deles gruppa i mindre grupper for planlagte aktiviteter, lek og turer.  

Makrell har 14 plasser for barn i alderen 2-5 år. Makrell har to turdager i uka, en på Bragdøya og en i 
nærområdet. Avdelingen deles i mindre grupper to dager i uka for aktiviteter, samling og lek.  

Bragdøya har 18 plasser for barn i alderen 3 – 5 år. Bragdøya er en avdeling med base på Bragdøya 
fire dager i uka. Her har vi en gapahuk, lavvo og svært gode ”boltremuligheter” i naturen. Vi har egen 
avdeling i brakka på Skårungen som vi noen ganger benytter før og etter Bragdøya, og når vi har 
innedager på land. Bragdøyagruppa driver store deler av sitt pedagogiske arbeid som temaarbeid, 
språk-, leke- og lesegrupper i naturen på Bragdøya. De eldste barna har «Skoleklubb» en formiddag i 
uka. 
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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.  
 
I Karuss og Skårungen barnehage har vi natur og uteliv som satsningsområde. Vi driver vårt 
pedagogiske arbeid både inne i barnehagen, ute på lekeplassen og på tur.  
Alle barna har leketid utendørs daglig og minst én turdag i uka. Vi jobber for at alle barna skal bli 
glade i naturen og like å være ute i all slags vær. De skal bruke kroppen aktivt, sanse, undre, mestre, 
eksperimentere, kjenne og oppleve årstider, vær og vind og ikke minst oppleve trygghet og glede. 
Gjennom aktive, deltakende og reflekterte voksne kan mye av barnehagens aktiviteter gjøres ute når 
vær og temperatur tillater det. Vi flytter både temaene ut og naturen inn. 
 
T3-resultatene har vist at barn og voksne trives veldig godt i barnehagen, og at språksatsingen har 
hatt effekt. Dette jobber vi hardt for å opprettholde. T3 viste også at vi hadde forbedringspotensialer 
i forhold til arbeid med barnas sosiale kompetanse og samspill i gruppene. Fokus på språk og sosial 
kompetanse vil vi fortsette å forsterke i det direkte arbeidet med barna og det vil ha fokus i 
kompetansetiltak for personalet sammen med natur og uteliv. Vi jobber også med å synliggjøre våre 
satsingsområder, gjøre dem uttalt, og «holde dem varme» gjennom hele året. 
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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.  
 
I Karuss og Skårungen er vi opptatt av at personalet skal være varme, rause, deltakende, 
forutsigbare, tydelige og aktive i å veilede barn. Voksne skal sette grenser, men å lage absolutte 
regler og veilede barna i hva som er rett og galt, mener vi kan være situasjonsbetinget. Man må ta 
utgangspunkt i enkeltbarnet og barnegruppa, både ut fra sammensetning og alder. Det er også viktig 
at barnas rett til medvirkning tas på alvor i forbindelse med å lage regler for hvordan vi har det, og 
hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Dette fordrer at voksne lytter, tolker og gir barna rom for 
megling og veiledning i konflikter. 
Samarbeid med foreldre er viktig for å gi barna best mulig omsorg ut fra deres behov. Gjennom åpen 
og god dialog med foreldre, daglig kontakt når barna kommer om morgenen og hentes om 
ettermiddagen og foreldresamtaler, utveksles informasjon og synspunkter som er viktige for å gi 
barna best mulig omsorg og oppdragelse i hverdagen. (Se punkt om foreldresamarbeid s 23) 
Vi mener at det er mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. 
Vi jobber for å være et miljø som er preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. 
Dette gjør vi gjennom: 

 Å lytte til barna og møte dem med tid og nærhet. 

 Å bruke humor og glede, og vise at vi setter pris på barna. 

 Å ha en fleksibel dagsrytme som fører til at barnas ulike behov blir imøtekommet. 

 Å være bevisste voksen-modeller i både det vi sier og gjør. 

 Å delta i lek sammen med barna. 

 Å gi barna utfordringer og aktiviteter ut fra alder og modenhet. (Se også progresjonsplanen) 

 Å oppmuntre barna til å hjelpe og trøste hverandre, og gi positiv respons når de gjør det. 
 Å jobbe for differensierte grenser og regler tilpasset barnas behov og forutsetninger i de 

ulike aktivitetene gjennom dagen.  
 Å ha fokus på, oppmuntre og rose barns samarbeid. 
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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.   
 
I Karuss og Skårungen legger vi vekt på at barn skal få utfolde seg i lek både inne og ute: 

 Vi skjermer leken og gir den tid. 

 Vi deler barna i mindre lekegrupper. 

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

 Vi er ute hver dag. 

 Vi bruker uteområder som skogen, fjæra, lekeplasser etc. 
 

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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Vi legger til rette slik at det fysiske miljøet inspirerer til variert lek: 

 Vi er bevisst i forhold til bruk og innredning av rommene. 

 Leker er synlige og tilgjengelige. 

 Vi har et bevisst utvalg av leker, og rekvisitter som inspirerer til variert lek. 

 Vi fanger opp barnas interesser og bygger videre på det. 

 Vi bygger opp ulike lekemiljøer. 
 
Personalet er tilgjengelige og delaktige i barns lek:  

 Vi er tilgjengelige og mottakelige for deres innspill. 

 Vi deltar i lek på barnas premisser. 

 Vi støtter og veileder barn ved behov. 

 Vi følger ekstra opp barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek for å 
øke lekekompetansen. 

 Vi hjelper til å videreutvikle leken om den stopper opp. 

 
«I leken blir barna et hode høyere enn seg selv» sa Vygotski. 
I leken foregår det meste på barns premisser, og det foregår læring på mange områder. Rolleleken er 
en viktig arena for å fremme god språkutvikling, og legger grunnlaget for en god sosialkompetanse. 
I rolleleken utvikles hjernens kapasitet. Barna må forholde seg til lekedeltakerne, tid (ut og inn i 
leken), regler, roller og rollefordeling, samarbeid og ta hensyn. 
Gjennom rolleleken trener barna på egenledelse som er viktig for å lære å oppføre seg på en måte 
som er sosialt akseptabel for andre. Barna tester ut, og så er det «bare på lek».  
Barn trenger voksne som støtter, stimulerer, skjermer og gir utviklende innspill til rolleleken. 
Karuss og Skårungen barnehage jobber med tilrettelegging, og de voksnes deltakelse og rolle i barnas 
rollelek.  
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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.  
 
I Karuss og Skårungen er vi bevisste på hvordan vi forholder oss til, og viser respekt for barnas 
innspill, ønsker og intensjoner, tilbakemeldinger og barnas opplevelsesverden.  
 

 Et av verktøyene vi bruker er barneintervjuer. Hos de barna som har lite verbalt språk er det 
desto viktigere at voksne bruker tid, lytter og tolker hva barna ytrer. 

 Voksne møter barna med anerkjennelse for sine uttrykk. 

 Vi ser at i mindre grupper er det lettere for barna å medvirke til temaer, leker og samspill enn 
i større grupper. Derfor deles alle avdelingene i perioder i mindre grupper. 

 Mindre grupper med en voksen og en liten gruppe barn gir også større mulighet for den 
voksne å være tett innpå barna for å legge til rette for mestring, undre seg sammen med 
barna, og støtte dem i å gi uttrykk for tanker og meninger. 

 Barnehagens jobbing med fokus på innredning og tilgjengelighet, gjør det lettere for barna å 
selv velge hva de vil gjøre og med hvem. 

 Barna får være med i planlegging av noen aktiviteter, og påvirker hva og hvordan de skal 
gjennomføres. Det er rom for endring i planer underveis for at barnas innspill skal ha 
innvirkning. 

 Barna har i løpet av barnehagedagen mange muligheter for selv å velge hva de vil gjøre, hvor 
de vil leke, hvem de vil være sammen med, når de skal gjøre ting og eventuelt turmål. 

 Dagsrytmen og planene i avdelingene er til en viss grad fleksible ut fra barnas behov for mat 
og søvn, og aktiviteter som lek, ønske om utetid, formingsaktiviteter osv.  

 
 
 
 
 

 
 
 



 15 

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)  
 
I Karuss og Skårungen er vi opptatt av at alle skal være en del av fellesskapet. Alle skal oppleve å 
lykkes og mestre ut fra sitt nivå for å styrke selvfølelsen.  

 Vi jobber med individuell tilrettelegging både i større og mindre grupper for best mulig 
utvikling hos hver enkelt. Ingen er like, annerledes- og forskjellighet blir sett på som en 
berikelse for fellesskapet. 

 

 Vi har stor fokus på språkstimulering. Språk er nøkkelen til samspill og inkludering i 
fellesskapet. Snakkepakken og språkgrupper er virkemidler i tillegg til alle 
hverdagssituasjoner vi bruker i språkstimuleringen. Tegn til tale og annen alternativ 
kommunikasjon er hjelpemidler for enkelte barn som også de andre barna lærer å bruke. 

 

 Vi jobber med sosial kompetanse som handler om å kunne samhandle positivt med andre i 
ulike situasjoner. Barnas sosiale kompetanse ser vi i deres evne til å ta initiativ og til å 
opprettholde vennskap. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og 
opplevelser. Barna oppmuntres og støttes til å stå opp for egne meninger samtidig som vi må 
ta hensyn til hverandre. (Se eget avsnitt under satsningsområder s.8.) Slik kompetanse er 
vesentlig for å motvirke utvikling av adferd som diskriminering og mobbing.  
 

 Arbeid mot mobbing. 
I Karuss og Skårungen har vi fokus på samhandlingen mellom barna, mellom barn og voksne 
og mellom de voksne. Måten voksne behandler og snakker til barna og hverandre på, 
påvirker også måten barna forholder seg til andre. 
De voksnes væremåte er viktig for hvordan barna blir møtt og i arbeidet mot mobbing blant 
barn. Aktive og tilstedeværende voksne er avgjørende for å skape arenaer der det ikke er 
grobunn for mobbing eller utestenging. 
Gjennom året har vi i Karuss og Skårungen fokus på dette arbeidet både i personalgruppa og i 
arbeidet med barna. 

 

 Barnehagene har barn fra ulike land og kulturer. Gjennom året markerer vi representerte 
lands kulturer, høytider og tradisjoner i samarbeid med foreldrene. Vi har verdenskart med 
informasjon om alle land som er representert i barnehagene. 
 

http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
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 Barnehagene markerer FN dagen og Samefolkets dag. Rajshahi er Kristiansand sin 
vennskapsby i Bangladesh. Hvert tredje år er det en innsamlingsaksjon i skoler og barnehager 
der inntektene går til veldedige prosjekter i Rajshahi. Dette barnehageåret vil vi være en del 
av FORUTs barneaksjon: Sivatas og Månefesten – om fire år gamle Sivatas fra Sri Lanka. Vi 
avlutter aksjonen på FN-dagen med basar og kafé til inntekt for aksjonen. Se mer på: 
https://forut.no/barneaksjon/  
 
 

 

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.  

 
I Karuss og Skårungen får barna like muligheter og tilbud om like ting uavhengig av om de er gutter 
eller jenter. Dette gjør vi gjennom at: 

 Barn som stadig velger vekk noen typer aktiviteter eller opplevelser utfordres til å prøve 
dette for å ha muligheten til å erfare at det kan være gøy.  

 Personalet i barnehagene gjør oppgaver som ikke er typiske for et tradisjonelt 
kjønnsrollemønster, og er på denne måten i noen situasjoner rollemodeller for barna. 

 Vi har fokus på at det er mange måter å være jente på, og mange måter å være gutt på.  

 Barnehagen legger til rette for at alle barna kan leke med det de har lyst til, delta i ulike roller 
i lek etc. Det er ikke spesielle jente- eller gutteting. 

 Det jobbes aktivt for at både gutter og jenter skal få like mye oppmerksomhet og 
forventninger ut fra hvem de er, og ikke ut fra kjønn. 

 Voksne har fokus på den gode leken hos barna uavhengig av kjønn. 

 

https://forut.no/barneaksjon/
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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.  

 
I Karuss og Skårungen har vi arbeidet med å lage en progresjonsplan 
for hvert fagområde.  
Innen hvert fagområde er det delt i mål og metoder for hvert 
alderstrinn. Her synliggjør vi hva og hvordan vi jobber i hverdagen med 
den enkelte aldersgruppe innenfor hvert fagområde. Vi er opptatt av at 
barna skal ha utvikling i sine mål og opplevelser. Det skal hele tiden 
være noe å strekke seg etter, glede seg til og erfaringer å vokse på. 
Se progresjonsplanen for utdypende informasjon, den ligger på 
hjemmesiden og i papirutgave i barnehagen. 
 

Digital praksis 
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal utøve 
digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale 
medier. 
I Karuss og Skårungen har vi en IKT-kontakt på hvert hus, som deltar på jevnlige IKT-samlinger i regi 
av rådgivere fra Oppvekstetaten. De deltar også på nasjonale konferanser med fokus på Digitalt 
Arbeid i Barnehagen (DAB). Hver avdeling har tilgang på nettbrett og projektorer. Vi holder oss 
oppdatert på aktuelle og gode applikasjoner for nettbrett (App’er), og vi bruker digitale hjelpemidler 
på en reflektert måte. 
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 
fagområdene?  

 
 

 
 

 

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.  
 
 

Gode leseopplevelser kan gjerne 

være ute. 
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I Karuss og Skårungen… 

 Snakker vi voksne med barna på deres premisser.   

 Bruker vi språket aktivt i hverdagssituasjoner. 

 Er vi bevisste i forhold til de barna med lite verbalt språk, bekrefter lyder, benevner ting og 
har blikk-kontakt. 

 Har vi samlingsstunder med rim, regler, fortellinger, sanger, bøker.. 

 Oppmuntrer og inspirerer vi til rollelek. 

 Har vi språkgrupper. 

 Bruker «Snakke-pakke» materiell.  

 Gir vi barna opplevelser, turer, teater, bibliotek, musikk, bøker. 

 Har vi skoleklubb med skoleforberedende aktiviteter. 

 Lærer vi barna å sette ord på egne og andres følelser for å løse konflikter på en akseptabel 
måte. 

 Leker vi med språket – tulle og tøyse. 

 Brukes pedagogiske språk-apper på iPaden og Smartboard. 

 Tilrettelegges miljøet slik at det fremmer barns språk – lesekrok, bokstaver, navn og tekst 
synlig på vegger, skriver tekst til barnas tegninger, spill. 

 Deler vi barna i mindre grupper som gir større mulighet til samtale og lek med språket. 
 

 

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.  
 
I Karuss og Skårungen… 

 Har vi en dagsrytme med variasjon mellom  
aktivitet, måltider, hvile og turer. 

 Legger vi til rette for turer i variert terreng 
tilpasset barnets alder og kompetanse. 

 Legger vi til rette for fysisk aktivitet ute og inne. 

 Legger vi vekt på mye utetid. 

 Gir vi finmotoriske utfordringer ved å ha ulikt formingsmateriell tilgjengelig - blyanter, saks, 
perler, vever, Lego m.m. 

 Oppmuntrer vi barna til å kle seg selv, øve på knapper, glidelåser, sko…. 

 Innbyr uteområdene til lek og fysisk utfoldelse. 

 Brukes Røris, musikk, dans, sang- og bevegelseslek. 

 Benevner vi kroppsdeler, bruker speil aktivt. 

 Brukes samlingsstund, lek, stell og påkledning til å lære barna om kroppen. 

 Legges det vekt på sunt kosthold i barnehagen med mye frukt og grønt. 

 Har vi god tid rundt bordet. 

 Har vi fokus på hygiene og håndvask sammen med barna. 

 Er det tid for ro, hvile og soving for de som har behov for det. 
 

Samarbeid og koordinasjon – 

gleden ved å mestre.   
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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.   
 
I Karuss og Skårungen… 

 Legger vi til rette for aktiviteter med 
musikk, forming og drama. 

 Får barna opplevelser som inspirerer og gir  
inntrykk. 

 Deltar vi på forestillinger som teater, dukketeater, konserter og utstillinger. 

 Besøker vi biblioteket, Myren gård og andre aktuelle steder i nærområdet, eller som har 
sammenheng med temajobbing på avdelingene. 

 Har vi tilgang på utstyr som formingsmateriale, naturmateriale, musikk, utkledningstøy og 
bøker. 

 Henger kunst og barnas produkter på veggene. 

 Bearbeides inntrykk gjennom for eksempel forming og skuespill. 
 
 

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. 
 
I Karuss og Skårungen… 

 Legger vi vekt på natur og uteliv. 

 Har vi faste turdager. 

 Blir vi miljøsertifisert gjennom Grønt flagg  

 Kildesorterer barn og voksne. 

 Har vi forskjellige eksperimenter. 

 Lærer barna å ta vare på naturen, beskytte liv, 
ta med søppel tilbake til barnehagen m.m. 

 Bruker vi ting om igjen, bruker naturmaterialer. 

 Brukes spikkekniv, sag og verktøy i skogen og barnehagen. 

 Brukes PC, kamera, printer, iPad og smartboard sammen med barna. 

Skaperglede, utforsking og 

kreativitet i uterommet  

Vi hjelper naturen med litt 

teknikk – rugekasse. 
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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.  
 
I Karuss og Skårungen… 

 Møtes barna med alvor og respekt. 

 Skapes det rom for gode samtaler/ undring. 

 Hjelpes barna som er i konflikter med å 
sette ord på følelser og finne gode 
løsninger. 

 Støttes barna i å utvikle empati. 

 Støttes barna i utvikling av egen identitet og respekt for andre. 

 Skapes forståelse/toleranse for forskjellige  
religioner og kulturer. 

 Markerer vi kristne høytider. 

 Markeres andre religiøse og kulturelle høytider som er representert i barnehagen. 

 Løfter vi frem og verdsetter forskjelligheter  
hos hverandre – lære å respektere ulikheter. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Hva handler påske om? Vi 

markerer religiøse høytider og 

lærer om dem. 
 

Vi bruker de forskjellige 

mulighetene som ligger i vårt 

nær- og lokalmiljø.   
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I Karuss og Skårungen… 

 Går vi på turer i nærmiljøet; Bragdøya, Kjosdalen, Fiskådalen, Gapahuker, Storenes, 
Vågsbygdskogen, Pers hage, Auglandsbukta, Myren gård. 

 Lærer vi om kultur og historie til steder i nærmiljøet. 

 Besøkes bedrifter og institusjoner i nærmiljøet, skoler, Vågsbygd kirke, Samfunnshuset, 
biblioteket. 

 Jobber vi med likestilling mellom gutter og jenter (Se eget punkt s. 14). 

 Jobber vi for at barna skal bli demokratiske gjennom å støtte barna i å stå opp for egne 
meninger og ønsker, samtidig som de må ta hensyn til og vise omsorg for andre. 

 Markeres kulturelle merkedager til barnehagens norske og flerkulturelle barn. 

 Markerer vi FN dagen og jobber med innholdet i barnekonvensjonen og 
menneskerettighetene. 

 Gir vi barna kjennskap til samene, og deres levesett gjennom 
markering av Samefolkets dag og aktiviteter i forbindelse 
med dette. 

 Har vi et trafikkopplæringsopplegg som heter Tarkus. Tarkus 
er et beltedyr fra Trygg trafikk.  Det er et morsomt og 
lærerikt opplegg som vi jobber med gjennom hele året i 
faste Tarkussamlinger eller temajobbing. Vi snakker om hva 
trafikk er, hvor og hvordan vi skal gå, hvor bilene skal kjøre, 
trafikklys, skilt, bilvei, fortau, refleks, trygge lekeplasser, 
sykling osv. Når vi er på tur tar vi oss tid til å studere 
trafikkbildet. 

 

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.  
 
I Karuss og Skårungen… 

 Legger vi til rette for at barna skal utforske og leke 
med tall, størrelser og former. 

 Bruker vi rim, regler og sanger.  

 Forteller vi eventyr eks. «De tre Bukkene Bruse». 

 Hjelper barna til med rydding og sortering. 

 Er spill, puslespill og klosser tilgjengelig for barnas 
bruk. 

 Synliggjøres tall og former på avdelingene.  

 Har vi matematiske iPad og Smartboard programmer. 

 Teller og snakker vi om former i hverdagssituasjoner. 

 Er vi på ”Formjakt” når vi er på tur. Hva kan vi finne som har trekant, firkant eller sirkel form?  

 Stimulerer vi barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.  
Deltar barna i aktiviteter som baking og oppmåling av oppskrifter. Vi prater om spørsmål 
som: Hvor langt er det å gå? Hvor lang tid tar det? 

Vi lærer om tall og telling 

gjennom lek og kreativitet.  



 23 

Planer for overganger  
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. Det er selvsagt like viktig at overganger mellom 
barnehager og mellom avdelinger innad i barnehagen foregår på 
en god og trygg måte for barnet og familien. Den aller første 
overgangen – fra livet i hjemmet, til barnehagen – er kanskje den 
aller viktigste. 
 
I Karuss og Skårungen blir alle nye familier invitert til foreldremøte før ferien, slik at de har møtt 
barnehagen og de ansatte. De får kort tid etter oppstart en oppstartsamtale, og vil legger vekt på å gi 
god tid til tilvenning og en trygg start for både barn og foreldre. 
 
For barn som skal bytte avdeling, bruker vi til på å besøke avdelinga i forkant, være med på turer og 
aktiviteter. Personalet bygger relasjoner i god tid, slik at barna føler seg trygge. Pedagogene utveksler 
informasjon, eksempevis gjennom «Se meg»-skjema, og sørger for at personalet på avdelinga er 
informert. 
 
Alle barna som har siste år før skolestart, er med i skoleklubb. Her jobber de med skoleforberedende 
aktiviteter, gjør en del oppgaver som er forbeholdt dem, egne turer, eksperimenter osv. Klubben 
avsluttes med overnatting. På Karuss overnatter skolebarna i barnehagen, og på Skårungen 
overnatter skolebarna på Bragdøya.  
 
Når vi nærmer oss skolestart har vi «Skoleklubbtreff» for skolestarterne fra begge barnehagene, slik 
at de kan bli litt kjent før høsten. Barn fra begge barnehagene skal i stor grad til de samme skolene. 
Vi prøver å få til besøk på de enkelte skolene som barna skal til, dette kan variere fra år til år. 
 
For alle skolebarn fylles det på våren ut et «Overføringsskjema mellom barnehage og skole» i 
samarbeid med foreldrene. Disse sendes til skolene i slutten av april for at skolen skal være best 
mulig forberedt til å ta imot de nye barna i august. For barn med spesielle behov er det 
overføringsmøter mellom foreldre, barnehage og skole i løpet av våren.  
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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.  
 
I Karuss og Skårungen foregår foreldresamarbeidet på flere arenaer: 
 

I det daglige: 
I barnehagen treffer foreldre og personalet hverandre hver dag. Vi har som mål at alle barn og 
foreldre skal føle seg velkommen, og at det skal være gode muligheter for å utveksle informasjon 
begge veier. Det er foreldre som kjenner barna sine best og gir oss i barnehagen verdifull informasjon 
om hvordan barnet har det. Dette bruker vi i hverdagen slik at vi kan ta best mulig vare på hvert 
enkelt barn. Det er viktig også at dere foreldre får informasjon om barnehagehverdagen og hvordan 
det enkelte barnet har det.  
 
Vi ønsker at alle foreldre skal oppleve at de blir møtt med respekt, åpenhet og humor. Men vi vet at 
noen ganger kan hverdagen være hektisk! Det kan oppstå misforståelser, og foreldre kan oppleve at 
de ikke blir møtt på den måten de ønsker. Da er det viktig for oss at dere sier fra! Vi kan da jobbe for 
å finne en bedre løsning sammen. 
Vi setter pris på ros og ris. Det er også viktig at foreldre stiller spørsmål dersom det er noe dere lurer 
på. Dette bruker vi videre i arbeidet vårt, enten for å endre praksis, eller for å bli bedre på å gi 
informasjon. 
 
Foreldremøter og samtaler:  
Om høsten inviterer vi til informasjon om barnehageåret og annen viktig informasjon. Noe er felles 
for alle, og resten foregår avdelingsvis. 
Om våren er det mulighet for foreldremøte i samarbeid med samarbeidsutvalget. Det kan være et 
tema eller annet som vi ønsker å ta opp.  
 
Når hovedopptaket er ferdig, inviterer vi nye foreldre til barnehagen for å gi en presentasjon av 
barnehagen og noen av oss som jobber her. Vi avtaler også tidspunkt for oppstart og «Bli kjent 
perioden». 
 
Ved behov setter vi opp ekstra foreldremøter. 
 
Hver høst og vår får foreldre tilbud om foreldresamtaler. Her snakker foreldre og personalet fra 
avdelingen om det enkelte barns trivsel og utvikling. Ved behov har vi flere enn to samtaler i året. 
 
Foreldreråd og samarbeidsutvalg: 
Barnehageloven pålegger alle barnehager å ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
Foreldreråd er et forum hvor foreldrene møtes og drøfter aktuelle saker. De skal også velge en 
foreldrerepresentant og en vararepresentant til samarbeidsutvalget. I praksis er gjerne foreldreråd i 
for- eller etterkant av foreldremøter. Foreldrerepresentanten bringer videre saker til enhetsleder, 
samarbeidsutvalget eller direkte til den aktuelle avdelingen. 
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Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det skal være et 
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar 
for barnehagens drift. Samarbeidsutvalget skal forelegges alt som er av betydning for drift.  
Enhetsleder, sammen med representanter fra avdelingene skal gi en oversikt over den totale driften, 
planarbeid, fysiske forhold, endringer av drift, økonomi og pedagogiske valg. 
Foreldrerepresentantene kan ta opp enkeltsaker og temaer fra foreldreråd. 
Enhetsleder er sekretær, og sender ut referat til alle foreldre og ansatte.  
Hyppighet av møter vil avhenge noe av saker, men det bør minimum være 2 i halvåret.  
 
Aktiviteter for hele familien 
Gjennom året har barnehagen tradisjonsrike aktiviteter for hele familien. Vi har foreldre 
kaffe/middag, nissefest, påskefrokost og sommerfest. Se infoheftene fra hver avdeling for datoer. 
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Hvordan barnehagen planlegger, 
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 planlegging, 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?    
 

I Karuss og Skårungen dokumenterer vi på mange ulike måter gjennom året: 
 Dagstavle 

Hver avdeling har en tavle der de skriver litt om hvordan dagen har vært og viktige beskjeder. 
I tillegg har personale og foreldre/foresatte muntlig kommunikasjon hver dag. 

 Månedsbrev og månedsplan 
Hver avdeling skriver månedsbrev og månedsplaner der vi oppsummerer forrige måned, 
forteller om planer for videre arbeid, og gir viktig informasjon. Disse månedsbrevene og 
planene finner dere på hjemmesidene og som oppslag på avdelingene. 

 ”Se meg” skjema 
Vi observerer hvert enkelt barn og fyller ut ”Se meg” skjema etter tillatelse fra foreldre. Dette 
er et skjema som tar utgangspunkt i barnets styrker og ressurser. Vi dokumenterer hvor 
barnet er i sin utvikling, og ser hvor vi kan støtte det ekstra for å komme videre i utvikling.  
”Se meg” skjemaet er utgangspunkt for foreldresamtalene. 

 Barneintervju 
Før foreldresamtalene innhenter vi også informasjon fra barna gjennom intervjuer av hver 
enkelt. Det er de barna som har verbalt språk som intervjues. 

 TRAS 
«Tidlig registrering av barns språk» er en kartlegging av barns språk som fylles ut for alle 
flerspråklige barn og for barn der vi er usikre i forhold til språkutvikling. 

 Hjemmesiden  
På barnehagenes hjemmesider legges det jevnlig ut bilder og dokumentasjon fra aktiviteter 
på avdelingene. Informasjon fra barnehagen legges også ut her. Bildene passord-beskyttes. 
Abonnèr gjerne på nyheter, så kommer det en mail hver gang det kommer en ny artikkel. 

 Bilder  
Vi henger opp bilder fra hverdagen eller spesielle aktiviteter på avdelingene. 

 Barnas arbeider 
Tegninger, malerier, og ting barna har laget henges opp på vegger for å dokumentere noe av 
det de gjør i barnehagen. Disse sendes hjem etter hvert. 

 
 
Vi vurderer jevnlig: 

 Temaer og aktiviteter 

 Arbeidet med barna  

 Læringsmiljøet  

 Barnas utvikling 

 Arbeidets utvikling 

 Barnehagens rutiner  
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 Foreldresamarbeid  

 Personalsamarbeid 

 Arbeidsmiljø 
 
For å vurdere dette bruker vi: 

 Tilfredshetsundersøkelse i foreldregruppen 

 Medarbeider tilfredshetsundersøkelse 

 Samtaler og diskusjoner på avdelings- og personal møter 

 Pedagogisk analysegrupper - FLiK 

 Tilbakemeldinger/innspill fra SU og foreldre 

 Samtaler med barna 
 Observasjoner 

 
Hvordan vi planlegger: 

 Arbeidet med årsplanen med utgangspunkt i bl.a Rammeplan for barnehagen 

 Månedsplaner for avdelingene 

 Planer for progresjon og overganger  

 Personalmøter og planleggingsdager, planlegging på kort og lang sikt 

 PA-grupper. Pedagogisk analyse danner grunnlaget for tiltak og målrettet arbeid 
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Kontaktinformasjon 
Karuss barnehage   
Karussveien 4 
4620 Kristiansand 
Tlf: 38 11 37 60 
e-post: post.karuss.barnehage@kristiansand.kommune.no 
Hjemmeside: www.minbarnehage.no/karussbhg 
 
Skårungen barnehage     
Vågsbygdveien 63         
4622 Kristiansand         
Tlf: 38 11 37 20  
e-post: skarungen.barnehage@kristiansand.kommune.no            
Hjemmeside: www.minbarnehage.no/skarungenbhg 
 
 
Enhetsleder: Helle Schiøtz tlf: 90 06 54 29 
Fagleder: Espen Slemdahl tlf: 95 05 71 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


