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Forord 
 
 
 

«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.  
 
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:  

o Først en beskrivelse av hvordan vi ønsker, bør og skal drive barnehagen.  
o Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis – Slik gjør vi det…   

 
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i 
forhold til informasjon vedrørende barn, foresatte og personalet. Videre må alle som 
ansettes legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er 
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.  
 
Barnehagen har mange samarbeidspartnere som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste 
(PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Barnehagen har en lovpålagt 
opplysningsplikt til barnevernet angående 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.  
  
I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle de 100 kommunale og 
private barnehagene, der begrepet ”Kristiansandsbarnehagen” er etablert.  Dette skal gi en 
større bevissthet om hvem man er og hvor man vil. Vår felles visjon er  

«ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE».  
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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 Auglandstjønn barnehage er vi opptatt av et godt samarbeid med hjemmene. Tidlig i barnehageåret 
finner vi ut hvilke ulike religioner som er representert i vår barnehage. Vi vil markere deres høytider, 
og hvis det er mulig vil vi besøke de ulike trossamfunnene. Vi vil utforske hverandres ulikheter og 
likheter, filosofere over dette og sette likeverdet i fokus. 

 
 
 

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.  

 
Auglandstjønn barnehage er en fireavdelingsbarnehage som er idyllisk plassert i friområdet ved 
Åsane, i midtre Vågsbygd. Vi er omgitt av naturskjønne omgivelser med skog og vann på alle kanter. 
Barnehagen er kommunal, med 72 plasser. 
Avdelingene våre heter: 
Rognebæret                     (0 – 3 år) 
Eikenøtta           (3 – 5 år) 
Furunåla                   (3 – 5 år) 
Grankongla,  utegruppe  (3 – 5 år)  
 
Barnehagen samarbeider med UIA og vi har studenter i perioder av året.  
Barnehagen samarbeider med spesialpedagoger, ekstra assistenter og fysioterapeuter, for barn som 
har behov for dette. 
I tillegg samarbeider vi med skolene i nærmiljøet, ulike bedrifter, og familiens hus der PPT, 
helsestasjon, og barnevern holder til. Foreldrene skal være informert og involvert i sakene som 
gjelder deres barn. 
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Viktige datoer: 
 Våre planleggingsdager for året 2015/2016 er: 
 
Torsdag og fredag 15-16.Oktober  

Mandag 4. januar 

Tirsdag 29. April 

Fredag 6. mai 

 
Andre viktige datoer: 
August:    September:   Oktober: 
Tilvenning av nye barn  23. Foreldremøte kl.18-19.30 15-16. Planleggingsdag 
Foreldremøte       22. FN-Markering 
        Foreldresamtaler 
 
November:   Desember:   Januar: 
29. 1. søndag i advent  11. Luciafeiring   4. planleggingsdag 
    8.   Nissefest 
 
 
Februar:   Mars:    April:    
5. Karneval og fastelaven 16. Påskefrokost   Foreldresamtaler  
    29. Planleggingsdag                    
 
Mai:    Juni:    Juli: 
 6.  Planleggingsdag  8. Sommerfest   Barnehagen er  
13. 17-mai feiring      stengt uke 28,29 og 30 
25. Fest for bamsene 
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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)  
 
Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 
2016 vil 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 (T1) i forhold til trivsel, atferd, 
språk og sosiale kompetanse hos barna.  På bakgrunn av disse funnene 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 vår barnehage har T1- resultatene vist følgende: 5-åringene trengte nye utfordringer i barnehagen. 
Vi skulle i tillegg jobbe med å skape en ennå bedre relasjonen mellom voksne og barn, jobbe videre 
med læringsutbytte og ha fokus på de voksnes holdninger til barna. Dette i tråd med satsningen til 
hele oppvekstsektoren. 
…og dette er våre tiltak…  
Fra våren 2014 utvidet vi bamsegruppa, som er vårt tilbud til førskolegruppa, fra en dag i uka, til to 
dager per uke. Der samles alle 5 åringene i barnehagen, for et eget pedagogisk opplegg som gir dem 
et variert og godt barnehagetilbud. Vi har fokus på skoleforberedende aktiviteter, lengre turer, og 
ulike bedriftsbesøk. Vi har også gjort betydelige forbedringer av vårt uteareal, blant annet har vi fått 
en dekkjungel, cafè, og små lekehytter som er flittig i bruk blant barnehagens barn. 
I løpet av våre planleggingsdager har vi hatt fokus på voksenrollen i barnehagen. Vi har hatt inne 
eksterne forelesere som har forelest for oss, vi har holdt på med gruppearbeid på tvers av 
avdelingene, og det har vært et fokusområde på avdelingsmøtene. Vi har også samarbeidet med en 
annen barnehage, der vi har utvekslet erfaringer og arbeidsmetoder, for å nå våre pedagogiske mål. 
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Barnehagens satsingsområder 2015-2016 
 

Sosial kompetanse 
 

Begrepet sosial kompetanse referer til en spesiell side ved en persons kompetanse. Det dreier seg 
om et sett med kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon vi trenger for å kunne samhandle 
effektiv med andre mennesker. Sosial kompetanse handler altså om «evnen til å omgås med andre» 
 
Områdene som kan oppfattes som byggesteiner i begrepet sosial kompetanse og dekker de viktigste 
gruppene av sosiale ferdigheter som mennesker benytter i samhandling med hverandre er: 

 Empati og rolletaking- innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres 
perspektiver og tanker 

 Prososial atferd- positiv sosial holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med 
andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. 

 Selvkontroll- å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og 
felles avgjørelser, innordne seg, takle å vente på tur. 

 Selvhevdelse- hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, å tørre å stå 
imot gruppepress, og ta initiativ til, eller bli med i , lek og samtaler som allerede er i gang. 

 Lek, gled og humor- å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å seg rive med og 
føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. 

 

Slik gjør vi det… 

I vårt arbeid med å utvikle barns sosiale kompetanse bruker vi undervisningsmateriell kalt «Steg for 
Steg» 
 
«Steg for Steg» bygger på det amerikanske «second step» utviklet av «Commity for children» 
Med «Steg for Steg» er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel ramme for 
samlingsstund. Gjennom «Steg for Steg» trenes det på: 

1. Empati- forstå hva en selv og andre føler, sette seg i andres sted og ha medfølelse for andre 
2. Mestring av sinne – gjenkjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og 

anvende teknikker for å roe seg ned. «Steg for Steg tar ikke siktet på å undertrykke sinne, i 
noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre 
frustrasjon. 

3. Problem løsning- å stoppe opp, tenke seg om, å velge en løsning etter først å ha konkretisert 
problemet og diskutert hvilke løsninger som finnes. 
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Uteliv- naturen i alle årstider 
 
Utelek gir god plass til fri utfoldelse. Naturen er noe som barna opplever med hele seg. Det er luft og 
rom, temperatur, lukter og av og til smaker.  
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter. I tillegg ligger det store muligheter for 
lek og læring i utemiljøet og nære naturområder. Det å være ute i skog og mark utvikler hele barnet. 
Det er for det første motorisk fremmende, øker konsentrasjonsevnen, kreativiteten, finmotorikken 
og det er helsebringende. Allsidig lek og læring blir fremmet og barna øver på samspill og sosial 
tilpasning. Ved å være mye ute i skog og mark vil barna tilegne seg kunnskap om årstider, vær, 
planter og dyr. Barna utvikler kjærlighet, respekt og tilhørighet til naturen. Miljøvern læres gjennom 
å få forståelse for samspill mellom mennesker og natur på kloden vår.  

 

Slik gjør vi det… 
Uteliv er en del av vår pedagogiske virksomhet.  
I Auglandstjønn barnehage er vi ute hver dag gjennom hele året. Vi ser mangfoldet i naturen til alle 
årstider og i all slags vær. Vi er opptatt av at barna skal få et godt forhold til naturen og oppdage 
hvordan vi kan bruke å ta vare på naturen. Vi mener at barn som blir glad i naturen, senere i livet vil 
ta vare på den. 
Barnehagen ligger like ved vågsbygdskogen og dette benytter vi oss av. Ved å ta bruk naturen som en 
del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir 
glade i å ferdes ute i allslags vær. I Auglandstjønn barnehage har vi en utegruppe som er på tur 4 
dager i uken og de andre avdelingene har turdag en gang i uken. Naturen og miljøet er viktig for vår 
barnehage. Derfor har vi et ekstra fokus på søppelsortering og hva som skal høre til og ikke høre til 
naturen når vi fredes der. Vi plukker søppel både i  skogen og i nærmiljøet rundt barnehagen. 
Naturen rundt vår barnehage blir brukt som læringsarena. Vi tar med alle fagområdene ut av 
barnehagen og inn i naturen.  
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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…  

Vi tenker danning først og fremst er en prosess som skjer i møte mellom mennesker. I 
barnehagen møtes små og større mennesker. Her møtes folk med ulik bakgrunn, kultur, 
utdanning og religion.  
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 
egne handlinger og væremåter.  
I Auglandstjønn har vi som mål å sette hvert individ i stand til å håndtere livet ved at de utvikler 
evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv som et 
verdifullt medlem av et større fellesskap. 
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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.   

 
 
 
 
 

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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Slik gjør vi det …  
VÅRT MÅL: ALLE BARN HAR NOEN Å LEKE MED. 
I Auglandstjønn vektlegger vi leken både ute og inne: 

 Vi skjermer leken og gir den tid 
 Vi deler barna inn i mindre lekegrupper 
 Vi er ute hver dag 
 Vi benytter oss av skogen og nærmiljøet 
 Vi gir dagene innhold som inspirerer til fantasi, skaperglede og nye innspill til lek 

 
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 
 Vi fanger opp barnas interesser og bygger videre på det 

 
Personalet er tilgjengelige og delaktige i barns lek: 

 Vi er tilgengelige og mottagelige for deres innspill 
 Vi deltar i lek på barnas premisser 
 Vi støtter og veileder barn ved behov 
 Vi følger opp barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek 

 

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 Auglandstjønn er vi opptatte av at hver stemme skal høres. Barna skal i størst mulig grad kan være 
med å forme sin egen hverdag. Dette oppnår vi ved barnas råd hvor barna er samlet i større eller 
mindre grupper. Her kan barna komme med innspill og ønsker i forhold til mat, aktiviteter, materiell 
og lignende. Barnehagen har en fast dagsplan, men de ansatte er lydhøre og observante ovenfor 
barns innspill og behov. I løpet av barnehagedagen har barna mange muligheter der de selv kan velge 
hva de vil gjøre, hvor de vil leke, hvem de vil være sammen med og når de skal gjøre ting.  
De aller minste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk, og andre 
følelsesmessige uttrykk og dette tar vi på alvor. 
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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.  

 
Slik gjør vi det…  
I barnehagen vår skal alle barn ha en følelse av tilhørighet uavhengig av funksjonsnivå, etnisk 
opprinnelse og religion. Barns selvfølelse styrkes ved å gi barna opplevelsen av at de har en verdi i 
seg selv, uansett prestasjoner. 
Barnehagen har som mål at alle skal ha en lekekamerat i barnegruppa, dette har stor betydning for 
barnas tilhørighet og trivsel. 
Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. For å oppnå 
dette har vi stort fokus på språkstimulering. Vi vet at språket er nøkkelen til samspill og inkludering i 
fellesskap. 

 

Likestilling  
Hvordan arbeider barnehagen med likestilling?   
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra 
barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og 
hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må 
stimulere til allsidig lek.  Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til 
å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene.  
I barnehagen lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst om hvem de kan bli. En reflektert 
holdning til kjønnsroller i personalet er derfor avgjørende.  

 

Slik gjør vi det…   
Målet er at gutter og jenter har like muligheter. 
Gutter og jenter skal få erfaringer som utvikler et bredt spekter av deres evner og anlegg, uavhengig 
av kjønn. Alle skal ikke behandles likt, men få like muligheter. Det jobbes aktivt for at gutter og jenter 
skal få like mye oppmerksomhet. 
 Personalet i barnehagen gjør oppgaver som ikke er typiske for et tradisjonelt kjønnsrollemønster, og 
er på den måten i noen situasjoner rollemodeller for barna.  
Vi verdsetter hverandres ulikheter, uansett kjønn, religion, etnisk opprinnelse, legning, og interesser. 
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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 de 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 ...  
De yngste barna er i et beskyttet miljø der omsorg og trygghet er i hovedfokus. Mot slutten av 
perioden på småbarnsavdelingen har vi aktiviteter sammen med de store avdelingene slik at 
overgangen til stor avdeling skal bli god.  
3-4 åringene har egne gruppedager der de får et spennende og variert opplegg, med turer, og 
aktiviteter tilpasset deres alder.  
For 5 åringene har vi ei egen førskolegruppe som vi har valgt å kalle for bamsegruppa. Denne gruppa 
møtes to ganger i uka. Her holder vi på med skoleforberedende aktiviteter, vi drar på turer i 
nærmiljøet og i skogen. Vi holder på med Tarkus, et undervisningsopplegg laget av trygg trafikk, vi 
drar på bedriftsbesøk og besøker barnas hjem. I tillegg har vi et julespill og påskevandring i kirka. 
 Det gjøres ekstra stas på bamsene i barnehagens 17-mai tog og på sommerfesten. Det vil i tillegg bli 
arrangert fest en ettermiddag etter barnehagens stengetid der kun bamsene og personalet i den 
gruppa er invitert. 
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 
fagområdene?  
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FAGOMRÅDENE MÅNED FOR MÅNED 
 

AUGUST: Vi i Auglandstjønn barnehage ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt 

barnehageår. I oppstarten vil vi fokusere mye på MEG SELV- FAMILIE- VENNSKAP- 
TRYGGHET. 
Barn, foreldre og ansatte skal bli kjent med hverandre og barnehagen. Nye barn 
begynner i august. 
Det er viktig med en forsiktig tilvenning i barnehagen. Vi legger stor vekt på å legge til 
rette for å utvikle vennskap og tillit mellom barn og voksne. Vi innarbeider faste 

rutiner – dette gir trygghet. Vi bruker mye tid på lek, og nye vennskap oppstår.   
   
   

SEPTEMBER: Nærmiljø og samfunn 
 
OKTOBER:  Kunst, kultur og kreativitet 
 
NOVEMBER: Kommunikasjon, språk og tekst 
 
DESEMBER:  Advent og jul 
 
JANUAR:  Kommunikasjon, språk og tekst 
 
FEBRUAR:  Kropp, bevegelse og helse 
 
MARS:  Etikk, religion og filosofi 
 
APRIL:  Kropp, bevegelse og helse 
 
MAI:   Antall, rom og form 
 
JUNI:   Natur, miljø og teknikk 
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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….  

 

 
 

 

 

Bursdags- 

telegram 

 

Sang, rim og 

regler 

 

Vi intervjuer barna 

om deres hverdag 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Vi har daglige 

samlings- 

stunder 

Vi leser bøker 

og eventyr 

Vi spiller spill 
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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….  
 
 

 

 

 

 

Hinderløype ute 

og inne 

 

Ulike aktiviteter 

knyttet til 

årstidene 

 

 

Allsidige 

bevegelser i skog 

og mark 

 

Kropp, 

bevegelse og 

helse 

Minirøris 
Sunn mat og 

frukt hver dag 

 
Ha fokus på god 

hygiene 
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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.   

 
 
 
 
Slik gjør vi det… 
 
 
 

 

 
 

 

Vi eksperimenterer 

med ulike 

materialer 

Naturkunst 

gjennom hele året 
Vi stiller ut kunst 

 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Vi har fokus på 

prosessen, ikke 

bare det ferdige 

produktet 

 

Vi deltar på 

ulike kulturelle 

arrangementer 

Dramatiserer 

eventyr 
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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….  
 

 

 

 

 

Undrer oss over 

funn i naturen 

 

Vi plukker søppel 

og kildesorterer 

Bruker Ipad, 

kamera, pc og 

printer med barna 

Natur, miljø og 

teknikk 

Vi går tur i 

skogen og i 

nærmiljøet 

ellers 

Vi har enkle 

fysikk- 

oppgaver i 

barnehagen 

Vi er grønt flagg 

sertifisert, og 

fokuserer på miljø 
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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….  
 
 

 

 

 

Flerkulturelt 

mangfold i 

barnehagen lærer 

oss å ha toleranse 

for ulikheter 

Vi undrer oss 

sammen med 

barna og lytter til 
hva barna sier 

Vi hjelper barna 

med å sette ord på 

følelser og finne 

gode løsninger i 

konfliktsituasjon 

 

Etikk, filosofi og 

religion 

Vi støtter barna i 

å utvikle empati 

 

Påskevandring i 

kirken for 

bamsene 

Markerer religiøse 

høytider som er 

representert i 

barnehagen 
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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...  

 

 

Naturen i alle 

årstider 

 

Vi besøker kirka i 

forbindelse med 

høytider 

 

Barnehagen drar 

på bedriftsbesøk 

Nærmiljø og 

samfunn 

De eldste barna 

viser hvor de bor 

og ser på 

skolene i 

nærmiljøet 

 
Vi benytter oss 

av biblioteket 

Vi benytter oss av 

lekeplasser, 

fotballbaner, og 

akebakker i 

nærmiljøet 
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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 samlingsstunden 

leker vi med ord, 

vi teller og ser på 

ulike former 

 

Vi spiller ulike 

spill 

 

Vi legger til retter 

for 

konstruksjonslek 

 

Antall, rom og 

form 

Barna er med på 

matlaging, vi 

måler mengder 
Ordensbarnene er 

med på å sortere, 

plassere, og telle 

i forbindelse med 

måltidene. 

 

Vi leter etter 

meterspinner og 

kilosteiner 
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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…  
 
Det siste året barna går i barnehagen er de med i bamsegruppa. I denne gruppa har de 
skoleforberedende aktiviteter for å stimulere konsentrasjonen. Barna går skoleveien og lærer 
grunnleggende trafikkregler med et opplegg fra trygg trafikk. Barna blir litt kjent med hva som venter 
dem på skolen. Kristiansand kommune har utarbeidet et overføringsskjema til skolen som 

barnehagen fyller ut i samråd med foreldrene. 
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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.  
 

Slik gjør vi det …  
 
Vårt mål er å få aktive og deltagende foreldre. Vi ønsker et samarbeid preget av forståelse, gjensidig 
åpenhet, og tillit til hverandre. Vi ønsker tilbakemeldinger når det gjelder ting foreldrene er 
fornøyd/misfornøyd med. 
 
Foreldresamarbeidet foregår på flere arenaer i barnehagen vår: 

 Vi oppretter samarbeidsutvalg bestående av 4 foreldrerepresentanter, 4 ansatte fra 
barnehagen og styrer. Dette utvalget har møter 2 ganger i året. 

 Foreldrerepresentantene har mulighet til å kalle inn til foreldreråd, uten representanter fra 
de ansatte ved behov. 

 Det holdes foreldremøte for hele foreldregruppa på høsten og for nye foreldre i juni. 
 Det holdes foreldresamtaler høst og vår. Vi inviterer i tillegg til supplerende samtaler når 

barnehagen eller foreldrene ønsker dette.  
 Det arrangeres sosiale sammenkomster for barn, foreldre, søsken, og ansatte. 

 
I tillegg vektlegger vi det uformelle foreldresamarbeidet som foregår daglig i hente-/bringe 
situasjonen.  
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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. 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 …  
Gjennom året bruker vi mange måter å dokumentere på: 

 Årsplan  
 Månedsbrev og månedsplan 
 Hjemmeside 
 Dagstavle 
 Barnas arbeid 
 Observasjonsskjema  

-se meg skjema, et skjema alle kommunale barnehager bruker i forbindelse med sine 
foreldresamtaler. 
-tras-skjema, mino-kart, og « alle med» brukes ved spesifikke observasjoner. 
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 Kontaktinformasjon 
Navn på barnehage: 

Auglandstjønn barnehage 
 

Styrer / enhetsleder: 
June Solsvik 

 
Adresse: 

Øvre ringvei 91, 4620 Kristiansand 
 

Tlf.: 
                                    Styrer:    95157190 
                                    Eikenøtta:               90513106 
       Furunåla    91529799 
       Rognebæret   90511839 
       Grankongla   98287937 

e-post: 
Auglandstjonn.barnehage@kristiansand.kommune.no 

 
 

Besøk www.minbarnehage.no  
for mer info om barnehagen og hva som skjer   

 

mailto:Auglandstjonn.barnehage@kristiansand.kommune.no

