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Vår barnehage 
Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi 

synes er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.   

Presentasjon av barnehagen 

Odderøya, Kløvergården og Fergefjellet barnehage er organisert som en barnehageenhet med 

felles enhetsleder for de tre barnehagene.  Kløvergården- og Fergefjellet barnehage har i 

tillegg egen styrer i hver barnehage 

Odderøya barnehage er en kulturbarnehage med barn i alderen 1-5 år. Barnehagen har i dag 

47 barn fordelt på tre avdelinger – Barken, Jolla og Prammen. Barnehagen ligger på Odderøya 

omgitt av byfjorden, flott natur og et fargerikt kunstnermiljø. Dette preger barnehagen og har 

gitt en sterk identitet og en god profil der både naturen og beliggenhet til byen påvirker 

innhold og aktiviteter. Et viktig mål er å skape et inkluderende læringsmiljø for alle barn. 

Dette jobbes med gjennom barnehagens kulturprofil der det satses på musikk, kunst og 

håndverk, drama, dans og bevegelse. Barna er gjennom dagen delt i små grupper med sine 

ansatte. Våre ansatte har god faglig kompetanse innen våre satsingsområder, kunst og kultur. 

Kløvergården barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger i en bygård midt i sentrum. 

Kløvergården har lang historie: Sanitetsforeningen startet Kløvergården barnehage i 1975, de 

hadde den daglige driften frem til Kristiansand kommune overtok i 1997. Som en 

«bybarnehage» har vi mange varierte turplasser og aktivitetstilbud rett utenfor døra. Vi bruker 

blant annet Odderøya, Kilden, Baneheia, Tangen, sentrum og Aquarama som gir oss mange 

muligheter. Avdelingene våre er aldersinndelte: Krabba har barn fra 1-2 år, Kråkebolla har 

barn fra 2-4 år og Krepsen har barn fra 4-6 år. Personalet på Kløvergården har lang 

yrkeserfaring. Alle våre faste ansatte er utdannet barnehagelærere eller barne- og 

ungdomsarbeidere. Grunnverdiene til personalet i Kløvergården er å gi hvert enkelt barn en 

trygg hverdag med gode opplevelser, med fokus på å danne gode vennskap og et godt 

læringsmiljø.  

Fergefjellet barnehage har plass til 39 barn. 15 plasser for barn i alderen 1-3 år på Marihøna 

og 24 plasser for barn i alderen 3-5 år på Edderkoppen og Tusenbein. Barnehagen ligger i 

Lømslandsvei 23 med kort vei til Baneheia, Bystranda og alt det Kvadraturen har å by på av 

opplevelser og kulturelle aktiviteter. Fra oktober 2021 flytter barnehagen til midlertidige 

lokaler ved Oddernes kirke. Dette for å rehabilitere barnehagebygget. Forventet varighet på 

midlertidig lokaler er 2-3 år.  
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Både Kløvergården barnehage og Fergefjellet barnehage har en flerkulturell barnegruppe som 

gjenspeiler mangfoldet av befolkningen i Kvadraturen. 

Kontaktinformasjon  
Odderøya barnehage: 

Enhetsleder: Malene Lehmann  

Telefon 90470248 Mail: malene.lehmann@kristiansand.kommune.no 

Besøksaddresse: Odderøyveien 70, 4610 Kristiansand  

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/odderoyabhg 

 

Kløvergården barnehage: 

Enhetsleder Malene Lehmann  Styrer Silje Trælandshei Engelstad 

Telefon 90759582   Mail: silje.t.engelstad@kristiansand.kommune.no 

Besøksadresse Østre strandgate 15, 4610 Kristiansand 

Hjemmeside: https://www.minbarnehage.no/klovergardenbhg  

 

Fergefjellet barnehage 

Enhetsleder Malene Lehmann  Styrer Kristine Slemdahl 

Telefon: 91605244   Mail: kristine.slemdahl@kristiansand.kommune.no 

Besøksadresse: Lømslandsvei 23, 4610 Kristiansand/Jegersbergveien 6, 4630 Kristiansand  

Hjemmeside: https://www.minbarnehage.no/fergefjelletbhg 

 

Postadresse er lik for alle barnehagene: «Navn» barnehage, Kristiansand kommune, postboks 

4, 4685 Nodeland  

 

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 

http://www.minbarnehage.no/odderoyabhg
https://www.minbarnehage.no/klovergardenbhg
mailto:kristine.slemdahl@kristiansand.kommune.no
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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 våre verdier. 

 

Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste 

I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for 

barnet, være et grunnleggende hensyn.  

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

  

Verdier i praksis 

Verdier i praksis handler om at ledere, ansatte, barn og foreldre begrunner valgene sine i felles 

holdninger, normer og verdier. Dette skal prege praksis og handlingene våre. 

Kjerneverdier 

Likeverd 

Medvirkning 

Anerkjennelse 

Alle barn og unge: 

- har en absolutt verdi 

- vil når de kan 

- finner mening og deltar 

- har noe å tilføre fellesskapet 



6 
 

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene. 

Overganger 

Kristiansand kommune har utarbeidet en plan for arbeidet med overganger som gjelder fra 

barnehageåret 2020-21: Plan for samarbeid og sammenheng i overganger for barn i 

barnehager og elever i grunnskolen.  

  

Ny i barnehagen 

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

Når et barn begynner i barnehagen, kan det være aller første gangen foresatte overlater deler 

av omsorgen og ansvaret til andre. Vi har fokus på en foreldreaktiv tilvenning for at både barn 

og foresatte skal opparbeide seg trygghet og tillit til barnehagen. Hvor lang tid barnet trenger 

for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaring, samt hvordan de 

blir møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, 

og vil få tildelt en primærkontakt. Det er viktig at foresatte setter av en uke til oppstart i 

barnehagen. Første uken bør foresatte holde seg nær barnet. Det er viktig at foresatte er aktive 

i tilvenning og bidrar til å introdusere det nye miljøet ovenfor barnet. Foresatte steller barnet, 

sitter sammen med barnet og er aktiv med barnet i lek. Primærkontakten nærmer seg barnet 

gradvis. Det blir satt av tid til en førstegangssamtale med foresatte så raskt som mulig etter 

oppstart. 

Målsettingen vår er at oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og 

trygge relasjoner. 

 

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: 

Alle våre tre barnehager er små og oversiktlige noe som er med på å minske avstand mellom 

liten- og stor avdeling. Vi bruker siste måneden før sommerferien aktivt til å drive tilvenning 

på ny avdeling. Barna vil da i hovedsak tilbringe tiden på sin nye avdeling med ledsagelse fra 

en trygg ansatt.  

Foresatte oppfordres i denne perioden til å sette av ekstra tid i hentesituasjon for å gjøre seg 

kjent med ny avdeling.  Det vil bli lagt til rette for oppstartsamtale for alle som ønsker det. 

https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehage/docs/doc_5626/index.html
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehage/docs/doc_5626/index.html
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehage/docs/doc_5626/index.html
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Vi etterstreber at det alltid skal følge en ansatt fra liten til stor for å sikre en trygg overgang.  

 

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. Både foreldre og barn deltar i arbeidet 

for å skape en trygg og god overgang.      I samarbeid med foreldre fylles overføringsskjema 

ut og oversendes til SFO/ skole.  

 

Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn: 

Vi har et eget pedagogisk opplegg for alle skolestartere gjennom hele det siste året. Her er det 

fokus på egenledelse, konsentrere seg om en oppgave over tid, følge en instruks, vente på tur 

og ta hensyn til andre. Aktivitetene skal styrke grunnleggende ferdigheter som skal være med 

på å gi et godt erfaringsgrunnlag og motivere til skolestart. Fokuset vil hele tiden ligge på 

lekbasert læring, og at barnet skal oppleve mestring og ha tro på egne valg og løsninger.  

Vi vil i tillegg gå gjennom det pedagogiske opplegget «Kroppen er min» og delta på 

barnehagesvømming i Aquarama hvor målsetningen er å bli trygg i vann.  

Siste måned før sommerferien vil skolestarterne delta i et eget opplegg sammen skolestarterne 

fra alle våre tre barnehager. Fokuset vil ligge på å gi barna en skikkelig god avslutning på sin 

barnehagetid, samt å øve seg på å bli kjent med nye barn, tilpasse seg en større gruppe og 

bygge relasjoner til fremtidige medelever. Vi vil i denne perioden ha et tett samarbeid med 

nærskolene/SFO og legge opp til felles aktiviteter med dem.  

Det vil bli en avslutningsseremoni i hver barnehage for å få en god avskjed med 

skolestarterne.  

  

Hovedsatsingsområder 

Alle barn skal oppleve å bli sett for den de er, og vi skal hjelpe dem inn i fellesskapet i 

barnehagen. Vårt hovedmål er at alle barn skal oppleve tilhørighet i fellesskapet. Dette sikrer 

vi gjennom fokus på: 
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Relasjon 

Vi har derfor fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i 

barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning 

for at barna skal utforske, leke og lære. Tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det 

dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og 

lek. Alle barn skal bli sett ved at vi ansatte er aktive, til stede og støttende i leken. Vi deler oss 

i små grupper når vi kan, noe som sikrer at alle blir sett og muligheten til å knytte nære 

relasjoner. Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som 

god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med. Hos oss skal barnet bli rustet for å 

mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med god 

relasjonskompetanse.  

Lek 

Relasjoner bygges i stor grad gjennom samspill i lek. Lek har, og skal ha en sentral rolle i 

barnehagen. Lek er barnets viktigste aktivitet og har en fremtredende plass i barns liv. I leken 

foregår det viktige læringsprosesser, og den fremmer utvikling på alle områder: språklig, 

intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken styrker og utvikler barnet sin identitet og 

selvfølelse, de prøver ut og lærer sosiale normer og regler. Gjennom leken får også barna 

bearbeidet sine inntrykk og erfaringer. Gjennom lek utvikler barn vennskap, og vennskap og 

tilhørighet er selve grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.  

Språk 

Leken er barnehagens viktigste pedagogiske virkemiddel for å utvikle barnets språk. Barna 

bruker språket for å uttrykke følelser, tanker, meninger og erfaringer. Språket er også 

nøkkelen til å bygge gode relasjoner, delta i lek og løse konflikter. Vi har et stort mangfold 

med flere ulike nasjonaliteter og morsmål i vår enhet, og vi har derfor stort fokus på å sikre et 

godt språkmiljø for alle barna.  

Kunst/kultur 

Odderøya kulturbarnehage har en mangeårig satsing på de estetiske fagområdene musikk, 

sang, dans/bevegelse, drama og visuell kunst. Erfaringen viser at arbeid med de estetiske 

fagene har stor betydning for språkutvikling/språkmiljø, danning og livsmestring. Opplevelser 

med kunst og kultur i barnehagen kan danne grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 

skapende arbeid. Vi ønsker derfor å videreføre denne satsingen til alle barnehagene i vår enhet 

da vi ser at estetiske uttrykk er universelle og danner grunnlag for et felles språk på tvers av 
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etnisitet. Vi vil motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 

skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.  

 

Rammeverket for kvalitet og mestring 

Rammeverket for kvalitet og mestring er en operasjonalisering av strategiplan for oppvekst 

2020-2025 i Kristiansand kommune. Rammeverket er et verktøy som gir muligheter for at alle 

enheter kan identifisere styrker og svakheter i egen praksis, velge egne satsningsområder, 

legge til rette for dype samtaler om utvikling og gjøre kollektive endringer av praksis. En 

hensikt med rammeverket er å støtte enhetsledernes strategiske planlegging på egen enhet. 

 

  

  

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 kontakthelsykepleier og øvrige støttefunksjoner. 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. 

  

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/
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Foreldresamarbeid 

Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes 

medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom 

Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes 

ansvar ifølge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til 

hjemmet. Det er opprettet et eget foreldreutvalg for barnehager i Kristiansand (FUB) som er et 

fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand kommune. 

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Alle 

barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ for barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan. 

  

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 

Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i 

forhold til informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Alle som jobber i 

barnehagen, må legge fram politiattest. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til 

barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse og utvikling står i fare. 

Foreldre vil som en hovedregel bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. 

  

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 og mestre. Dette skal blant annet komme til utrykk i arbeid med rammeplanens 

fagområder. Fagområdene er: 

•         kommunikasjon, språk og tekst 

•         kropp, bevegelse, mat og helse 

•         kunst, kultur og kreativitet 

•         natur, miljø og teknologi 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A722
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•         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. Lek og læring i barnehagen forgår 

både ute og inne, analogt og digitalt for å stimulere til et rikt og allsidig læringsmiljø. Slik vil 

barnehagen benytte digitale verktøy for å berike barnas lek og læring: 

Ansatte skal introdusere barna for ulike pedagogiske apper som eksempelvis Book Creator. Vi 

bruker prosjektor og film til å berike læringsmiljøet og til å lære om og utforske ulike temaer 

og miljøer. Vi tar også med oss digitale verktøy ut i naturen, som eksempelvis digitalt 

mikroskop og Ipad. Vi lager også animasjonsfilmer sammen med barna. Alle barna skal få 

erfaringer med å bruke digitale verktøy tilpasset utvikling og alder.  Ansatte vurderer kritisk 

de digitale verktøyene vi tar i bruk og er opptatt av riktig bruk av kilder ved innhenting av 

informasjon på nett. Vi jobber for å videreføre disse holdningene rundt digitale verktøy til 

barna.  

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende 

punkter for egenvurdering av praksis: 

• De ansatte har fokus på å inkludere alle barn i lek og sikre gode relasjoner mellom 

barna 

• Vi deler barna i små lekegrupper hvor ansatte er gode rollemodeller som aktivt deltar i 

barnas lek  

• Vi observerer, støtter og utvider leken på barnas premisser 

• Vi gir barna felles opplevelser og erfaringer gjennom prosjekt og leketemaer som tar 

utgangspunkt i barnas interesse og initiativ.  

• Vi bygger opp tydelige lekemiljøer i henhold til prosjekter og leketemaer.  

Eksempel 

Her er et eksempel på en leksituasjon der verdiene Rammeverket for kvalitet og mestring 

kommer til syne: 

Avdeling Ræga (2-3åringer) har i flere måneder hatt om temaet Hakkebakkeskogen. 

Rommene på avdelingen er innredet i henhold til temaet. Vi har Bakermester Harepus sitt 
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bakeri, Bamsefars hus, og selve skogen. Barna har sett filmen, voksne har dramatisert for 

dem, og studenter har deltatt i prosjektet. Barna har lært sangene fra boka, og de eldste har 

dramatisert deler av boken for de yngste.) 3-åringene på avdelingen er på tur til Tresse. Vi 

får ikke engang satt fra oss sekkene før barna roper «Trine! Du er rev!», og barna styrter opp 

i klatretårnet. Trine begynner å synge: «Jeg heter Mikkel Rev…», og leken er i gang. Hun 

løper etter barna for å fange dem, hvorpå barna roper «rever kan ikke klatre!». Trine får øye 

på et barn som sitter i karusellen, og løper for å ta ham. Da hun kommer bort til ham, sier 

han tørt «Per er ikke mus.»  

Trine går skuffet derifra, og går bort for å ta de barna som er i tårnet. Barna skynder seg å 

synge «so ro, lillemann», og Britt later som hun sovner. Når reven sovner, kommer Per bort 

til Trine for å sjekke at hun sover. Barna går ned fra klatretårnet, og løper opp i båten. Reven 

fortsetter å jakte på musene.  

 

Demokrati og barns medvirkning 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer danning og læring. Barnehagen skal fremme 

demokrati og være et inkluderende felleskap hvor barna får anledning til å ytre seg, blir hørt 

og delta. 

Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjonen med 

barn. Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. Uavhengig av alder og 

forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer blir lyttet til. Vi skal sørge for at barnas 

erfaringer og synspunkter får innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Punkter for egenvurdering 
Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende 

punkter for egenvurdering av praksis: 

• Vi velger prosjekt og leketemaer ut ifra hva barna interesserer seg for og tilrettelegger 

lekemiljøet i henhold til dette. 

• De ansatte toner seg inn på barna og anerkjenner barnas følelser, ønsker og behov 

• Vi støtter barna i å ta egne valg. Ved alle valg følger konsekvenser. Noen ganger betyr 

det å ta et valg at man må velge bort noe annet. Andre ganger betyr det at man må 

ordne opp eller rydde opp etter et dårlig valg.  

• Vi observerer barnas interesser og behov og bygger videre på dem. Vi er 

oppmerksomme på både verbale og non-verbale uttrykk. 
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• Vi har barnesamtaler for å få frem barnestemmen 

• Når barns medvirkning utfordrer planene våre evner vi å være fleksible og spille 

videre på situasjoner som oppstår 

Eksempel 

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

barnehagen:  

Noah (4 år) kommer inn på avdelingen en morgen. De andre barna holder på å kle seg; vi er 

på vei ut. Noah begynner å gråte, og viser med hele seg at han ikke ønsker å kle på seg.  

Kari (fagarbeider) tar Noah på fanget, og spør hva som er galt. Noah svarer at han har lyst 

til å være inne å leke. Den voksne lager en avtale med Noah om at han kan få lov til å være 

inne og leke på avdelingen mens hun hjelper de andre barna med påkledning, men at han må 

komme for å kle på seg når hun sier ifra. Noah blir kjempeglad, og gir den voksne en klem: 

«du er snill» sier han.   

Kari hjelper de andre barna, og går inn til Noah og sier: «Nå skal jeg hjelpe Ariana, og så 

kommer jeg inn og henter deg, ok?» Noah nikker.  

Kari kommer inn til Noah etter en liten stund, og ber ham om å rydde, for nå er det hans tur 

til å kle på seg. Han vil ikke.  

Kari minner Noah på avtalen de hadde, om at han fikk lov til å være sistemann ut slik at han 

fikk være lengst inne og leke.  

Noah smiler, og kommer for å kle seg.  

 

Petter (4,5 år) er veldig opptatt av dinosaurer, og hans engasjement smitter raskt over på de 

andre barna. Det oppstår endel konflikter, da det kun er tre dinosaurer på avdelingen og ikke 

nok til at alle kan delta i leken.  

En morgen møter Petter (4,5 år) Jenny (styrer) i gangen. Petter spør om hun kan kjøpe flere 

dinosaurer? Jenny bestiller, og gleden er stor den dagen pakken med mange nye dinosaurer 

ankommer barnehagen. Det lekes mye med dinosaurene. De ansatte følger opp med å tilføre 

nye elementer til leken. Nina (fagarbeider) tar med en gruppe barn ut i skogen. I sekkene har 

barna med seg dinosaurene. Nina har med seg ingredienser til å lage vulkan. Det settes frem 

bøker om dinosaurer i bokhylla og ipadene brukes til å finne mer kunnskap om temaet. 
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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. Det er utarbeidet en språkstandard for 

barnehagene i Kristiansand. Språkarbeidet inngår blant annet i barnehagens arbeid med 

fagområdene. 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende 

punkter for egenvurdering av praksis: 

• Vi prioriterer samtale med barna, og vi undrer oss sammen med dem. 

• Vi stiller åpne spørsmål for å gi barna mulighet til å gi utfyllende svar og inngå i 

dialog. 

• Vi utvider barnets ytring for å øke ordforråd, benevner det vi gjør/ser og vi bekrefter at 

vi har forstått budskapet barnet vil formidle ved å gjenta. Vi tar oss tid til å prøve å 

forstå.  

• Vi tar leken på alvor og benytter den til å støtte og utvikle barnas språk. De ansatte 

deltar, lytter og følger barnas ideer i lek. Prosjekter/leketemaer gir felles 

erfaringsgrunnlag å leke ut ifra.  

• Vi bruker konkreter, tegn og bilder som støtte i kommunikasjonen.  

• Vi leker med og utforsker skriftlig og muntlig språk gjennom eksempelvis bruk 

avdigitale verktøy, tekstskaping, rim, regler og sang. 

• Gjennom observasjon, samtale med foreldre og kollegaer fanger vi opp og støtter barn 

som har ulike kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive eller har sen 

språkutvikling. Vi iverksetter tiltak tilpasset hvert enkelt barns utfordringer.  

• Vi er kritisk i forhold til utvalg av barnelitteratur vi presenterer for barna for å sikre 

kvalitet og gode leseopplevelser. Vi finner litteratur som er oversatt til barnas morsmål 

og oppfordrer foresatte til å lese dette sammen med barna hjemme. 

• De ulike kulturene og språkene som er representert hos oss er synlige i 

barnehagehverdagen. 

• Vi har et tett samarbeid med Styrketjenesten for språk og mangfold for å sikre et godt 

språkmiljø hos oss gjennom blant annet veiledning og kompetansehevende tiltak for 

personalet.  

https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehage/docs/doc_5669/index.html
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Eksempel 

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

kommunikasjon og språk: 

Småbarnsavdelingen i Fergefjellet barnehage har lenge jobbe med eventyret Gullhår og de 

tre bjørnene. Nils 2,5år og de andre barna på småbarnsavdelingen er ute og leker. Nils lager 

mat, ved siden av sitter Astrid som jobber på avdelingen. Han snur seg mot Astrid, i hånden 

har han en plastikkskål med sand. Astrid strekker ut armen, tar imot og sier «Åh tusen takk». 

Astrid løfter opp en liten skje med sand. Plutselig utbryter Nils «NEEIII! Stopp! Den 

er aaaalt for varm». Astrid skvetter litt og ser på Nils. Så sier hun «har du en som er passe 

varm?» Nils svarer «ja». Astrid får servert en ny plastikkskål med sand. Nils 

ser forventningsfullt på Astrid. Hun ser på Nils og sier «mmmm den var akkurat passe varm». 

Nils snur seg og fortsetter leken. 

 

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer vennskap og fellesskap. Barna skal oppleve å 

være en betydningsfull person i felleskapet. Barn og voksne har en absolutt verdi. Barnehagen 

skal være preget av åpenhet og raushet der mangfold brukes som en ressurs. Barnehagen skal 

blant annet gjennom fagområdene jobbe med mangfold, likestilling og gjensidig respekt. 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende 

punkter for egenvurdering av praksis: 

• Alle skal få like muligheter ut fra sine forutsetninger til å leke, lære, samhandle og 

delta i barnehagens aktiviteter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 

religion og livssyn. 

• Vi har nulltoleranse for mobbing, diskriminering, utestengelse og krenking. 

• Både i formelle og uformelle aktiviteter legger vi til rette for samtale med barna om 

ulike familiesammensetninger og forståelse for kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, 

religion og livssyn. 

• Vi fremhever de ulike nasjonalitetene og mangfoldet som er representert i barnegruppa 

og samarbeider med foresatte rundt markering av høytider og formidling av 

tradisjoner. Vi er nysgjerrige og åpne i møte med de ulike kulturene.  
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• Vi ser mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtter, styrker og følger 

opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.  

• Vi etterstreber mangfold i personalgruppens sammensetning både i forhold til kjønn, 

etnisitet, erfaringsbakgrunn og utdanningsnivå. 

Eksempel 

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

uttrykk i barnehagens praksis:  

Barna leker ute på tur. En liten gjeng med gutter leker med pinner, de leker og snakker. De 

ser på hverandres hender som holder pinnene. De snakker om fargene på hendene, de har 

forskjellige farger på hendene. Ole er hvit, og Ali er brun.  Ole (4) forsvinner bort fra de 

andre noen få minutter. Han kommer så løpende og glad tilbake til de andre barna. Han viser 

frem hendene sine, som nå er helt sorte etter sot fra et gammelt bål som var i skogen. «Se, sier 

Ole, nå er jeg helt lik som deg Ali». Ole og Ali smiler.   

 

Lema 3år har akkurat begynt i barnehagen. Mamma og pappa til Lema kommer fra Etiopia 

og hjemme snakker de til Lema på sitt morsmål. Når Lema er i barnehagen sier han bare 

noen få ord på sitt morsmål. Han viser med kroppsspråket og ansiktsuttrykk at han er litt redd 

og vil aller helst bare være med mamma. Samira som jobber på avdelingen til Lema, er også 

fra Etiopia. Hun har tenkt litt på hva hun kan gjøre for at Lema skal bli tryggere i 

barnehagen. Samira bestemmer seg for å snakke med mamma til Lema. Det er da mamma til 

Lema sier «jeg kan jo komme på besøk og fortelle litt om Etiopia». Samira syntes det er en 

veldig god ide. Allerede dagen etter kommer mamma til Lema på besøk. Både mamma og 

Lema har på seg flotte etiopiske festdrakter. Begge smiler og viser de er stolte. 

 

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. 
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Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende 

punkter for egenvurdering av praksis: 

• Odderøya- og Fergefjellet barnehage er miljøfyrtårnsertifisert og Kløvergården 

barnehage har Grønt Flagg. Formålet med begge disse oppleggene er å styrke 

bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning og bevisstgjøring. Begge er 

pedagogiske opplegg som involverer barna i stor grad.  

• Vi legger vekt på respekt for naturen og det vi har rundt oss og vi behandler dyr, 

insekter og planter med respekt. Vi gir barna naturopplevelser året rundt.  

• Vi rydder etter oss når vi er ute i naturen og plukker med oss søppel som vi finner på 

tur. På denne måten skaper vi en bevissthet rundt forsøpling i naturen og bidrar til 

gode holdninger.  

• Vi kjøper leker av god kvalitet og lærer barna å behandle leker og annet utstyr med 

respekt slik at det får en lang levetid. Vi samarbeider om å reparere det vi kan.  

• Vi kildesorterer, og følger digital utvikling for å bli mest mulig papirløs. 

• Vi jobber for å redusere matsvinn. 

Eksempel 

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

praksis: 

Det er en fin vårdag i slutten av april. Skogen yrer av lyder og frisk natur. Hanne (pedagog) 

og Cathrine (barne- og ungdomsarbeider) har med seg tre-års gruppen ut på tur til 

gapahuken ute i skogen. Noen av barna leker Bukkene bruse med kongler og pinner, mens 

Linda og Lukas blir sittende på huk for å studere de fine nøttene som ligger på bakken. 

Ludvig holder flere nøtter i hånden sin som han sitter og beundrer.  Linda sin nøtt sitter 

derimot fast i bakken. Linda roper og vifter med armen: «Cathrine, kom, hjelp 

meg». Cathrine kommer og setter seg ned hos Linda og Lukas. Linda sier: «Nøtten sitter fast, 

hjelp» Cathrine spør barna: «Ja, hvorfor tror dere nøtten sitter fast?» Lukas og Linda ser 

undrende på Cathrine. Cathrine peker på et bitte lite tre som står like ved. Hvor tror dere 

dette lille treet kommer fra: Linda peker på bakken: Der sier hun. Lukas reiser seg, og går 

bort til det lille treet. Han trekker det opp og sier. «Oi, tråder». Linda kommer bort og peker: 

«Se, treet har nøtt» Cathrine smiler og svarer; Ja, se det lille treet vokser opp fra nøtten. Ser 

dere de små trådene under nøtten, dette kalles røtter. Det er som små sugerør som treet kan 

drikke vann og næring med. Slik kan det vokse opp og bli et kjempestort tre med mange nye 
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nøtter. Kom, kan dere hjelp meg å plante det lille treet ned igjen? – Etterpå går de sammen 

for å finne det store treet. Kanskje det er her Lukas sine nøtter stammer fra?  

 

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 i møte 

med rammeplanens fagområder. Barn skal møtes med en holdning der de voksne søker å 

forstå hva som ligger bak barns atferd uttrykk og støttes i å håndtere livene sine gjennom 

trygghet, relasjon og god følelsesregulering. Dette er i tråd med Kristiansand kommunes 

kompetanseprogram knyttet til en traumebevisst tilnærming og forebygging/avdekking av 

vold- og seksuelle overgrep. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for 

omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. 

Gjennom samtaleverktøyet «Kroppen er min» skal barna få mulighet til å kommunisere med 

voksne om krenkelser, grenser, hemmeligheter og trygghetspersoner. 

Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende 

punkter for egenvurdering av praksis: 

• Personalet utfordrer og støtter barna i deres utvikling. I trygge omgivelser får de 

erfaring med å gå på utsiden av sin komfortsone, mens tilstedeværende ansatte gir 

nødvendig støtte og veiledning for at barna kan oppleve mestring.  

• Vi bekrefter barnas ulike følelser og følelsesuttrykk og veileder og støtter barnet i 

medgang og motgang.  

• Barnehagehverdagen skal preges av god balanse mellom ulike aktiviteter, lek, ro og 

hvile 

• Vi tilbyr et sunt og variert kosthold. Måltider og matlaging skal gi barna et godt 

grunnlag for å utvikle matglede og sunne spisevaner.  

• Alle barnegruppene har minst to turdager i uka.  

• Tilstedeværende voksne er tett på barna for å kunne observere og få informasjon om 

barnas omsorgs- og livssituasjon. Vi er barnets representant og handler alltid ut fra 

barnets beste.  
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• Vi har gjennomført kompetanseheving rundt seksuelle overgrep og vold gjennom 

kursrekken «Kroppen er min». Dette verktøyet benytter vi i arbeidet med barna.  

• Vi benytter «Traumebevisst omsorg» og «Trygghetssirkelen» som metode i møte med 

barna for å sikre gode relasjoner og trygg tilknytning.  

Eksempel 

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

med livsmestring og helse: 

Tusenbein er ute i barnehagen og leker. Alle barna er opptatt med å leke med vann, utenom 

Ali 5år.  

Astrid som er fagarbeider på Tusenbein, ser Ali har trekket seg unna de andre barna. Han ser 

ned i bakken og gråter. Astrid går bort og setter seg ned ved siden av Ali. Hun spør “nå kan 

jeg se du er lei deg, hva har skjedd?”. Ali løfte armen mens han fortsatt ser ned i bakken. Han 

peker bort mot de andre barn og sier med lav stemme “jeg ville også leke med vann”. Astrid 

foreslår at de kan gå bort til de andre barna sammen og spørre om han kan få litt vann. Trude 

5år snur seg når de kommer bort og sier “nei, det er ikke plass her”. Ali ser ned i bakken og 

tårene triller.  “Ser dere hvor lei seg Ali ble nå. Hvordan kan vi lage plass til han også?” 

Reidar sier “Vi kan lage større ring”. “Det var et godt forslag, Reidar!”, sier Astrid. Reidar 

går bort til Ali, tar han i hånden og sier “kom, kom..”. Reidar hjelper Ali med å finne bøtte og 

spade, mens han holder Ali i hånda. Ali snur seg og ser på Astrid, han smiler.   

 

Karsten (fire år) har nettopp startet i barnehagen, han har gått i barnehagen kort tid. Tre-

lastebilen som står ute i barnehagens område er populær å klatre på. Karsten står og 

observerer barna som klatrer opp og ned, han snur seg til Petra (pedagog) som står på siden 

og sier at han også vil opp der. «Prøv da vel!» sier Petra, «jeg kan ikke!» roper han fortvilet, 

og viser med hele seg at dette er hans Mount Everest. Petra sier at Karsten så klart kan, han 

må bare prøve. Karsten prøver en gang, og en gang til, og en gang til. «Men jeg klarer 

ikke!». Petra viser hvordan han kan plassere føttene. Karsten prøver igjen og klarer å komme 

seg opp. På toppen av lastebilen jubler Karsten med begge hendene i været, «jeg klarte det!». 

Petra hopper opp og ned og klapper med hendene «bra jobba, du ga deg ikke». Karsten 

klatrer opp og ned flere ganger etter hverandre, like stolt hver gang.  
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Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø 

Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som 

vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, trakassering, vold og mobbing. 

Barnehagen skal ha nulltoleranse mot alle typer krenkelser. 

Kristiansand kommune har utarbeidet en egen veileder for arbeidet med trygt og godt 

barnehagemiljø. 

Når barn ikke har det trygt og godt inntrer aktivitetsplikten som innebærer følgende plikter: 

Følge med – melde fra – undersøke – sette inn tiltak 

 

Slik arbeider vi med å forebygge mobbing og skape et trygt og godt barnehagemiljø 

• Barnehagelederne (enhetsleder/styrer/pedagogisk leder) er gode kulturbærere, viser 

vei og tar ansvar for at de verdier og normer som praktiseres i barnehagen fremmer et 

trygt og godt barnehagemiljø for alle barna.   

• Alle barn opplever at de er inkludert i fellesskapet og at de inngår i gode, trygge 

relasjoner til andre barn og ansatte 

• Ansatte er omsorgsfulle og tydelige voksne. Arbeidet preges av relasjonsbasert 

ledelse, hvor god struktur, tilhørighet og deltakelse står sentralt.  

• Vi støtter barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere 

over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Vi støtter barna i å sette egne 

grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner 

• Vi observerer og vurderer barnets trivsel og allsidige utvikling fortløpende. 

• Alle ansatte melder fra til enhetsleder/styrer dersom de får mistanke om eller 

kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Enhetsleder/styrer 

melder fra til barnehageeier i alvorlige tilfeller. 

• Vi lytter til barnet og tar deres opplevelser på alvor. Det er barnets opplevelse som 

legges til grunn når vi skal ta stilling til om barnet har et trygt og godt barnehagemiljø.  

• Vi har nulltoleranse mot alle typer krenkelser og griper inn når et barn i barnehagen 

utsettes for dette. Ofte vil det handle om umiddelbart å stanse negativ oppførsel som 

eksempelvis utagerende atferd, verbal krenkelse eller utestengelse.  

• Ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø skal det lages en 

handlingsplan og iverksettes tiltak. Dette gjøres i tett samarbeid med foresatte og ledes 

av enhetsleder/styrer.  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/styrende-dokumenter/
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• Vi samarbeid med barnas hjem. Både foreldre og ansatte er viktige rollemodeller for 

barnas sosiale liv og vi kan gjøre en stor forskjell hvis vi målrettet bygger og støtter 

barns samhold og fellesskap. Vi legger opp til dialog og refleksjon mellom foresatt og 

ansatte. Vi bruker dialogmodellen som verktøy.  

 

Årshjul for barnehagens forebyggende arbeid  

  

Måned              Aktivitet  Ansvar  

August  

Planleggingsdag/personalmøte:  

• Gjennomgang av barnehageloven § 41, 42 

og 43.  

• Gjennomgang av «Veileder til trygt og 

godt barnehagemiljø».  

• Drøfting av barnehagemiljøet og hva de 5 

delpliktene i aktivitetsplikten 

innebærer (forebygge, følge med, gripe inn, 

melde fra, undersøke)  

Styrer  

August  Oppstartssamtaler med nye foreldre  
Pedagogiske 

ledere  

August/  

september  

Foreldremøte, hvor foreldre gjøres kjent med:  

• Barnehageloven § 41, 42 og 43  

• «Veileder for trygt og 

godt barnehagemiljø»  

• Dialogmodellen.no  

• Nullmobbing.no  

• Hvordan melde fra (meldeskjema for 

ansatte i barnehagene i Kristiansand)  

• Valg av foreldrerepresentanter til 

samarbeidsutvalg  

Styrer  

 September/Oktober  
Konstituering av samarbeidsutvalg. Gjennomgår 

«Veileder for trygt og godt barnehagemiljø.  
Styrer  

November  Foreldreundersøkelsen (udir)  Styrer  
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Januar  
Foreldreundersøkelsen gjennomgås i ledelsen, 

personalet og SU.  
Styrer  

April  

Personalet vurderer egen praksis knyttet til 

aktivitetsplikten (kap. 5 i denne veilederen) og 

hvordan ansatte følger opp dette.  

Styrer  

  

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. 



23 
 

Plan for arbeidet 

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

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

sikre progresjon. Se modellen under.   

 

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon: 

• Vi bruker praksisfortellinger for å beskrive og dokumentere praksis, og som 

utgangspunkt for kritisk refleksjon over egen praksis. Vi deler suksesshistorier for å få 

frem når vi lykkes med å nå målene våre.  

• «Se-meg» skjema: Vi dokumenterer hvor barnet er i sin utvikling, og ser hvor vi kan 

støtte det ekstra for å komme videre i sin utvikling. Skjemaet er utgangspunkt for 

foreldresamtaler.  

• Språkløyper, TRAS – Tidlig registrering av barns språkutvikling. Oppfølging og tiltak 

etter behov  

• PA-grupper. Vi bruker pedagogisk analyse som verktøy når vi jobber med utvikling og 

progresjon i personalgruppa.  

• Personalmøter og planleggingsdager: Vi trekker fram punktene for egenvurdering slik 

at årsplanen blir et levende dokument som gir oss retning i arbeidet og sikrer 

progresjon.  

• Vi bruker observasjon og barnesamtaler for å kartlegge barnas opplevelse av å være en 

del av fellesskapet, og jobber videre med informasjonen vi får fra barna.  

 

  

 
 
 
 


