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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.   

 

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

Kløvergården har lang historie. Det var sanitetsforeningen som startet Kløvergården i 1975 og drev 

denne i mange år før kommunen overtok ansvaret for driften i 1997. Det å være en «bybarnehage» 

gir oss mange muligheter. Vi har mange aktivitetstilbud rett utenfor døra. Vi har gå-avstand til 

Odderøya, Kilden, Baneheia, Aquarama osv. 

Krabba har plass til 15 barn i alderen 1-3 år. Ræga har plass til 20 barn i alderen 2-4 år. Krepsen har 

plass til 18 barn i alderen 3-6 år.  

Personalet på Kløvergården har lang erfaring og alle våre faste ansatte er enten pedagoger eller 

barne- og ungdomsarbeidere. Felles for oss alle er at vi ønsker å gi hvert enkelt barn en trygg og god 

hverdag med gode opplevelser hvor vi har fokus på vennskap, lek og læring. 

Adressen vår er:  

Østre strandgate 15, 4610 Kristiansand 

Hver avdeling har sin egen telefon:  

Krepsen: 41425417 

Ræga: 41450629 

Krabba: 41522548 

Konstituert enhetsleder til juni 2020: Silje Trælandshei Engelstad  

Telefonnummer: 381 03 430 eller 907 59 582 

Mailadresse: Silje.t.engelstad@kristiansand.kommune.no  

Mailadresse: klovergarden.barnehage@kristiansand.kommune.no 

Hjemmesiden vår kommer du til ved å følge lenken: www.minbarnehage.no. Gå til finn 

barnehage. Du skriver Kløvergården barnehage og klikker deg innover derfra. 

Kristiansand kommune/Kløvergården bruker IST direkte i kommunikasjon med familiene. Her 

blir det lagt ut ukeplaner/månedsplaner og annen informasjon fra barnehagen. Foreldrene 

kan også sende melding om andre som skal hente barna, om barnet er sykt, ferier osv. Vi 

registrerer barna inne på ist når de kommer og når de går.  

mailto:Silje.t.engelstad@kristiansand.kommune.no
mailto:klovergarden.barnehage@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/
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Ansatte i Kløvergården barnehage 2019/2020. 

 

Krepsen:  

Pedagogiske ledere: Anette Axelsen og Line Vallevik  

Pedagogisk medarbeidere: Anna Bernes, Paula Permporn og  

Lærling: Wajiha Akkawi 

 

Ræga: 

Pedagogiske ledere: Britt Elisabeth Taule og Renate Ekrann Foshaug 

Pedagogiske medarbeidere: Anita Flaa, Bjørg Nilsen, Patricia Zuniga, Teresa Gormesa og 

Linda Vestøl 

Lærling: Oda Marie B. Randøy 

 

Krabba:  

Pedagogiske ledere: Camilla Lien og Rikke Lee Madsen 

Pedagogiske medarbeidere: Anne Britt Isaksen, Wenche Fintland og Malene Knutsen 

Lærling: Henrik Homme 

 

 Ekstra bemanning i barnehagen er : - Gitte Syvertsen – støttepedagog og veileder i norsk, 
Beate Lorck og Memona Simonsen– spesialpedagoger.  
 

 

 

 

Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:  

 

 Vi bruker mye tid på å skape tillit hos barn og foreldrene ved oppstart og ellers 
gjennom året. Trygge voksne skaper trygge barn  

 Vi har faste rutiner hver dag. Forutsigbarhet skaper trygghet.  

 Vi tilpasser hverdagen etter barnas individuelle behov (mat, sovetider mm)  
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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:  

 Mai-juni: Når det er avklart hvilken avdeling barnet skal gå på, er personalet på «ny» 

avdeling bevisst på å prate og leke med barna som skal begynne på avdelingen.  

 Juni: Barn som bytter avdeling får velkomstbrev fra ny avdeling med nyttig 

informasjon og bilde av ansatte. Vi er en liten barnehage der personalet kjenner alle barn i 

barnehagen. 

 Juni: Barna deltar på tur og er på besøk på «ny» avdeling.  

 Uke 27: Garderober gjøres klar med bilder og navn.  

 Uke 31: Barna begynner på ny avdeling. Vi sikrer at det er kjente ansatte på jobb når 

de begynner. 

 

 

 

Overgang barnehage – SFO/ skole  
Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid 

mellom barnehagen og SFO/ skolen er derfor viktig. Kristiansand kommune har utarbeidet 

rutiner for dette samarbeidet. Både foreldre og barn deltar i arbeidet for å skape en trygg og 

god overgang. Barnehagen sender i samråd med foreldre et overføringsskjema til SFO/ skole 

der også barnet har fått bidra med informasjon.  

Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn:  

 

 For skolestarterne har vi 5 års klubb. Her har vi et eget pedagogisk opplegg med ulike 

skoleforberedende aktiviteter.   

 Ellers har vi fokus på at barnet skal oppleve mestring og ha tro på egne valg og 

løsninger. Bli selvstendig og mest mulig selvhjulpen med praktiske ting.  

 De eldste barna har vanntilvenning i Aquarama gjennom hele året. 

 5 års klubben avslutter året med overnatting i barnehagen  

 Barnehagen fyller ut et overføringsskjema som skal sendes barnets skole innen 1 

mai. Foreldrene skal skrive under på skjemaet før det sendes. 
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Barnehagens formål og innhold §1 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 

for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering» 

Barnehagens formål, lov om barnehager §1, gjenspeiles i verdiene i læringsmiljøsatsingen 

(FLiK).  

 

Våre felles verdier 
Kristiansandsbarnehagen har en felles visjon om at barnehagen skal være «ET GODT STED 

Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE». Barnehagen jobber kontinuerlig med 

kvalitetsutvikling. Gjennom FLiK (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) har 

barnehagene i Kristiansand etablert en praksis med å analysere læringsmiljøet. Alt arbeid i 

barnehagen skal bygge på følgende verdier:  

1. Barn og voksne har en absolutt verdi. 

2. Barn vil lære og vise at de har lært.  

3. Barn vil når de kan. 

4. Barn som finner mening deltar.  

5. Barn og unge som får medopplevelse samarbeider. 

6. Alle barn har noe å tilføre felleskapet.  

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene.  
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Hovedsatsingsområder  
Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende 

hovedsatsingsområder for neste barnehageår:  

 

Kunst og relasjoner er vårt hovedsatsningsområde. 

Barna skal oppleve en trygg og god hverdag som er preget av trivsel. Barn skal mestre og 

lære å knytte positive relasjoner til andre barn og voksne. 

Voksne er bevisste, nysgjerrige og aktive rollemodeller i leken.  

Barnehagen skal være med i et toårig «kulturbarn prosjekt» Lære mer om visuell kunst. 

 

KULTURBARN 0-8 prosjektet 

Kløvergården barnehage skal fra høsten 2019 være en del av «kulturbarn» prosjektet, 

sammen med Odderøya og Trollhaugen barnehager. Vi er plukket ut som en av seks 

kommuner i Norge (det var 42 søkere), noe vi er veldig fornøyde med.  

«Kulturbarn» er et nasjonalt(pilot) prosjekt initiert av Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og 

senter for kunst og kultur i opplæringen der målet er: 

- Å styrke barnehagenes kompetanse i å arbeide med og formidle kunst og kultur til 

små barn. 

- Kompetanseheving gjennom nettverksgrupper 

- Gi hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører i kommunen. 

- Møte med profesjonelle kunstnere. 

Vi gleder oss veldig til å være med på dette prosjektet sammen med kulturbarnehagen 

Odderøya og Trollhaugen barnehage.  

 

Samarbeid 
Barnehagen har mange aktuelle samarbeidspartnere som barnevern, pedagogisk psykologisk 

tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Her kan barnehagen hente 

hjelp når det er behov for det. 

Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus  der man treffer 

helsesøster, familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og 

skolehelsetjenesten. Også barnehagen henvender seg her når det er behov for det. Alle 

barnehager har fått tildelt en kontakthelsesøster som de møter minst to ganger pr. år. Det 

tverrfaglige samarbeidet kommer blant annet til utrykk gjennom avklaringsmøtet. Denne 

møteplassen har til hensikt å kartlegge hjelpebehovet slik at familier får riktig hjelp og bidra 

til best mulig utvikling for barnet.  

 

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 å 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 

 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.  

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

 
- Ansatte legger til rette for og inspirerer til ulike former for lek.  
- Ansatte støtter opp om relasjoner mellom barn.  
- Ansatte er pålogga og aktivt tilstede 
- Vi er støttespillere for barn som i perioder ikke kommer inn i lek 
- Vi observerer, støtter og utvider leken på barnas premisser  

 

 

 

Her er et  bilde på leksituasjoner der verdiene i rammeplanen og FLiK kommer til syne: 

 

         

 

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.  
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Punkter for egenvurdering 

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

punkter for egenvurdering av praksis:  

 

- De voksne møter og anerkjenner barnas følelser, ønsker og behov.  
- Lekevalg - dette bruker vi på store avdelingene. Barna skal ta beviste valg i forhold til 

hva de ønsker å leke med.   
- Dagens ordensbarn på Ræga og Krepsen  
- Vi lytter til det barna sier, også det de uttrykker gjennom handlinger 

- Vi oppmuntrer barna til selvstendighet, og vil arbeide for å gå sammen med 

foreldrene i dette arbeidet. F.eks i garderoben.  

- Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og det som finnes i vårt nærmiljø når vi 

utformer det pedagogiske opplegget på avdelingen. 

- Vi bruker egenledelse i vårt arbeid med barna.  

 
 

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

barnehagen:   

Ahmed(5), Emilie(5) og Marius(4) har tatt på seg ski. De har allerede gått flere runder på lekeplassen sammen 

med Astrid(barnehagelærer). Etter en stund tar de en liten drikkepause. Emilie sier:» I går så jeg at voksne 

damer og menner gikk på ski. De hadde konkurranse. Da vant de blomstervase og medalje.» Marius kikker bort 

på Emilie og sier:» Det så jeg også sammen med min mamma.» Ahmed snur seg mot Astrid og spør: «Går det 

an at vi har sånn konkurranse, Astrid?» «Ja, det går an,» ler Astrid. «La oss finne frem noen flagg, så kan noen 

heie på oss!» Etter kort tid er barn og voksne i barnehagen i sving med å gå på ski og heie på hverandre. 

 

  

Barna får være med å bestemme hvor vi skal  

på tur og hva vi skal ha med oss. 

 

 

 

 

Kommunikasjon og språk 
Vår barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og språkutvikling i 

omgivelser der voksne er bevisst sin rolle som språklige forbilder. Barnehagen arbeider 

systematisk med å utvikle barnehagens språkmiljø i forhold til språkstandard for 

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

fagområdene.  
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Punkter for egenvurdering 

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

punkter for egenvurdering av praksis:  

 

- De ansatte er gode språkforbilder. For å få i gang samtaler/dialog stiller vi åpne spørsmål. 
Eksempel: «Fortell mer om det…» «Hvordan så den ut?»  
- Vi leser bøker og samtaler omkring bøker.  
- Vi bruker rim og regler og finner rytmen i ordene.  
- Rolleleken er sentral i arbeidet med språk og relasjoner i sammen med barna. 

 

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

med kommunikasjon og språk: 

 

      

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:  

 

 
- Kløvergården barnehage er en flerkulturell møteplass for barn og voksne med ulike 

kulturer, funksjonsevne, livssyn og språk.  
- Vi lytter og har respekt for hverandre.  
- Vi samarbeider i leken og i aktiviteter.  
- Gutter og jenter har like muligheter og støttes i de valgene de tar.  
- Våre «lekekasser» inneholder variert utstyr til ulike tema på tvers av kjønn og 

interesser.  
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Eksempel 
Her er to eksempel på hvordan mangfold, likestilling og gjensidig respekt kan komme til uttrykk i barnehagens 

praksis:   

 

   

 

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.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis: 

 

Foreldrene: 

- Alle barn vil få et grønt bærenett som skal brukes i stedet for plastposer, til å ta med 

skitne og rene klær frem og tilbake fra barnehagen. 

- Foreldrene involveres i deling med andre gjennom innsamlingen vår til Sunshine 

senter i Namibia på FN-dagen. 

Barnehagen: 

- Barna lærer å bli glade i naturen gjennom å gå på turer 2 formiddager i uken hele 

året. 

- Vi holder turområdet vårt fritt for søppel. 

- Barna deltar i dugnad på lekeplassen vår gjennom hele året. Da får de innsikt i å 

passe på leker og utstyr og blir involvert i arbeidet som må gjøres når noe går i 

stykker. 

- Vi skal arbeide for å redusere matsvinn. 
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Vi er en Grønt Flagg barnehage  

  Dette innebærer at vi hvert år har ulike tema / prosjekter som vi i etterkant implementerer i 
barnehagens hverdag.  
o Kildesortering  

o Resirkulering / gjenbruk av klær  

o Kaste mindre mat - lukte og smake på ting før man kaster  

o Økologisk melk  

o Være «søppelpoliti»  

o Lage søppelkunst  
 

Eksempel 

Her er et bilde på hvordan bærekraftig utvikling kan komme til utrykk i barnehagens praksis: 

 

            

 

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 atferds 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.  

 

 

 

 

https://sharepoint/enheter/bhg/KlovergardenBhg/Delte%20bilder/Maura/20190326_102606.jpg
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Punkter for egenvurdering 

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

praksis:  

 

- Vårt ønske er at foreldre og barn kjenner at de blir møtt på en god måte. 

- Alle skal ha en venn, alle barn skal ha det sosiale verktøyet til å skaffe seg en venn. 

- Barna får støtte i å mestre motgang ved å sette ord på, og bli kjent med egne og 
andres følelser  

- Vi gjør barna bevisste på seg selv, og at de kan sette grenser for seg selv og sin egen 
kropp. De eldste barna bruker samtaleverktøyet «Kroppen er min» 

- Barnehagehverdagen preges av god balanse mellom ulike aktiviteter, lek, ro og 
hvile.  

- Vi tilbyr et sunt og variert kosthold og vektlegger det sosiale rundt måltidet, med 
hygge og gode samtaler.  

- Voksne skal bekrefte barns følelser. 
 
 

Eksempel 

 

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

livsmestring og helse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaske hender før måltid fremmer god helse.  

Det er rutine som innarbeides tidlig i barnehagen. 
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Mobbing i barnehagen 
 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre 

til, å være en betydningsfull person i felleskapet og muligheten til medvirkning». (Ny 

definisjon av mobbing v/ Lund, Kovac, Helgeland 2017)  

Slik vil barnehagen forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp mobbing i tråd med 

barnekonvensjonen og verdiene i Rammeplanen og FLiK:  

 

 Systematisk arbeid med barnesamtaler og foreldredialog.  

 Barnehagen har utarbeidet en egen mobbeplan med rutiner for håndtering av 
konflikten.  

 Barnegruppene jobber aktivt med tema, der vennskap og positive relasjoner er i 
fokus.  
 

Se retningslinjer på hjemmesiden til Kløvergården barnehage: 

http://www.minbarnehage.no/klovergardenbhg 

 

 

 

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)  

http://www.minbarnehage.no/klovergardenbhg
https://sharepoint/enheter/bhg/KlovergardenBhg/Delte%20bilder/Maura/20190506_090201.jpg
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Pedagogisk dokumentasjon 

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

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

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

utvikling av praksis.  

 

Plan for arbeidet 

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

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

sikre progresjon. Se modellen under.   

 

 

 

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

Foreldrene: 

 Samarbeidsutvalget vil naturlig snakke om punkter i årsplanen. 

 Tilbud om samtaler i barnehagen. 

Barn: 

 Barnesamtaler rundt trivsel den siste høsten med de eldste barna. 

 PA vil være et av våre korrektiv i forhold til barnas læringsmiljø. 

Ansatte: 

 Jobbe med årsplanen på personalmøter og planleggingsdager. 

 Bruke årsplanen til evaluering av deler av arbeidet vårt på avdelingsmøtene minst en 

gang i måneden. 
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VIKTIGE DATOER for barnehageåret 2019/2020: 

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse 

dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser. 

 

Planleggingsdager: Høsten 2019    Våren 2020  

           Torsdag 17 oktober  Torsdag 2. januar 

           Fredag 18. oktober   Tirsdag 14. april 

                        Fredag 22. mai 

 

Foreldremøter: Tirsdag 10. september 

   Onsdag 11. mars(Temaforeldremøtet) 

 

Julefest:  Torsdag 12. desember  

Sommerfest: Tirsdag 9. juni 

Dugnad:  Onsdag 6 mai og torsdag 7. mai 

  

Sommerstengt de tre siste ukene i juli: Uke 28, 29 og 30 
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Det viktigste i livet!! 

 

Det viktigste i livet er å være lykkelig. 

Ha en hverdag der en får være sammen med sine venner. 

Der en får tid til å leke. 

Der en får utfordringer å strekke seg etter. 

Der en hele tiden lærer nye ting. 

Der de voksne får barna til å føle seg verdifulle. 

Der barnet får lov til å bruke sine ressurser. 

Der det alltid er et fang for trøst.  

Det viktigste i livet er å ha  

mange fine minner å tenke tilbake på,  

og samtidig vite at det vil skje noe nytt 

rundt neste sving.  

Det viktigste i jobben for oss voksne i Kløvergården 

er å vite at vi til enhver tid prøver å gi  

barna mest mulig av denne lykken.  

 

 

Kløvergården barnehage 

30103430/90759582 


