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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voietun barnehage eies av Kristiansand kommune. Barnehagen har 3 avdelinger. 1 småbarns-
avdeling med 15 barn fra 1 - 3 år (Bjørnebær) og 2 grupper for barn i alderen 3 - 5 år (Tyttebær og 
Blåbær), med 18 barn på hver avdeling. 

Barnehagen ligger i Voiebyen, nær Voiebyen skole. Vi ligger tett ved Voieskauen der vi har vår egen 
gapahuk "Plassen vår", som vi tilbringer mye tid ved. Ellers benytter vi oss av lekeplassene og 
andedammen i nærområdet vårt. I tillegg får vi låne gymsalen på Voiebyen skole hver uke. Vår 
åpningstid er fra 07.00 - 17.00 

Personalet på Voietun 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. 

 

V o i e t u n  b a r n e h a g e  s k a l  v æ r e                                                                                                                       
« e t g o d t  s t e d  å  v æ r e  o g  e t  g o d t  s t e d  å  l æ r e » 

 

 

 
   

 

 Voietun barnehage 

Sjekteveien 1 

4624 Kristiansand 

 

Telefon 

Styrer Bjørg Godtfredsen 

46816707 / 90594503 

Blåbæravdelingen 91559855 

Tyttebæravdelingen 91169309 

Bjørnebæravdelingen 91584333 

 

Hjemmeside 

www.minbarnehage.no/voietunbhg 



 

 

Ny i barnehagen  

I Voietun sender vi ut velkomstbrev til alle nye barn i løpet av mai måned. Her inviteres foreldre og 
barn til å komme på besøk og hilse på.  

I mai / juni har vi foreldremøte med nye foreldre. Her snakker vi om tilvenning og hvordan vi 
sammen kan skape en god, trygg og forutsigbar hverdag for barnet. Gjennom praktiske eksempler 
formidler vi viktigheten av å opptre som omsorgsfulle og tydelige voksne som tar valg for barna. 

De første dagene 

 Vi bruker mye tid på å skape tillit hos foreldrene. Trygge voksne skaper trygge barn 

 Vi har faste rutiner hver dag. Forutsigbarhet skaper trygghet. 

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

 Vi oppfordrer foreldrene til at barna skal ha noe kortere dager i begynnelsen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  

 I januar starter småbarnsavdelingen opp med faste besøk hver 3. fredag hos de store 
avdelingene. Her er barna med på lek, samlingsstund og måltid. En voksen fra 
småbarnsavdelingen er alltid med. 

 Småbarnsavdelingen benytter seg også svært ofte av lokalene og uteområdet til de store. 
Det skaper stor trygghet at de er godt kjent i omgivelsene der. 

 Ved ukentlige avdelingsmøter kommer de samme voksne fra stor avdeling og er sammen 
med de små. 

Gjennom våre faste treff og aktiviteter i løpet av året, erfarer vi at overgangen til stor avdeling blir 
en naturlig del av barnehagelivet. 

 



 

 

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. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på hjemmesiden. 

 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.                                      

 5 års klubben avslutter året med overnatting i barnehagen  

 

 

 

 
 



 

 

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: Barn og voksne har en absolutt verdi. 

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

2. Barn vil når de kan. 

3. Barn som finner mening deltar.  

4. Barn og unge som får medopplevelse samarbeider. 

5. Alle barn har noe å tilføre felleskapet.  

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene.  

 



 

 

 

                                           Hovedsatsingsområder 

Barnehagen har evaluert arbeidet i 2018 og prioritert følgende satsingsområder                                       
for neste barnehageår:  

Livsmestring og helse - Lek og vennskap. 
Vi jobber for at det enkelte barn skal oppleve barnehagehverdagen som meningsfull. At ingen skal 

«forsvinne» i en travel barnehagehverdag. At ALLE skal bli sett, hørt og verdsatt for den de er. 
At vi klarer å se bak atferden og møte barnet på sine følelser. Gi mestringsopplevelser og erfaringer 

på at man blirregnet med og er en viktig del av fellesskapet. 
 

 
 

Samarbeid 

Barnehagen har mange aktuelle samarbeidspartnere som barnevern, pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Her kan barnehagen hente hjelp når 
det er behov for det. 

Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus  der man treffer helsesøster, 
familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten. Også 
barnehagen henvender seg her når det er behov for det. Alle barnehager har fått tildelt en 
kontakthelsesøster som de møter minst to ganger pr. år. Det tverrfaglige samarbeidet kommer 
blant annet til utrykk gjennom avklaringsmøtet. Denne møteplassen har til hensikt å kartlegge 
hjelpebehovet slik at familier får riktig hjelp og bidra til best mulig utvikling for barnet. Foreldre kan 
også benytte dette tilbudet.     

 

Foreldresamarbeid 
Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes 
medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom 
Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes 
ansvar ifølge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. 
Det er opprettet et eget foreldreutvalg for barnehager i Kristiansand (FUB) som er et fellesorgan for 
alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand kommune.  

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Alle barnehager 
skal ha et samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for 
barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.  

 

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.  

 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22


 

 

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 

 Nærmiljø og samfunn 

 Natur, miljø og teknologi 

 Antall, rom og form 

 Etikk, religion og filosofi

 
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.  

Punkter for egenevaluering: 

 Som voksne i barnehagen er vi pålogga og aktivt til stede i barnehagehverdagen 
Barna er i fokus. Vi er der barna er, observerer, støtter og utvider leken på barnas premisser.  
Vi er støttespillere for barn som i perioder ikke kommer inn i lek, og har fokus på aktiviteter 
hvor alle barn kan oppleve å være inkludert. 
 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Flik kan komme til syne i arbeid med 
lek og læring:                                                                                                                                                                          
Erik og Petter på 3 år leker med en ødelagt lekegravemaskin. Petter holder gravemaskinen og Erik skrur med en 
trepinne. Caroline på 3,5 år kommer bort til guttene og sier: «Kan jeg bli med?» Erik nikker alvorlig og sier: «Vi 
jobber, gravemaskinen er ødelagt.» Caroline plukker opp en pinne fra bakken og begynner å jobbe. 

 



 

 

Demokrati og barns medvirkning 

Vår barnehage skal være et sted som fremmer danning og læring. Barnehagen skal fremme 
demokrati og være et inkluderende felleskap hvor barna får anledning til å ytre seg, blir hørt og 
delta.  

Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjonen med barn. 
Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. Uavhengig av alder og forutsetninger skal barn 
få erfare at deres stemmer blir lyttet til. Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter får 
innflytelse på det som skjer i barnehagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter for egenevaluering: 

 Barna i vår barnehage møter tydelige og tilstedeværende voksne, som arbeider 
systematisk for å se og forstå barnas synspunkter og perspektiver gjennom 
observasjoner, samtaler og aktiviteter. 
 
 

 

H er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Flik kan komme til syne i arbeid med 
demokrati og barns medvirkning:                                                                                                                                                                           

Anne (pedagog) og 9 barn sitter rundt bordet. Per (5) forteller at han har hørt om en kjøttetende plante. De andre 
barn blir nysgjerrige og sitter med store øyne og lytter. Lise (5) lurer på hvordan disse skumle plantene ser ut. Anne 
finner en iPad så alle får se planten og hvordan den fanger insekter. «Kan vi kjøpe en»? sier Per. De stemmer over 
det. Flertallet bestemmer at planten skal kjøpes. Anne og barna finner ut at den spiser insekter og at den trenger å 
bli matet. Da starter den store insektjakten. Planten blir passet godt på, og mange små hoder sjekker den hver 
dag. 



 

 

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.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter for egenvurdering 

 Daglig bruk av bøker, høytlesning og digitale verktøy.  
Gjennom høytlesning settes samtalen og fantasien i gang. Vi styrker språket og relasjonene 
voksne - barn og barn – barn.  

 Fokus på hverdagssamtalen – både i møtet med det enkelte barn og med gruppen. 
 
 

 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Flik kan komme til syne i arbeid med 

kommunikasjon og språk: 

Anna på 4 år er ny i Norge. Hun sitter i garderoben og virker lei seg, hun ser ned og er våt på kinnene. Fride på 4 år 

ser på Anna. Hun står en liten stund foran Anna, og kaster seg plutselig ned på knærne og lager en grimase. Anna 

smiler forsiktig. Fride gjentar handlingen foran Anna flere ganger. Nå Smiler Anna mer og mer og begynner å le. 

Fride og Anne går hånd i hånd inn til avdelingen. 

 



 

 

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt 
Vår barnehage skal være et sted som fremmer vennskap og fellesskap. Barna skal oppleve å være en 
betydningsfull person i felleskapet. Barn og voksne har en absolutt verdi. Barnehagen skal være 
preget av åpenhet og raushet der mangfold brukes som en ressurs. Barnehagen skal blant annet 
gjennom fagområdene jobbe med mangfold, likestilling og gjensidig respekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter for egenvurdering 

 Fokus på vennskap – at alle skal oppleve å ha en venn 
Barna skal lære viktigheten av inkludering i lek og fellesskap 
 
 

 

 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Flik kan komme til syne i arbeid med 
mangfold, likestilling og gjensidig respekt: 

Pål (4) skal lage bursdagskrone sammen med Anne (ansatt)). «Hvilken farge vil du ha på krona di?», spør Anne. 
«Rød», svarer Pål. Da sier Lise (4,5) «du kan jo ikke ha rød! Det er jo jentefarge». Pål ser opp, men sier ikke noe. 
Anne spør: «Finnes det jente- og guttefarger da?» Per (4,7) og Nils (4,5) svarer: «Nei!» Per sier: «Alle kan velge de 
fargene de vil. Min pappa har rosa skjorte.» Anne sier: «jeg synes rød er en flott farge å velge til krona di». Pål ser 
på Anne og smiler. 

                                                                                                                                                           



 

 

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.  

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er en Grønt Flagg barnehage 

 Dette innebærer at vi hvert år har ulike tema / prosjekter som vi i etterkant implementerer i 

barnehagens hverdag. Eksempler på dette kan være kildesortering, resirkulering / gjenbruk 

av klær, kaste mindre mat - lukte og smake på ting før man kaster, bruke alternativ 

julekalender – gi bort klær og leker til barn som ikke er like heldige. 

Punkter for egenvurdering 

 Vi har fokus på å rydde opp etter oss, og plukke søppel i nærområdet. Vi skal holde 

uteområdet og veien opp til gapahuken fri for søppel. Formidle og vise viktigheten av å 

holde naturen ren. 

 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Flik kan komme til syne i arbeid med 
bærekraftig utvikling:                                                                                                                                                    
Kari (pedagog) sitter sammen med fire barn i garderoben og snakker om turen de skal på i morgen. Kari har et stort 
ark, en tusj og et bilde fra turen i forrige uke. De samler seg rundt arket på gulvet. «Husker dere hva vi gjorde sist vi 
var på tur sammen?» sier hun mens hun viser dem bildet. «Vi plukket blåbær» sier Sara (4). «Jeg spiste mange 
blåbær» forteller Ole (4). «Ja, og vi ble skikkelig blåe på tunga» sier Sindre (4) og peker på bildet. «Jeg tror du koste 
deg der Sindre?» svarer Kari med et smil. «Kan vi gjøre det i morgen også? Vi må ta med sukker og lage syltetøy!» 
roper Ole. Barna fortsetter å komme med mange forslag til hva som må med, hva de skal gjøre og hvor turen skal 
gå. Kari skriver ned alle barnas innspill. Sammen henger de plakaten opp i garderoben og leser det de har blitt 
enige om. 

 



 

 

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 

atferdsuttrykk 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 

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

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

 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Flik kan komme til syne i arbeid med 
livsmestring og helse:                                                                                                                                                     
Det er tidlig morgen på småbarnsavdelingen. Nils, 2 år og Tina 2,5 år), løper i garderoben. Lene 
(barnehagelærer) sitter på gulvet. Tina faller og begynner å gråte. Nils snur seg og ser på henne. Lene løfter 
Tina og setter henne på fanget. Hun slutter å gråte. Nils går bort og gir henne en klem. Tina smiler, og Nils sier: 
«Nå glad igjen!». Så fortsetter de å løpe sammen. 

 



 

 

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:  

 

Forebygge: 

- Tilrettelegge for gode vennskap og inkluderende lek 
- Jevnlige samtaler og samlinger med barna om temaet 
- Barnehagen deltar i FLIK og følger opp verdiene i Rammeplanen 
- De voksne går foran som gode rollemodeller 

Avdekke:  

- Vi er pålogga, tilstedeværende voksne 
- Vi voksne må tro at mobbing skjer 
- Observasjon og deltakelse i lek 
- Gjennom samtaler med barn   
- Foreldresamtaler  

Stoppe: 

- Gjennom samtaler med barn  
- Godt foreldresamarbeid 
- Bruke grupper og samlinger til å omtale temaet 
- Involvering av voksne i barnas lek 
- Tiltaksplan iverksettes 

Håndtere og følge opp: 

- Barnehagen har egen rutine for å følge opp tiltak som blir igangsatt 
- Foreldre til involverte barn informeres og tidsplan for evaluering av tiltak settes opp. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

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.  

Når barnehagen gjennom året jobber med egenvurdering tas det utgangspunkt i punktene som er 
skissert under hvert tema i årsplanen. Progresjonen vil kontinuerlig evalueres i lys av disse.  Dette for 
å sikre at barnehagen gjennom året legger til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte 
leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vi tar utgangspunkt i punktene for egenvurdering som er skissert under hvert tema i årsplanen.  
I vurderingsarbeidet spør vi oss: Hvordan kommer progresjon til utrykk i vår praksis når det gjelder 
«pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø»? (Rammeplanen, 
2017, s.44)  

 

Pedagogisk dokumentasjon 

Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra ordinær dokumentasjon ved at den bidrar til kritisk 
refleksjon over praksis. Når barnehagen arbeider med egenvurdering og progresjon er det den 
pedagogiske dokumentasjonen som vektlegges, da den rommer mulighet for endring og utvikling 
av praksis.  

 

Plan for arbeidet 

I denne årsplanen har vi gitt noen punkter for egenvurdering innenfor viktige områder i barnehagens 
tilbud. Disse punktene skal brukes i barnehagens vurderingsarbeid og i tillegg sikre progresjon. Se 
modellen under.   



 

 

 

 

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

 Personalet vurderer innholdet i Årsplanen hvert halvår. Dette gjøres på personalmøter eller 

planleggingsdager.  

 Evaluering og endring av praksis gjøres kontinuerlig gjennom personalets arbeid i PA gruppe 

(pedagogisk analyse). Vi har fokus på voksenrollen og hvordan vi kan endre og bedre 

læringsmiljøet for enkeltbarn og grupper av barn. 

 Progresjonsplan lages for enkelte fagområder, eks.vis IKT. Ellers sikres progresjon ved at 

barna får nye opplevelser og aktiviteter etter modning og alder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N L E G IG I N G S D A G E R   2 0 1 9 / 2 0 20 

Vi følger stort sett skoleruta og har planleggingsdager samkjørt med skolens plan- 
og fridager (unntak i år er 22.mai) 

 

 FREDAG 16.august 

 FREDAG 18.oktober 

 TORSDAG 2.januar 

 TIRSDAG 14.april  

 FREDAG 22.mai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


