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Kongsgård barnehagesenter 
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.   

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Vi er en barnehage med 

plass til 46 barn. Plassene her er øremerket barn i familier som nylig er kommet til Norge som flyktninger eller 

asylsøkere. Den andre tjenesten ved barnehagesenteret er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Sammen 

ønsker vi å være et trygt miljø for barn og deres familier som er nye i Kristiansand. Vi ønsker også å være et 

ressurssenter for andre barnehager i forhold til disse temaene. 

I samarbeid har personalet kommet fram til verdier som vi vil løfte i arbeidet vårt med barna både innenfor 
barnehagen og styrketjenesten:  
 

 

Verdi Hva betyr det Slik gjør vi det 

 
 
Barnets fokus 

 
 
«Om å være i barnets sko.» 
  
Det betyr å sette barnet i fokus 
ved å følge barnets initiativ og ha 
felles fokus med barnet. Det betyr 
også å ha empatisk identifikasjon 
med barnet og justere seg til 
barnet.  

Vi = Profesjonelle Voksne 
 
 Vi tar alltid utgangspunkt i barnets 
oppmerksomhet og interesser i 
aktiviteter, lek og temaarbeid. Vi 
bruker årshjulet som henger på hver 
avdeling. 
 
 Vi fordeler oss en og en sammen 
med små grupper av barn på hele 
lekearealet inne og ute. 
 
 Vi beskytter samspill i lek ved at vi 
unngår å forstyrre med beskjeder o.l. 
når aktiviteter, lek og temaarbeid 
pågår. 

 
Rytme 

 
«Ta vare på rytmen så vil rytmen 
ta vare på deg!» 
 
 Det betyr å skape struktur og 
forutsigbarhet som gir trygghet, 
retning, mening og mestring. 

 
 Vi følger en fast dagsrytme og 
ukeplan på avdelingene fra første til 
siste barnehagedag gjennom hele 
barnehageåret. 
  
 Vi forbereder barna i god tid i 
forkant av alle overgangssituasjoner 
gjennom barnehagedagen. Vi bruker 
dagtavle med bilder. 
  
 Våre ansvarsoppgaver på 
avdelingene er fordelt og 
konkretisert og barnas behov er først 
prioritert f.eks. en har ansvar for det 
praktiske rundt måltidet mens de 
andre sitter ved bordet sammen med 
barna. 

 
Anerkjennelse 
 
 
 
 

 
 «Blir ikke et barn anerkjent blir 
det krenket.» (Paul Leer-Salvesen)  
 
 Det betyr at det handler om å 
elske, respektere, men også om å 

 
Vi hjelper barnet til å regulere 
følelsesuttrykk ved å sitte ned i 
barnets høyde, ta imot, roe ned 
(være rolig selv) og evt. sette ord på 
følelsene/situasjonen «Det finnes 
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Kongsgård barnehage  
Barnehagen har 46 heldagsplasser for barn i alderen 0-5 år fordelt på tre avdelinger. Vi skal tilby et 
traumebevisst læringsmiljø for barna der vennskap og lek har en sentral plass. Vi ønsker at barnehagen skal 
være en brobygger til neste barnehage, skole og det norske samfunnet for barna og deres familier. Vi ønsker 
også at barna skal utvikle et positivt forhold til mangfold og trygghet på seg selv og det de kan bidra med. 
 

Styrketjenesten for språk og mangfold 
«Styrketjenesten for språk og mangfold» er en del av Kongsgård barnehagesenter, og er en tjeneste som skal 
være med å styrke det flerspråklige feltet i alle barnehagene i Kristiansand. 
Her er mange ansatte som har sitt daglige arbeid i mange av barnehagene i Kristiansand, 
men er ansatt på Kongsgård barnehagesenter hvor de får faglig oppfølging. 
 
En nærmere presentasjon av styrketjenesten følger her: 
 
Administrasjonen er lokalisert i Kongsgård alle 33 b i barnehagens lokaler. Fagleder bidrar med råd og 
veiledning og står for tildeling av ressurser. 
 
 Styrketjenesten har ansatt: 

 
 
 
 
 

tro at den andre har noe å bidra 
med i fellesskapet.  
  
  

ikke vanskelige barn hos oss, bare 
barn som har det vanskelig!» 
  
 Vi kartlegger gjennom observasjon 
og gjennomgår på avdelingsmøter at 
hvert enkelt barn har en nær relasjon 
til en eller flere av de profesjonelle 
voksne og er inkludert i lek og 
vennskapsrelasjoner til andre barn. 
Vi bruker «hjertemodellen»  
 
 Vi gir en positiv beskjed om hvert 
enkelt barn til hver forelder som 
henter barnet hver dag. 

 
Fryd 
 
 
 
 

 
«Fryd deg hjerne!» 
 
 Det betyr at vi har 
forskningsbasert dokumentasjon 
på at myelinet rundt nervecellene 
som blir skadet ved alvorlig 
traumatisering, kan reparere seg 
selv når barnet opplever fryd. 

 
 Vi overrasker barna med gode 
opplevelser og overraskelser som 
skaper fryd hver dag. 
 
 Vi har en runde på alle våre møter 
der en eller flere av de profesjonelle 
voksne deler en «suksesshistorie» i 
forhold til barna. 
 

  
Språk 

 
 «Språk er nøkkelen til 
inkludering.» 
 
Det betyr at språk er viktig i alle 
relasjoner og alt samspill mellom 
mennesker  

  
 Vi utvider barnets ordforråd ved å 
snakke med hvert enkelt barn med et 
variert og rikt språk i alle situasjoner 
gjennom hele barnehagedagen. 
 
Vi fokuserer på å ha samtaler med 
barna der barna kan bruke språket. 
 
Vi fokuserer på å legge til rette for 
gode vennskap der barna kan bruke 
og utvikle språket sitt. 
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 Støttepedagoger i norsk / veileder. Arbeidet til de ansatte er todelt, - både direkte arbeid med de 
flerspråklige barna i et samarbeid med grunnbemanningen, - og observasjon/veiledning på arbeid med 
språkmiljøet. 

 Støttepedagoger i norsk. De arbeider i ulike barnehager i kommunen og er en ekstra ressurs i 
språkstimuleringsarbeidet med flerspråklige barn.  

 Flerspråklige fagarbeidere og assistenter. De arbeider som ressurser på ulike språk i forskjellige 
barnehager i hele Kristiansand.  

 
Barnehagene som er tildelt disse ekstraressursene har søkt om støtte til flerspråklige barn og familier via en 
tilskuddsordning fra staten som Kongsgård barnehagesenter forvalter på vegne av kommunen. Kristiansand 
kommune gir også tilskudd til støttepedagog i norsk/veileder. Barnehagene søker om disse tjenestene etter 
behov. 
Styrketjenesten gir også tilbud om observasjon av språkmiljø og veiledning til personalet i alle andre 
barnehager i kommunen. Dette er det fagveileder som gjør. 
 
Slik gjør vi det: 
 
Flerspråklige fagarbeidere/assistenter 

 Kan arbeide i kortere eller lengre perioder i barnehager som har 
behov for ekstra ressurser i forhold til spesifikke språk i 
barnegruppa. 

 
Oppstartsressurser 

  Tildeles barnehager i kortere perioder. Situasjonen er da ofte 
slik at hverken barn eller foreldre snakker norsk. En flerspråklig 
fagarbeider/assistent i starten av et barnehagetilbud blir en god 
investering for å skape en trygg og god start for foreldre og 
barn. 

 
Styrketjenesten har også flerspråklige fagarbeidere/assistenter som 
arbeider som ressurser hele året. 

  De jobber som oftest i barnehager med mange flerspråklige 
barn med ulike behov. 

 
Deres oppgaver er bl.a.: 
 

 Støtte flerspråklige barn til å utvikle trygghet, bli 
inkludert i leken, få venner, forstå og gjøre seg forstått. 

 Snakke morsmålet med barna og støtte barna i å utvikle morsmålet. 

 Støtte foreldre i å etablere og opprettholde kontakt med barnehagen, være en brobygger 
mellom hjem og barnehage.  

 Støtte foreldre i å være gode omsorgsgivere og språkmodeller på morsmålet for sine barn. 
Assistent/fagarbeider er disponibel for deltagelse i foreldresamtaler. 

 Bidra til en åpen, nysgjerrig, og anerkjennende dialog mellom barn/foreldre/ansatte. 

 Samarbeide med barnehagens ansatte om arbeidet med læringsmiljøet for de flerspråklige 
barna. 

           
Veiledere/ støttepedagoger i norsk arbeider med språkstimulering på norsk for flerspråklige barn. De jobber 

også med å veilede personalet i barnehager for å forbedre 
læringsmiljøet for flerspråklige barn. 
Deres ressurser er fordelt på forskjellige måter i barnehagene i løpet 
av et år. 
Deres oppgaver er blant annet å planlegge og tilrettelegge 
arbeidsmåter ut fra språkmiljøet for de flerspråklige barna og ut fra de 
enkelte barns behov i den enkelte barnehage i et samarbeid med 
barnehagen. De arbeider mye med smågrupper av barn og også som 
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deltaker i det daglige språkstimuleringsarbeidet på en enkelte avdeling. 
 
Observasjon og veiledning: 
Styrketjenesten tilbyr observasjon og veiledning i forhold til språkmiljøet i barnehagene med flerspråklige barn 
i kommunen. 

Alt arbeid baserer seg på et tett samarbeid med barnehagen om: 
- Observasjonsfokus – avklare og definere. 
- Veiledningsoppfølging og informasjon om språktiltak og språkmiljø. 
- Ulike planer for språktiltak og arbeid med språkmiljøet som skal iverksettes. Bidra til å igangsette 

disse. 
 

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

I Kongsgård barnehage er familiene i kontakt med barnehagen ved besøk eller på telefon før oppstart. Vi 

vektlegger at de blir møtt på sitt eget morsmål så lang t som mulig. Foreldrene må være med sine barn på 

tilvenning i barnehagen minst tre dager. De får tilbud om en oppstartsamtale med tolk kort tid etter oppstart. 

Vi legger vekt på å bruke god tid på en trygg start for både barn og foreldre. 

 

Overganger barnehage - barnehage  
Kongsgård barnehage er et tilbud primært for nyankomne flyktninger. Barna går i barnehagen vår i cirka ett år. 
De barna som ikke skal begynne på skolen etter et år hos oss, overføres vanligvis til andre barnehager i 
Kristiansand kommune. 
 
Vi har faste rutiner for hvordan denne overføringen skjer: 
 

 På et foreldremøte før opptaksfristen til barnehage presenterer vi foreldre for barnehagene som 
finnes i nærmiljøet deres og hjelper dem med å velge ny barnehage. Vi legger inn søknadene for dem i 
samarbeid med rådgivere i Oppvekstsektoren.  

 Barna som overføres fra vår barnehage får tildelt plass etter egen tildelingskode før den ordinære 
tildelingen   

 Når barnet har fått tildelt barnehageplass, fyller vi ut et overføringsskjema som vi selv har utarbeidet. 
På disse skjemaene vektlegger vi sterke sider hos barnet, og opplevelser de har med seg som er 
spesielle for dem.  

 Vi har egne overføringsmøter med ny barnehage, tolk og barnas foreldre. I disse møtene går vi 
gjennom overføringsskjemaene. Vi har fokus på hvilke ressurser barna har med seg. Vi snakker også 
om hva barnet har fått med seg fra barnehagen vår (sanger, eventyr, begreper med mer som vi har 
jobbet med gjennom året). 

 Vi svarer gjerne på telefonhenvendelser fra den nye barnehagen etter at barnet har begynt. 
 

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:  

Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på 

en god måte og glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen skal, i 

samarbeid med skolen, legge til rette for at det blir en god 

sammenheng for barnet. Dersom det er behov for spesiell 

tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets 

hjem. I Kristiansand kommune er det lagt opp til rutiner for overgangen 
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mellom barnehage og skole og et overføringsskjema for hvert barn skal utarbeides sammen med foreldrene.  

Slik gjør vi det:  
Vi har faste rutiner for barna som skal begynne på skolen etter å ha gått hos oss: 
 

 Vi fyller ut Rød tråd-overføringsskjemaet til skolen. 

 Gjennom året har vi førskolegruppe som går på tur sammen, og som også har andre 
skoleforberedende aktiviteter. 

 Vi jobber mye med å lære barna strategier for å få venner  

 Vi øver på å vente på tur, sitte rolig og ta i mot beskjed 

 Vi vektlegger at barna gjennom året skal lære å ta ansvar for sitt eget tøy, sekken sin, påkledning, 
hygiene og kunne klare seg på toalettet. 

 

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.  

 

Hovedsatsingsområder  
Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste 

barnehageår:  

Hentet fra enhetens utviklingsplan (FLiK). 
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VI ønsker å jobbe spesielt med effektmål 3: Skape læringsfelleskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet 

og trivsel og reduserer mobbing. 

Utfra resultatene våre i T3 er det vi scorer lavest på at barna (og spesielt guttene) svarer at de ikke har en god 
venn. Vi tenker at det å oppleve tilhørighet, trygghet og trivsel forutsetter at man har venner. 
Venneanskaffelseskompetanse vet vi er noe av det viktigste et barn kan få med seg videre fra barnehagen, 
både i forhold til selvfølelse og språk. 
Problemstillingen vår blir da: Barna (og guttene spesielt) opplever at de ikke har en god venn. 
 
Gjennom pedagogisk analyse har vi valgt å jobbe med den opprettholdende faktoren: « De ansatte har mindre 
engasjement i forhold til guttenes lek og initiativ».  
Vi har valgt denne faktoren fordi forskning viser at en ansattes deltakende tilstedeværelse i leken kan være 
med å gi leken høyere status. Ved å jobbe med å øke de ansattes initiativ i forhold til guttenes lek, tror vi at det 
vil bli lettere for guttene å føle seg verdsatt og også kunne knytte kontakter med andre barn slik at vennskap 
kan oppstå. 
 

- Vi har gode muligheter for smågrupper med en voksen og få barn, både med at vi har ekstra 
bemanning og rom som er egnet for dette. God bemanning gir oss også mulighet til å være fleksible. 

- Vi har avdelingsmøter, pedagogiske ledermøter og egne veiledningsmøter med praksisplasser. Hvert 
personalmøte har vi PA-grupper hvor vi tar opp caser knyttet til problemstillingen og satsingsområdet 
vårt, og vi evaluerer tiltakene vi kommer fram til der. 

- Vi vil bruke PA-gruppene til å finne tiltak, og vi tilrettelegger like etter PA-gruppene til at avdelingene 
skal få tid til å snakke sammen om hva PA-gruppen har kommet fram til av tiltak slik at vi sikrer at 
tiltakene som er bestemt, blir gjennomført.  

- For å evaluere, vil vi bruke praksisfortellinger inn i EA-møtene, vi skal også de neste månedene ha to 
forskere fra UiA som skal observere/ forske på barnesynet vårt og hvordan vi møter barna. Vi håper å 
kunne bruke noe av det de observerer i evalueringa vår. 

- Vi vil også bruke barneintervju og hjertemodellen fra ICDP i evalueringsarbeidet vårt 
- Vi ønsker å se at gode vennskap har oppstått mellom guttene. Vi ønsker å se at de viser glede, 

engasjement og kreativitet sammen med de ansatte. 
- Vi ønsker å se mindre konflikter og mer fryd blant guttene 
- Ansatte skal ha sterkere fokus på å følge guttenes initiativ, finne ut gjennom observasjon og dialog 

om hva de er interessert i, og ha dette som tema. 
- Ansatte skal ha, eller opparbeide seg engasjement for det guttene er interessert i. 
- Ansatte skal delta i/nær barnas lek som støtte slik at leken opprettholdes og videreutvikles. 
- Opprettholde rammer og struktur, men gi god plass til fysisk lek. 

 

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.   

Kongsgård barnehage samarbeider med en rekke andre instanser. Hvert år har vi et nært samarbeid med PPT, 
barnevern, integreringsmottaket, service - og integreringsvirksomheten i helse- og sosialsektoren som blant 
annet har ansvar for introduksjonsprogrammet og Kongsgård skolesenter som er tilbydere av 
introduksjonsprogrammet. Hvem vi samarbeider tettest med utover dette, vil variere fra år til år ut fra 
familienes behov. Her følger en oversikt over samarbeidspartnerne våre. 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
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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.  

Slik gjør vi det: 

 Vi gir en positiv beskjed til foreldrene hver dag. 

 De flerspråklige fagarbeiderne/assistentene er brobyggere, kontaktpunkter og kulturformidlere i 
foreldresamarbeidet. De hjelper oss til å forstå det foreldrene forstår. 

 Foreldrene er viktige samarbeidspartnere i forhold til å gjennomføre religiøse og nasjonale fester for 
barna som er representert i barnehagen. 

 Vi er opptatt av foreldrenes innspill til hva de forventer og ønsker av barnehagen og har dette oppe 
både i foreldresamtaler og på felles foreldremøte hvert år. Dette er punkter vi tar med oss videre i 
utarbeiding og gjennomføring av årsplan og andre planer. 

 Vi har Foreldreråd og Samarbeidsutvalg med jevnlige møter hvor saker kan tas opp 

 Vi har foreldresamtaler med tolk fast 2 ganger i året, og ellers ved behov. 

 Vi driver ICDP-grupper på foreldres morsmål (3-4 grupper hvert år). I ICDP-gruppene møtes foreldre 
med samme morsmål for sammen å reflektere rundt det å være foreldre til barn som vokser opp 
mellom to kulturer. Gruppene blir ledet av en veileder på foreldrenes morsmål, og en norsk veileder. 

Kongsgård 
barnehage- 

senter 

Oppvekst 

sektoren 
HABU 

ABUP 

Integrerings
mottaket 

Service - og 
integreringsvirks
omheten i helse- 
og sosialsektoren  

Kongsgård 
skolesenter 

Tolke 

tjenesten 

Grunn 

skolen i 
familiens 

nærmiljø evt. 
Mottaks 

skolen 
RVTS Sør 

Kristiansands 
«ordinære» 
barnehager 

Pedagogisk 
Støtteenhet 

UIA 

Familiens hus i 
sentrum 

Familiens hus der 
barna bor (PPT, 

barnevern, 
helsestasjon, 

fysioterapi m.fl.) 

SPST 
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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.  

Barn og barndom (Rammeplanen) – Barn og voksne har en absolutt verdi (FLiK) – Anerkjennelse (Kongsgård) 

  

 

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 og helse  

 kunst, kultur og kreativitet 

 
Anerkjennelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Blir ikke et barn anerkjent blir det krenket.» 
(Paul Leer-Salvesen)  
 
 Det betyr at det handler om å elske, respektere, 
men også om å tro at den andre har noe å bidra 
med i fellesskapet.  

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

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

Vi er på gulvet der barna er, ser deres behov og følger deres initiativ. 

Vi inkluderer guttenes aktive lek og involverer oss i den. 

Vi gir felles opplevelser og har variert lekemiljø/materiell som stimulerer til lek. 

Vi deltar i barnas lek i smågrupper.  

 

Eksempel 

Her er et eksempel på to situasjoner der verdiene i rammeplanen, FLiK og eget verdidokument kommer til 

syne: 

 
Hamza (1,5) går bort til døra til soverommet. Banker lett på døra og ser på Marit (ped.leder). «Vil du sove?», 
spør jeg. Hamza sier «e-ja» og nikker. «Det kan du, men vi må skifte bleie først». Marit skifter bleie på han, 
finner melkeflaska og vi går inn på soverommet. Hamza sovner fort. (1/2 time før «vanlig» leggetid) 
 
 
Mohammed (1,5) og Sirin (1,8) sitter sammen på gulvet med tallerken og lekemat. Begge får hver sin lekemat 
og later som de spiser. De ser på hverandre og smiler. Mohammed gir Sirin en klem og holder armene rundt 
henne. Begge smiler. 
 

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. 

Demokrati og barns medvirkning (Rammeplanen) – Barn som finner mening deltar (FLiK) – Barnets fokus 

(Kongsgård) 

 

 
 

Barnets fokus 

 
 
«Om å være i barnets sko.» 
  
Det betyr å sette barnet i fokus ved å følge 
barnets initiativ og ha felles fokus med barnet. 
Det betyr også å ha empatisk identifikasjon med 
barnet og justere seg til barnet.  
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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

- Vi tar barna med på planlegging og evaluering i smågrupper der alle blir sett og hørt. 

- Vi tar initiativ til å ha barna med i praktiske hverdagsaktiviteter og følger barnas oppmerksomhet og 

tempo. 

Eksempel 

Her er to eksempler på hvordan demokrati og barns medvirkning kan komme til syne i barnehagen:   

Jobbing med lauv 

Det er masse lauv i garderoben og utenfor. Anne (fag.arb) finner frem riva for å rydde opp litt. Det tar bare fem 

sekunder så er første barn, Sufian (4,8) på plass for å hjelpe og jobbe.  Anne finner frem en søppeldunk og 

kaster lauvet oppi. Sufian rakter og kaster, rakter og kaster. Det blir ordentlig fint!! Når vi er ferdig oppdager 

Sufian mer lauv i garasjen. Søppeldunken blir hentet frem igjen og det blir mer raking. Vi holder på til det er fint 

i garasjen. Så tar vi oss ei runde og finner mer å jobbe med. Sufian har stor utholdenhet og flere barn blir med 

og hjelper til. 

Blåbærtur 

Det er dagen før gruppas turdag. Kari (pedagog) setter seg sammen med fire barn som er med i turgruppa i 

garderoben. Kari har et stort ark, en tusj og et bilde med fra forrige tur, og de samles rundt plakaten på gulvet. 

«Husker dere hva vi gjorde sist vi var på tur sammen?» spør hun barna. «Vi plukket blåbær» sier Sara (4). «Jeg 

spiste mange blåbær» forteller Ole (4,5). «Ja, og vi ble skikkelig blåe på tunga» sier Sindre (4,1). Kari viser de 

bilde av dem selv med blåbær nesten opp til ørene. «Likte dere den turen?» spør hun barna. En etter en 

forteller hva de synes var gøy og hva de synes kunne vært annerledes. Etterpå planlegges morgendagens tur. 

De finner ut at de vil gjøre mer av det som var gøy! Nemlig å plukke blåbær. «Vi må ta med sukker og lage 

syltetøy!» sier Ole. Det er så godt på brødskiva, er alle enige om. Barna har mange gode forslag til hva som må 

med, hva de skal gjøre og hvor turen skal gå. Kari skriver ned alle barnas innspill.  Barna og Kari henger plakaten 

opp i garderoben og sammen leser de opp det de har blitt enige om.  

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.  

Kommunikasjon og språk (Rammeplanen) – Barn vil når de kan/Barn som finner mening deltar (FLiK) – Språk 

(Kongsgård) 

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

- Vi setter oss i barnets høyde, responderer på barnets kroppsspråk, lyder, ord og interesser på en 

positiv og utvidende måte. 

 
Språk 

 
 «Språk er nøkkelen til inkludering.» 
 
Det betyr at språk er viktig i alle relasjoner og alt 
samspill mellom mennesker  
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- Vi er aktiv støtte i samtaler med og mellom barna. 

- Vi benevner i alle situasjoner og utvider ordforrådet ved hjelp av tegn og konkreter. 

- Vi (flerspråklige ansatte) bekrefter og synliggjør barnas morsmål slik at de utvikler flerspråklig 

kompetanse og opplever mestring. 

Eksempel 

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

kommunikasjon og språk: 

Spiderman – en felles referanseramme og leketema på tvers av språk 

Tre arabiske gutter på Lilla avdeling er opptatt av superhelter. Hussein (5,2) har på seg Spiderman-hansker og 

veiver med armene mens han hopper rundt på gulvet sammen med Mohammad (5,5) og Sameh (4,2). Jenny 

(fagleder) kommer inn på avdelingen og setter seg på huk sammen med guttene. «Hva leker dere?» Hussein 

viser frem hendene sine. «Åh, du har Spiderman-hansker på deg!». «Jeg vet at Spiderman kan sende spindelvev 

ut av hendene sine når han gjør sånn» - hun viser med fingrene sine hvordan. Hussein prøver å gjøre det 

samme, de to andre guttene prøver også. Jenny nevner navnet på et par andre superhelter hun kan og guttene 

nikker gjenkjennende. Hulk! sier Sameh. Hulken ja, han er grønn er han ikke? spør Jenny. «Jo», svarer Sameh. 

«Er han en snill helt eller er han slem?», spør Jenny. «Han er snill», svarer Sameh. 

Neste dag kommer Jenny innom på Lilla igjen. De tre kammeratene kommer smilende bort til henne og sier hei. 

«Hei! Vil dere være med opp på kontoret mitt og finne bilder av superhelter?» spør Jenny. På kontoret søker de 

etter superhelter på PC`en. Guttene smiler og ler mens de peker på bilder de kjenner igjen. «Batman, 

Superman, Spiderman, Hulken!». Guttene får velge et par bilder hver som de skriver ut og tar med seg ned på 

avdelingen. Jenny finner frem sakser og begynner å klippe ut en av superheltene. Det tar ikke lang tid før alle 

tre guttene sitter og klipper på hvert sitt ark mens de snakker om heltene sine. Flere barn kommer til. «Jenny, 

Temesghen (4,8) og Noha (5,1) trenger også Spiderman!», roper Mohammad.  

Flere og flere av barna på Lilla må ta turen oppom på kontoret til Jenny. Superhelter blir klippet ut og hengt 

opp i vinduene. Noen strever med klippingen, andre har god teknikk og hjelper til der det trengs. Alle vet hva 

de ulike superheltene heter, og leken på avdelingen dreier seg mye om disse. Etterhvert ser vi mye god rollelek 

mellom tigrinjabarna og de arabiske barna – utkledd som superhelter svever de over gulvet, i en fantasiverden 

alle kjenner til.. 

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. 

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt (Rammeplanen) – Barn som får medopplevelse samarbeider/Barn 

som finner mening deltar/Barn vil når de kan (FLiK) – Barnets fokus/Fryd/Språk (Kongsgård) 

 

 

 
 
Barnets fokus 

 
 
«Om å være i barnets sko.» 
  
Det betyr å sette barnet i fokus ved å følge 
barnets initiativ og ha felles fokus med barnet. 
Det betyr også å ha empatisk identifikasjon med 
barnet og justere seg til barnet.  
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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

- Vi ser barna som enkeltindivider og ikke som representanter for sin kultur og sitt kjønn. 

- Vi viser interesse for alle barnas språk og kultur i samspill med barna og dette er konkretisert i vårt 

årshjul. 

- Vi vektlegger gjentagelse av felles erfaringer for eksempel ved å gå til det samme turområdet slik at 

barna får mulighet til å fordype seg . 

Eksempel 

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

praksis: 

Da Hamza møtte toget. 

Barnehagen er ikke alltid lett for Hamza (4,3). Å leke med andre barn er vanskelig. De forstår liksom ikke helt 

hva han vil. Hamza slår de andre barna mye og leker mye alene i en krok i barnehagen.   

Hamza liker å leke med tog og i dag skal barnehagen på tur til togstasjonen. Hamza har nettopp kommet til 
barnehagen. Han går fra rom til rom og ser på de forskjellige lekene som pågår. Han stopper opp og ser litt på 
leken før han går videre.   

Akkurat denne morgenen er Hamza litt ekstra søkende. Han går fort fordi barn i lek. Han setter seg ned med 
bilene, men reiser seg fort opp igjen. Han har hørt av Adine(ped.leder) at de skal til togstasjonen og 
busstasjonen. Hamza vet ikke helt hva en togstasjonen er, men buss, det har han kjørt før.   

Turen mot togstasjonen er opplevelsesrik og Hamza snakker med Wafaa(4,8) om mye av det han ser. Da vi 
nærmer oss busstasjonen, blir Hamza stille mens de andre barna begynner å snakke om alt de ser. Der er det 
blå busser. Og lilla busser! Og tenk, der er det taxi også. Hamza er stille. Han følger de andre barns blikk. Han 
følger etter der de går.    

Vi krysser veien og kommer inn på togstasjonen. Det er ingen tog her. Sentralen er dekket av plast fordi de 
renoverer, hvor er togstasjonen? Alle barna begynner å se litt rundt. Personalet forteller «dette er 
togstasjonen». Noen av personalet peker på skinnene og forteller at «dette er togskinner. På togskinnene 
kjører togene». Hamza er fortsatt stille og følger med de andre. Trine (Støtteped/Veileder) viser han 
begrepskort. Hun peker på togstasjonen og bildet på kortet mens hun sier ordet.  Hun peker på bildet av tog og 
forteller at det ikke var noen tog i dag. Hamza tar tak i kortet med tog og ser lenge på det før han gir det 
tilbake.   

 
Fryd 
 
 
 
 

 
«Fryd deg hjerne!» 
 
 Det betyr at vi har forskningsbasert 
dokumentasjon på at myelinet rundt nervecellene 
som blir skadet ved alvorlig traumatisering, kan 
reparere seg selv når barnet opplever fryd. 

 
Språk 

 
 «Språk er nøkkelen til inkludering.» 
 
Det betyr at språk er viktig i alle relasjoner og alt 
samspill mellom mennesker  
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Som lyn fra klar himmel utbryter et av barna: «Se! Der kommer toget!» I følge tidstabellen skulle det ikke 
komme noe tog nå! Alle snur seg. Og sannelig, der kommer det et godstog! Med godsvogner! Alle begynner å 
snakke i munnen på hverandre. En del av barna blir stående helt stille med bare øynene som følger 
lokomotivets sakte anmarsj mot perrongen. Andre barn går frem og tilbake på perrongen.    

Lokomotivet stopper med et lite puff. Ut av døren kommer en smilende lokomotivfører. «Vil dere komme inn å 
se?» spør han. Gjett om vi vil! Alle barna får sitte i lokomotivet etter tur. Imens har Trine lagt seg ned på 
bakken og studerer hjulene og alt annet rart under toget. Vi ser hvordan toget faktisk bruker togskinnene. 
Begrepene flommer. Her er det små skruer, store skruer og kjempe store skruer. Det er gedigne hjul som ikke 
ser ut som hjul. Det er et eldorado av elementer som er satt sammen under toget.   

Hamza står alene bak resten av gruppa. Trine søker kontakt med Hamza. Hun får han med i samtalen og viser 
ham alt hun ser. Sammen opplever de noe nytt. Hamza smiler. Hamza er med i samspillet. Hamza sier mye; 
«det er tog»! Hele veien tilbake til barnehagen snakker Trine og Hamza om toget.   

Vel tilbake i barnehagen blir Hamza stille igjen. De andre barna går inn i lek. Hamza havner i flere konflikter og 
er «sitt vanlige seg». Trine og Adine kommer i snakk om dagens hendelser. Adine forteller at «det var jo en fin 
opplevelse. Da har vi lært om toget. Neste uke skal vi til fiskebrygga». I barnehagens årsplan står det at temaet 
er nærmiljø og samfunn. Da har barnehagen planlagt at de skal bli kjent med flere sentrale steder i byen. Trine 
stopper opp. Hun ser på Adine og sier «Nå tror jeg vi må stoppe opp litt. Hamza er spesielt interessert i tog. Kan 
kunnskap om tog hjelpe hans status i gruppa»?  

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.  

Bærekraftig utvikling (Rammeplanen) – Alle barn har noe å tilføre fellesskapet (FLiK) – Anerkjennelse/Fryd 

(Kongsgård) 

 

 

 

 

 
Anerkjennelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Blir ikke et barn anerkjent blir det krenket.» 
(Paul Leer-Salvesen)  
 
 Det betyr at det handler om å elske, respektere, 
men også om å tro at den andre har noe å bidra 
med i fellesskapet.  
  
  

 
Fryd 
 
 
 
 

 
«Fryd deg hjerne!» 
 
 Det betyr at vi har forskningsbasert 
dokumentasjon på at myelinet rundt nervecellene 
som blir skadet ved alvorlig traumatisering, kan 
reparere seg selv når barnet opplever fryd. 
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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

- Vi går turer for å bli kjent med og glad i naturen. Det man blir glad i ønsker man å ta vare på. 

- Vi viser glede og engasjement i og utforske naturen sammen med barna i alle årstider. 

- Vi deltar og bidrar i felles arrangementer i lokalsamfunnet for eksempel søppelrydding, barnas 

blomsterdag etc. 

- Vi rydder og sorterer søppel i egen barnehage og i nærområdet. 

Eksempel 

Her er to eksempler på hvordan bærekraftig utvikling kan komme til utrykk i barnehagens praksis: 

Jeg elsker stankelbein! 
«Aminata, Aminata du må komme!» Ali (5,0) og to andre gutter stormer inn på kjøkkenet, der Aminata (fag.arb) 
står og rydder etter måltidet. «Aminata, du må komme ut i gymsalen, fort». Vi løper alle sammen ut i gymsalen 
og Ali peker stolt mot vinduet. Aminata ser, men skjønner ikke helt hva han vil jeg skal se etter. «Ser du 
stankelbeinet der oppe», sier Ali til meg, glad og fornøyd. Aminata ser nøye på det store vinduet og høyt, høyt 
der oppe, oppdager hun insektet med lange bein. «Jeg ser at du er glad», sier Aminata til Ali og ser bort på en 
gutt som stråler. 
«Tenk at du endelig fant et stankelbein, Ali»! 
 
Aminata tenker på samtalen hun hadde med Ali, forrige gang de var på tur med skoggruppa. De fant mange 
forskjellige småkryp og insekter; maur, meitemark, skolopendere, løpebiller og tusenbein. På arket med bilder 
over de forskjellige småkrypene var det også et bilde av et stankelbein. «Jeg elsker stankelbein», forteller Ali. 
«Er det noe spesielt med stankelbein, siden du elsker dem», spør Aminata Ali. 
«Ja», svarer Ali, « jeg elsker dem fordi jeg ikke har funnet et eneste et enda».   
 
Men i dag, som om det var en storgevinst i et lotteri, fant Ali et stankelbein... 
 
Billeredning: 
«Aminata, Aminata!» Ali (5,0) kommer løpende mot Aminata (fag.arb) på uteplassen. I dag har han vært på tur 
med avdelingen til stedet der de vanligvis går på tur med den ukentlige skoggruppa. «Aminata, vet du hva som 
skjedde i dag?», sier Ali andpusten. Han står og hiver etter pusten. «Fortell», sier Aminata spent. 
 
«Vi reddet en løpebille som holdt på å dø», forteller Ali med et alvorlig drag over ansiktet. «Du vet den 
insektsfella vi satte ut i går. Det regnet i natt, så det var kommet mye vann oppi glasset. Ei løpebille hadde gått i 
fella og den hadde nesten druknet da vi kom og reddet den», sier Ali. Nå var stemmen både stolt og glad. Så 
løper redningsmannen Ali fornøyd tilbake til de andre barna og fortsetter leken...   

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 blant annet i møte med rammeplanens 

fagområder. 

Livsmestring og helse (Rammeplanen) – Barn som finner mening deltar/Barn som får medopplevelse 

samarbeider (FLiK) – Rytme/Fryd/Språk i forhold til følelser. 

 
Rytme 

 
«Ta vare på rytmen så vil rytmen ta vare på 
deg!» 
 
 Det betyr å skape struktur og forutsigbarhet som 
gir trygghet, retning, mening og mestring. 
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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis: 

- Vi kjenner og regulerer våre egne følelser 

- Vi anerkjenner alle følelser og alles følelser ved å ta imot, sette ord på, se og være tilstede hos barna.  

- Vi benevner aktivt følelsesuttrykk i hverdagssituasjoner. 

- Vi har lek og samtaler i smågrupper med vekt på samme sted, samme tid, samme barn, samme ansatt. 

- Vi overrasker barna med gode opplevelser og overraskelser som skaper fryd hver dag. 
- Vi har en runde på alle våre møter der en eller flere av de ansatte deler en «suksesshistorie» i forhold 

til barna. 
 

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i rammeplanen, FLiK og eget verdidokument kan komme til syne i 

arbeid med livsmestring og helse: 

«Glade maur» om Sufian (3) som velger følelsen sint ofte.  
Turid (ped.leder) har en gutt (Amir (3)) på avdeling som er mye sint. Mister han noe på gulvet blir han sint, får 
han ikke til togbanen blir han sint, klarer han ikke å kle seg, blir han sint. Hverdagen både hjemme og i 
barnehagen består veldig mye av følelsen sint.  
Amir har det veldig bra i gruppetid.  
Da er vi 6 barn. Vi er på tur, vi har formingsaktiviteter, spillestund, osv. Amir koser seg i denne tiden.  
Turid bestemter seg for å prøve ut appen «Glade maur» i gruppetiden. Noen barn bygger lego, noen holder på 
med plastelina. Turid sitter på gulvet med Amir. 
De finner appen på IPAD,  og åpner den sammen.  
Den første siden som kommer opp er lekeområde.  
Amir: «barnehagen». Amir peker og peker mens han sier barnehagen. 
Turid: «Se på alle barna som leker, Amir». Turid peker på sykkelen mens hun sier: «se de sykler». Hun peker 
videre på ronsestativet: «se de ronser» osv. 
Amir kikker på bildet og begynner straks å trykke på barna. 
Barna han trykker på er sint. Han trykker bare på de som er sinte. 
Han trykker hard på figurene.  
Turid: «Oi, han er sint, Amir». Han har et sånt ansikt, Amir. Turid ser på Amir. Lager en strek munn. Amir kikker 
på Turid.  
Han fortsetter å trykke på de sinte barna på appen.  
Turid sier : «Se gutten/jenta er sint, Amir». Han er veldig sint. Se på munnen hans. Han er veldig sint.  
Amir legger fra seg IPAD. Han går bort til togbanen og begynner å kjøre tog på skinnene. Tut tut sier, Amir. 

 
Fryd 
 
 
 
 

 
«Fryd deg hjerne!» 
 
 Det betyr at vi har forskningsbasert 
dokumentasjon på at myelinet rundt nervecellene 
som blir skadet ved alvorlig traumatisering, kan 
reparere seg selv når barnet opplever fryd. 

 
Språk 

 
 «Språk er nøkkelen til inkludering.» 
 
Det betyr at språk er viktig i alle relasjoner og alt 
samspill mellom mennesker  
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To dager senere er vi på samme rom. Turid tar frem IPAD. Amir trykker på appen Glade maur. 
Amir: se barnhagen 
Turid: ja, se det er uteområdet i barnehagen. Her er det ronse, sklie, sykkel. Turid peker på de ulike tingene på 
bildet. 
Amir: sykkel, sykkel, sykkel. Amir sykkel ute. 
Turid : ja, ute sykler du også Amir. Du er glad i å sykle ute.  
Turid: se på alle barna, Amir. Se på gutten som står utenfor huset.  
Amir trykker på barna. Han trykker på alle som er sinte. 
Turid: sint. Barnet er sint, Amir. Se på munnen og øynene. Barna er sinte. Kanskje den sinte gutten ikke fikk lov 
til å sykle.  
Amir stopper opp og ser på Turid: ikke sykle. Gutten ikke få sykle? 
Turid: hva tror du, Amir? Tror du at gutten har blitt sint fordi han ikke fikk sykle? 
Amir trykker videre på de sinte barna.  
Amir sier: sint, sint sint. 
 
6 uker senere er vi på det samme grupperommet med de samme barna.  
Amir blir fortsattt fort sint når ting ikke går han sin vei. Nå har han begynt å spørre om å få hjelp. “kan du 
hjelpe, kan du hjelpe?” 
PÅ appen er ikke barna sinte hele tiden, noen barna sinte, men noen er også lei seg.  
Vi peker på uteområdet.  
Turid sier: se sykkel, se ronse, se bil, se sol. Amir gjentar det Turid sier. 
Vi har nå begynt å gå inn i det ene rommet, i treet hvor alle er så lei seg.  
Amir: lei seg, alle lei seg.  
Amir ser på Turid: alle lei seg. 
Turid: skal vi gi de en klem. Turid tar frem en bamse og klemmer den. Skal vi gjøre sånn? 
Amir:  klem 
Turid trykker på ugla. Ugla smiler. “nå klemmer vi ugla” Ugla smiler. 
Amir kikker og kikker.  
Turid peker på sommer fulgen. Se Amir, sommerfuglen er lei seg. Vi må gi sommerfuglen klem 
Turid trykker på sommerfuglen. Sommerfuglen flyr av gårde.  
Amir begynner å klappe. Amir smiler.  
Turid: Nå er sommerfuglen glad. Sommerfuglen ikke sint. Sommerfuglen ikke lei seg. Sommerfuglen er glad. 
Amir klapper på nytt. Amir trykker på alle figurene.  
ikke sint, ikke sint, sier Amir mens han smiler 

 

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, FLiK og eget verdidokument:  

 

 
Anerkjennelse 

 
 «Blir ikke et barn anerkjent blir det krenket.» 
(Paul Leer-Salvesen)  
 
 Det betyr at det handler om å elske, respektere, 
men også om å tro at den andre har noe å bidra 
med i fellesskapet.  
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Hentet fra «Beredskapsplan Kongsgård barnehagesenter 2017-18». 

Forebygging 

Være tydelige voksne 

 Den tydelige ansatte overser ikke når barn ikke er snille med hverandre. De griper inn og handler. 

 Den tydelige ansatte vet at han/hun er rollemodell. 

 Den tydelige ansatte baksnakker ikke barn eller andre voksne. 

 Den tydelige ansatte er like opptatt av kroppsspråk som av ordene som blir sagt både egen og barnas. 

 Den tydelige ansatte gjør feil noen ganger, men vet når han/hun gjør det og ber om unnskyldning og 

lærer av sine feil. 

 Den tydelige ansatte er ikke redd for følelser. 

 Den tydelige ansatte viser nulltoleranse for uakseptabel atferd. 

Forebygging for alle barn i barnehagen 

 Lær barna å reagere når andre barn blir plaget. 

 Ha mobbing som tema i samlingsstunder. 

 Bruk litteratur/drama/teater som kan skape gjenkjennelse i mobbesituasjon. 

 Vær tydelig på at det er null toleranse på uakseptabel atferd. 

Når mobbing skjer – avdekke, stoppe, håndtere, følge opp 

 Bekreft barnet positivt når det sier fra om at andre, eller det selv blir plaget. 
 

 Snakk med barna og sett ord på hendelsen og andres følelser. Både som støtte overfor den som plages 
og overfor mobberen. Vis at det er uakseptabelt. 

 

 Barnets oppmerksomhet rettes mot hvordan offeret har det. Forklar hvis barnet ikke forstår. 
 

 Forvent at barnet snur den negative handlingen, ved f.eks. å gå tilbake til den andre og utføre en 
positiv handling. 

 

 Informer de andre voksne i barnehagen via pedagogisk leder på ledermøter. 
 

 Evaluer. Vurder hvilke tiltak som kan og må settes i gang av voksne og i forhold til kontekst for å hindre 
at det gjentar seg. 

 

 Informer foreldre. 

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.  
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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:  

 
 Vi dokumenterer hverdagen med bilder og fortellinger. 

 Vi bruker årshjulet til både å planlegge, dokumentere, vurdere og justere praksis. 

 Vi justerer praksis etter Flik-arbeid og arbeid i PA-gruppen. 

 Vi justerer også praksis etter erfaringer og utprøving av planlagte aktiviteter i samråd med personalet 
på avdelingene. 

 Vi justerer også praksisen vår gjennom pedagogiske samtaler og refleksjoner på avdelingsmøter og 
andre møter. 

 Vi har en fast mal for avdelingsmøte slik at praksis i forhold til barna blir tatt opp og diskutert og 
eventuelt justert. 

 I forhold til årshjulet stiller vi spørsmål som retter seg mot målet vårt: At alle barn skal oppleve 
vennskap, språkutvikling og evne til lek og samspill. 

 Vi bruker observasjon og barnesamtaler for å kartlegge barnas opplevelse av å ha venner i 
barnehagen, og jobber videre med informasjonen vi får fra barna. 
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Kontaktinformasjon: 
 

Kongsgård barnehagesenter 

Kongsgård Allè 33 b 

4631 Kristiansand 

 

Tlf: 38 10 35 10 

 

Enhetsleder: 

May Britt Aanundsen 

Tlf: 38 10 35 10/48 89 03 48 

E-post: may.britt.aanundsen@kristiansand.kommune.no 

 

Fagleder: 

Birgitte Spikkeland 

Tlf: 38 10 35 10/ 97 07 30 84 

E-post: birgitte.spikkeland@kristiansand.kommune.no  

 

For mer info om barnehagen og hva som skjer hos oss, bruk hjemmesida 

mailto:may.britt.aanundsen@kristiansand.kommune.no
mailto:birgitte.spikkeland@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/kongsgbhgsenter

