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

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

 

Presentasjon av barnehagen 
Kontaktinformasjon:  
Kongsgård barnehagesenter   
Kongsgård Allè 33 b   
4631 Kristiansand   
   
Enhetsleder: May Britt Aanundsen  
Tlf.: 48 89 03 48 |e-post: may.britt.aanundsen@kristiansand.kommune.no   
 
Fagleder: Birgitte Spikkeland  
Tlf.: 97 07 30 84 | e-post: birgitte.spikkeland@kristiansand.kommune.no 
  
For mer info om barnehagen og hva som skjer hos oss, samt presentasjon av våre ansatte, bruk 
hjemmesida: https://www.minbarnehage.no/kongsgbhgsenter  
 
Kongsgård barnehage er en av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Barnehagen har 46 
heldagsplasser for barn i alderen 1-5 år fordelt på tre avdelinger. En del av plassene i barnehagen er 
øremerket barn i familier som nylig er kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere i Statlig 
Mottak/Integreringsmottaket og familiegjenforente. Barnehagen tilbyr også plass til barn i familier i 
nærområdet. Barnehagen tilbyr et traume- og språkbevisst læringsmiljø for barna der vennskap og lek har 
en sentral plass. Barnehagen skal være en brobygger til neste barnehage, skole og det norske samfunnet 
for barna og deres familier. Barna skal utvikle et positivt forhold til mangfold og trygghet på seg selv og det 
de kan bidra med i felleskapet.  
 
Den andre tjenesten ved barnehagesenteret er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Tjenesten bidrar 
til å styrke det flerspråklige fagfeltet i alle barnehagene i Kristiansand. Tjenesten tildeler ekstraressurser 
gjennom en tilskuddsordning fra staten som støtte til flerspråklige barn og familier på morsmål og norsk. 
Tjenesten tilbyr også observasjon av språkmiljø og veiledning av de ansatte ute i kommunens private og 
kommunale barnehager.  
 
Sammen ønsker Kongsgård barnehagesenter å skape et trygt læringsmiljø for alle barn, og særskilt for 
flerspråklige barn og deres familier og barn og familier med flyktningbakgrunn som er nye i Kristiansand. 
Kongsgård barnehagesenter ønsker også å være et kompetansesenter for andre barnehager som bygger 
kapasitet i forhold til dette fagfeltet.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:may.britt.aanundsen@kristiansand.kommune.no
mailto:birgitte.spikkeland@kristiansand.kommune.no
https://www.minbarnehage.no/kongsgbhgsenter
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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 av en flerspråklig ansatt i barnehagen på sitt eget morsmål så langt det er mulig. 

Foreldrene må være med sine barn på bli kjent dager i barnehagen til barnet er trygt. De får 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. Barnehagen er opptatt av familiens individuelle historier for at barnet og 

foreldrene/foresatte skal oppleve barnehagen som et trygt sted. Kjennskap til barnets tidligere opplevelser, 

erfaringer, lekepreferanser og samspillserfaringer er viktig for at personalet skal kunne møte barnet utfra 

individuelle behov. Foreldrene/foresatte får bli kjent med barnehagen og personalet ved at de får høre hva 

barnehagen er opptatt av og hvordan de arbeider.  

 

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 de tilfellene der en overgang er nødvendig følges barnet av en kjent ansatt i en overgangsperiode. 

Alternativt besøker ansatt fra ny avdeling barnet i en periode. Målet er å gjøre barnet trygg på nye ansatte 

på ny avdeling. Barnet får mulighet til å bli kjent med ny avdeling og nye ansatte både i barnehagens inne 

rom og uterom.   

Overganger barnehage - barnehage  
 Kongsgård barnehage er et tilbud primært for nyankomne flyktninger, og flere av barna overføres til andre 
barnehager i Kristiansand kommune når de er klare for det. Det er også en stor andel barn fra Statlig 
Mottak/Integreringsmottaket i barnehagen og disse får plass på 14 dagers varsel og flyttes ut til andre 
kommuner på ulike tidspunkt i løpet av året når de får opphold og kommuneplass. Dette fører i perioder til 
høy omløpshastighet på barnehageplassene i Kongsgård barnehage. Vi har faste rutiner for hvordan 
overføringer skjer.  
 

Overføringer til andre barnehager i Kristiansand kommune:  

• På et foreldremøte/i en foreldresamtale før opptaksfristen til barnehage, presenterer vi for 
foreldrene de ulike 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/erfaringer 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 fra hjem og 
barnehage. Vi snakker også om hva barnet har fått med seg fra barnehagen i form av sanger, 
eventyr, begreper med mer som vi har jobbet med gjennom året. Vi vil drøfte hva som eventuelt 
kunne vært overgangsobjekter KBS skal ha for å lette barns forståelse/inkludering i ny barnehage 
for eksempel «Bukkene Bruse?»  

• Vi svarer gjerne på telefonhenvendelser fra den nye barnehagen etter at barnet har begynt. Noen 
ganger når det er behov for det går vi på besøk til den nye barnehagen sammen med barn og 
foreldre før oppstart.  
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Overføringer til ny kommune: 

• Statlig Mottak/Integreringsmottaket har i sine rutiner at de skal gi oss beskjed når en familie med 
barn i barnehagen skal flytte.  

• Når vi vet at barna skal flytte, oppfordrer vi foreldre til å snakke med barna om flytteprosessen 
hjemme, slik at barna er informert og vi kan snakke om det i barnehagen.  

• Vi innhenter opplysninger om stedet de skal til, skriver ut bilder etc., og snakker hvis mulig med 
ansvarlig som skal ta imot dem der de kommer (evt. også få bilde av denne). Vi undersøker om de 
har barnehageplass og hvilke andre tilbud familien kan få på det nye stedet. Vi hjelper barna med å 
se positive ting med den forestående flyttingen.  

• Der det av tidshensyn er mulig (slike overføringer skjer gjerne raskt på kort varsel) følger vi også 
rutinene nevnt ovenfor «Overføringer til andre barnehager i Kristiansand kommune.  

Se også i Beredskapsplanen for nærmere beskrivelse av denne rutinen.  
 

 

 

Overgang barnehage – SFO og 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 og skole der også barnet har fått bidra med 

informasjon.  

Slik forbereder barnehagen overgangen til SFO og skole for det enkelte barn:  

Vi har møte med foreldre til skolestartere på våren der en SFO leder fra en av nærskolene til barnehagen 
informerer/svarer på spørsmål om SFO.  
Vi tar initiativ til overføringsmøter på den enkelte nærskole/mottaksskole barna skal overføres til.  
Vi fyller ut overføringsskjemaet til skolen og sender dette i forkant av overføringsmøtene. Sammen med 
overføringsskjema sendes med «Barnets språkhistorie» fra Språkstandarden.  

• gjennom året har vi en klubb for skolestartere som møtes ukentlig for å gå på tur eller ha andre 
aktiviteter 

• vi jobber mye med å lære barna strategier for å få venner 
• vi øver på å vente på tur og ta imot 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  
• vi har fokus på kommunens fastsatte overgangsobjekter gjennom året (se link til plan ovenfor)  
• vi følger opplegget «Kroppen er min».  

https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagegrunnskole/docs/doc_5626/index.html?f
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagegrunnskole/docs/doc_5626/index.html?f
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Barnehagens årsplan  
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Denne skal vise hvordan barnehagen jobber i tråd med 

Rammeplanen og lov om barnehager. Alt arbeid i barnehagen skal gjenspeile barnehagelovens formål, § 1. 

Årsplanen har en dobbel funksjon, den skal både være et brukbart arbeidsredskap for barnehagepersonalet 

internt og den skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser for praksis i forhold til 

samarbeidspartnere og foreldre. Den skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, 

danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og 

lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.  

 

 

Felles verdier, retning og fokus - strategiplan for barn og unge  
Rammeverket for kvalitet og mestring er en operasjonalisering av Kristiansand kommunes strategiplan for 

oppvekst. Rammeverket skal legge føringer for alt arbeid i barn og familie, barnehager og skole. Det gir 

tydelig retning gjennom formålet, «Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet». Det sier 

noe om hva som skal prege møtet mellom mennesker, om relasjoner, forventninger og deltakelse. Videre 

peker det på tre fokusområder i oppvekst, livsmestring, inkluderende fellesskap og læring og utvikling. Den 

ytterste sirkelen peker på prinsipper som skal ligge til grunn for arbeidet i en lærende organisasjon, som 

barnehagen er. Lærende fellesskap, Verdier i praksis, Tydelig retning og Fokusert innsats. Hele rammeverket 

finner du HER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjerneverdiene i rammeverket er:  

 

Likeverd - Medvirkning – Anerkjennelse 

 

Alle barn og unge:  

- har en absolutt verdi 

- vil når de kan 

- finner mening og deltar 

- har noe å tilføre fellesskapet 
 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§1
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/strategiplan/
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/rammeverk/docs/doc_4080/index.html?f
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Hovedsatsingsområde 
Barnehagen har på bakgrunn av kartlegging av pedagogisk praksis, prioritert følgende 

hovedsatsingsområde for neste barnehageår:  

I de foregående barnehageårene, reflektert i vår enhets utviklingsplan, har vi hatt et særlig fokus på 
Rammeplanens tema Livsmestring og Helse gjennom traumetilnærming og traumeforståelse. Dette er 
et sentralt fundament når vi har jobbet videre med temaet kommunikasjon og språk gjennom å bruke 
fortellinger og bøker for å hjelpe barna inn i fellesskapet. Vi vil fortsette å ha fokus i det kommende 
barnehageåret på temaet kommunikasjon og språk med hovedvekt på språklig mangfold 
  
Språk og flerspråklighet er vårt faglige kjerneområde. Gjennom det siste året har vi utarbeidet en faglig 
plattform for flerspråklighet der forskning danner grunnlaget for hva vi tenker er viktig for et 
godt språkmiljø og språkstimulerende arbeid.   
  
Kongsgård barnehagesenters hovedsatsingsområde for 2022/23 tar utgangspunkt i visjonen i vår faglige 
plattform for flerspråklighet:  
   

«Jeg vil være med, kan du hjelpe meg med det?»  

  
og den ene søylen i plattformen: «Språklig mangfold».  Innenfor hvert underpunkt videre i årsplanen vil 
målet være: «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål blir sett, 
hørt og brukt»    
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Samarbeid 
Barnehagen har mange aktuelle samarbeidspartnere, - som barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste 

(PPT), mobilt team, helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Her kan barnehagen hente hjelp og 

støtte, eller få innspill til sitt arbeid når det er behov for det. 

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

familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten. Også barnehagen 

henvender seg her når det er behov for det. Alle barnehager har fått tildelt en kontakthelsesykepleier som 

de møter minst to ganger pr. år. 

    

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 ifølge barnekonvensjonen og barneloven foreldrenes 

ansvar. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Det er opprettet et eget foreldreutvalg for 

barnehager i Kristiansand i tillegg til FUB nasjonalt. Dette 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.  

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP er et satsingsområde i Kongsgård barnehagesenter. Alle ansatte i 

både barnehagen og Styrketjenesten skal gjennomgå ICDP veilederopplæring. I nært samarbeid med ICDP 

koordinator i kommunen, Introduksjonsavdelingen, Mottaket, Kongsgård skolesenter, Familiens hus og 

barnehagene vi samarbeider med er målet vårt at de fleste foreldrene hos oss skal få tilbud om å være med 

på ICDP foreldregrupper på sitt eget morsmål eller på enkel norsk. Gruppene blir ledet av en veileder på 

foreldrenes morsmål og en veileder med norsk som morsmål. I ICDP gruppene får foreldrene mulighet til å 

reflektere sammen rundt det å være foreldre til krysskulturelle barn. Målet er å gi økt trygghet og mestring 

på det å være foreldre. 

 

 

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 
Alle som jobber i barnehagen, er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til 

informasjon som gjelder barn, foreldre 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 bli umiddelbart informert og involvert i saker som 

gjelder deres barn, med mindre det dreier seg om vold og overgrep, da har barnehagen plikt til å melde til 

politiet.   

 

 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/familiens-hus/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/foreldreutvalg-for-barnehager-i-kristiansand/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/foreldreutvalg-for-barnehager-i-kristiansand/
https://foreldreutvalgene.no/fub/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§44
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§45
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Lek og læring i barnehagen 
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. Barna skal 

oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske og 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.  

 

Vi har valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis knyttet til lek og læring med utgangspunktet 

i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål blir sett, hørt 

og brukt»:  

Orange avdeling  - vi leker familielek og barnas morsmål og norsk kommer fram i 
enkle ord 
- ansatte skal være aktive med kroppspråk, tonefall og lek med 
barna både ute og inne 

Grønn avdeling  - i samlingsstunder og overgangssituasjoner forklarer de ansatte 
med barnas morsmål hva som skjer 
- de ansatte som IKKE kan barnas morsmål, lærer seg enkeltord på 
alle barnas språk og bruker dette sammen med kroppspråk for å 
vise at vi er interessert i barnas språk.  

Lilla avdeling  - vi leker regelleker på ulike språk 
- vi bruker ulike språk når vi spiller spill som for eksemple Villkatten 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - bruke kjente leker fra barnas hjemland, oversette innhold og 
invitere alle barna med i leken 
- være tilstede og bekrefte med ord på morsmål i rollelek og på 
denne måten skape bevissthet om at det er flere morsmål 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  - med utgangspunkt i barnets interesser jobber vi systematisk og 
strukturert med barns lek og den voksnes rolle i den 
- vi bruker sanger og sangleker på flere språk 

Det er formiddag på stor avdeling. Amira, Nadia og Sara (5) leker sammen i familiekroken. De 

snakker tigrinja. Jonas (5, norsk morsmål) kommer bort til jentene og spør: «Kan jeg bli med på 

leken?» Amira svarer ja. Sara (flerspråklig fagarbeider) kommer til og spør Jonas: «Vet du hva de 

leker?» «Nei, for de snakker jo ikke norsk», svarer Jonas. «Jeg kan hjelpe deg» sier Sara. Hun blir 

med i leken sammen med Jonas og jentene, og oversetter der det trengs 
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Demokrati og barns medvirkning og deltakelse 
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 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.  

Vi har valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis knyttet til demokrati og medvirkning med 

utgangspunkt i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål 

blir sett, hørt og brukt»:  

Orange avdeling  - vi er bevisst på “småbarnslekeordene” som vi har på veggen i 
forhold til barns medvirkning og utvikling 
- være bevisst på å bruke ordene “hjelpe”, “takk” og “vis meg” 

Grønn avdeling  - barna kan velge hvor og hva de vil leke i frilek, men de ansatte er 
aktive deltakere og støtter språklig på morsmål og norsk. 
- i rutiner og overgangssituasjoner brukes språk støttet av bilder 
for å forklare hva som skal skje etterpå 

Lilla avdeling  - planlegge samlinger utfra barnas interesser, og fokusere på 
begreper på flere språk knyttet til det 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - være lyttende når barna bruker sitt morsmål, og bruke morsmål 
for å forklare barna ting 
- følge opp barnas spontane lek med språk, bekrefte at alle språk 
er ok 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  - tilrettelegge for barns innspill 
- ta barns meninger på alvor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Det er juleverksted på avdelinga. Alle barna skal lage egen nisse, men Ahmad (3) vil ikke. «Nei», 

sier Ahmad og sklir ned fra stolen. Alex (fast ansatt) tilbyr ham å sitte på fanget, og det vil Ahmad 

gjerne. Han sitter på Alex’ fang og følger med på det de andre barna gjør. Etter en stund peker 

Ahmad på stolen sin. «Vil du sitte der?» spør Alex. Ahmad nikker. Han sitter i stolen sin og kjenner 

på alle materialene som ligger på bordet. «Vil du prøve å lage nisse likevel?» spør Alex. Ahmad 

nikker igjen. Han får vattkuler og limer ivrig silkepapir og øyne på slik at det blir en nisse. 
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Omsorg og danning 
Barnehagen skal legge til rette for omsorgsfulle relasjoner preget av tillit, nærvær, varhet og trygghet. Barn 

skal få omsorg av voksne og andre barn, og samtidig øve seg på selv å gi omsorg. De voksne skal veilede 

barn og hjelpe dem i spenningen mellom sosialisering i gruppen og ivaretakelse av de individuelle behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis i forhold til omsorg og danning med 

utgangspunkt i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål 

blir sett, hørt og brukt»:  

Orange avdeling  - ved måltidet har voksne og barn faste plasser. Den ansatte lærer 
seg betydningen av lyder og kroppsråk til det barnet de sitter ved 
siden av 
- under bleieskift har den ansatte fokus på å bruke god tid med 
hvert barn og synge, lese regler og se på barnets bokstav på 
veggen. 

Grønn avdeling  - bruke familienes morsmål for å skape trygghet og tillit  
- bruke god tid og ulike måter å forklare på 

Lilla avdeling  - bruke bildekort med følelser og lære følelesesbegrep på 
morsmål som er represetert i gruppa 
- bruke dramatisering for å veilede i samspill mellom barn 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - lære de ansatte ord på barnas morsmål som kan brukes til å 
trøste barna når de er lei seg 
- legge opp til aktiviteter hvor barn med ulike morsmål leker 
sammen og tar hensyn til hverandre 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  - vi bruker trygghetssirkelen i veiledning og i direkte arbeid med 
barna 
- ansatte er bevisst på sine egne holdninger som omsorgspersoner 

 

 

 

 
 

 

 

Ahmad (4) og Abdi (4) er bestevenner. Nå har Ahmad slått Abdi. Sara (flerspråklig 

fagarbeider) trøster Abdi. “Er det veldig vondt” spør Sara. Abdi nikker og svarer: “Men 

det er ikke lov å slå meg, vi må gå til Ahmad og si at han må si unnskyld”. Sara hjelper 

de to guttene å få ordnet opp, og like etter fortsetter leken mellom dem. 
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Kommunikasjon og språk 
Vår barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og språkutvikling i omgivelser der 

voksne er bevisst sin rolle som språklige forbilder. Barnehagen arbeider systematisk med å utvikle 

barnehagens språkmiljø i forhold til språkstandard for barnehagene i Kristiansand. Språkarbeidet inngår 

blant annet i barnehagens arbeid med fagområdene.  

 Vi har valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis i forhold til kommunikasjon og språk med 

utgangspunkt i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål 

blir sett, hørt og brukt»:  

Orange avdeling  - bruke media som kommunikasjonsform innenfor tema vi holder 
på med, med utgangspunkt i det barna er interessert i  
- få sanger fra foreldrene på alle barnas språk og få hjelp av 
foreldre til å finne på Spotify (nb viktig å vite hva teksten er. Vi 
bruker disse sangene både ute og inne til å lytte og innenfor 
dansesituasjoner 

Grønn avdeling  - vi bruker barnas morsmål og norsk til å snakke med barna om 
det de er opptatt av, hva de har i matboksen osv 
- i uteleken er vi bevisste på å benevne ting barna leker med som 
for eksempel spade, bøtte. I benevningen bruker vi både barnas 
morsmål hvis vi kan det, og norsk 

Lilla avdeling  - legge vekt på gode samtaler med barna under måltidene 
- bruke benevning på flere språk i hverdagssituasjoner 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - vi bruker bevisst morsmål og norsk samtidig gjennom hele dagen 
i ulike situasjoner 
- ha barn med ulike morsmål i samme gruppe og snakke om språk 
og om norsk som fellesspråk 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  - bruke ordløse/flerspråklige bøker og eventyr aktivt med barna 
og i foreldresamarbeid 
- veilede personale på hverdagssamtaler, høytlesning og bruk av 
bøker og fortellinger på ulike språk 

 

 

I barnegruppa er det mange språk, men Sara (flerspråklig fagarbeider) forteller 

akkurat nå en fortelling på somali. Ali (5) har somali som morsmål, men ser 

med en gang at ikke alle barna forstår hva Sara forteller. «Jeg skal hjelpe dere 

å forstå», sier han. Så begynner Ali og oversette fortellingen som blir fortalt på 

somali til norsk slik at også vennene hans som ikke kan somali kan forstå 

Flere dager den siste tida har en av de ansatte malt ansiktsmaling på 

barna på avdelingen. Mansur (5) kommer ivrig løpende mot Irina 

(flerspråklig fagarbeider), og sier på deres felles morsmål: «Irina, du må 

hjelpe meg….. FORT…. Hva heter «Mal fjeset mitt» på norsk?»» 
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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.  

 

Vi valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis knyttet til mangfold, likestilling og gjensidig 

respekt med utgangspunkt i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og 

barnas morsmål blir sett, hørt og brukt»:  

Orange avdeling  - vi synliggjør flere språk ved å henge opp enkle ord med lydskrift 
slik at de er lette å bruke i hverdagen 
- vi hører musikk og bruker sanger på ulike språk 
- vi bruker konkreter i sangstundene ved bordet 

Grønn avdeling  - vi markerer de forskjellige høytidene, og bruker begreper på 
barnas morsmål og norsk knyttet til de ulike høytidene 

Lilla avdeling  - lære oss å si god morgen på alle språk som finnes i gruppa 
- bruke sangen “kom og lek med meg” og snakke om innhold 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - skape og delta i lek som inkluderer alle 
- være bevisst på å ha et åpent kroppsspråk 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  - vi er bevisste på og reflekterer over vår rolle i barnehagen 
- vi er gode rollemodeller for barn og voksne jf gjensidig respekt og 
inkludering i fellesskapet 

 

Det er musikk og dans ute i barnehagen. Ali (3), Natan (4) og Nora (3) danser sammen 

med Irina og Nina som jobber i barnehagen. Foreldrene til Ali og Nora er kommet for å 

hente dem, og danser sammen med barna til musikken som er fra deres hjemland. Natans 

mor kommer for å hente ham, og blir spurt av Nina om hun har lyst til å være med å 

danse. «Ja», svarer mor «det vil jeg gjerne. Jeg har en fin sang fra hjemlandet mitt, kan vi 

danse til den også?» Mor finner sangen og alle fortsetter å danse. Mor filmer stolt Natan 

som danser til musikken fra hjemlandet deres, og sier hun gleder seg til å sende filmen til 

Natans besteforeldre i hjemlandet 
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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 har valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis knyttet til bærekraftig utvikling med 

utgangspunkt i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål 

blir sett, hørt og brukt»:  

Orange avdeling  - vi lærer oss ord som venner, dele og trøsteord på språkene 
som er representert i gruppa og bruker disse aktivt 
- vi gir positive og konrete tilbakemeldinger 
- vi har vennskap som tema gjennom sanger og korte 
fortellinger 

Grønn avdeling  - bruke naturen, og lære naturbegreper på barnas morsmål og 
norsk. 

Lilla avdeling  - vi panter flasker på nærbutikken og snakker om gjenvinning 
- i spiller naturbingo på tur og øver på begreper som finnes i 
naturen 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - støtte barnehagene i å ha bilder på kildesorteringsboksene 
- bidra til å spre kunnskap i alle personalgrupper om verdien av 
at barn får lære og mestre flere språk og kulturer 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  - vise respekt for og ta vare på alt det levende i naturen 
- bruke flerspråklige bøker og fortellinger om tema 

Ali har sin første dag i barnehagen, og ingen ansatte på avdelingen snakker språket 

hans. Ved hjelp av tolk, spør Irina (flerspråklig fagarbeider) foreldrene om hva hei er 

på Alis morsmål. Hun skriver ned ordene med lydskrift, og får også vite ordene for 

tisse, jeg er sulten og jeg er tørst. Hun bruker ordene sammen med Ali, og både Ali 

og foreldrene hans smiler og nikker når hun prøver å bruke ordene 
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Livsmestring og helse 
Vår barnehage skal være et sted som fremmer livsglede, humor, undring og medopplevelser, vi skal legge til 

rette for at barna blir robuste og trygge, og kjenner tilhørighet til barnehagens sosiale fellesskap.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har valgt følgende punkt(er) for refleksjon over egen praksis knyttet til livsmestring og helse med 

utgangspunkt i målet «Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der norsk og barnas morsmål 

blir sett, hørt og brukt»:  

Orange avdeling  - vi lærer navn på kroppsdeler gjennom sang, rim, regler og 
bøker på ulike språk 
- vi lærer navn på følelser på ulike språke og bruker disse aktivt 
sammen med barna 

Grønn avdeling  - gi barnet ros og oppmuntring både på barnas morsmål og 
norsk 
- oppfordre barna til å hjelpe hverandre både med å finne fram 
ting, men også dele hva ord betyr på ulike språk. 

Lilla avdeling  - vi lærer ord og begrep om kroppen på ulike språk 
- vi snakker med barna om hvordan de kan sette grenser og ha 
respekt for kroppen til seg selv og andre. 

Flerspråklige ansatte- Styrketjenesten  - bruke eventyr på flere språk, og finne fellestrekk i fortellingene 
- bruke morsmålet til å stoppe opp og undre seg når man er på 
tur, og gjennom dette skape motivasjon for bevegelse 

Veiledere/støtteped.- Styrketjenesten  -ta barn på fersk gjerning i å gjøre gode ting 
- legge til rette for lek i små grupper med tilstedeværende 
voksne 

I skoleklubben er det bare Ari som ikke snakker arabisk. Mona (flerspråklig fagarbeider med 

arabisk morsmål) deltar i skoleklubben og oversetter mye av det pedagogen sier fra norsk til 

arabisk. I uteleken blir Ari ofte stengt ute. De andre barna sier «Leken vår er bare for de som 

kan arabisk, så du får ikke være med». I stedet for å bruke tid med de arabiske barna, begynner 

Mona og leke mye med Ari de dagene hun er i barnehagen. Etter noen dager kommer flere av 

de arabiske barna og vil være med å leke med Ari og Mona, og Ari får flere venner 
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Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø 
Et godt leke og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, som vennskap, inkludering og 

forebygging av krenkelser, trakassering, vold og mobbing. Barnehagen skal ha nulltoleranse for alle typer 

krenkelser. De ansatte har aktivitetsplikt, jfr § 41,42 og 43 i barnehageloven, til å følge med, melde fra, 

undersøke og sette inn tiltak. Kristiansand kommune har utarbeidet en felles veileder for arbeidet med 

trygt og godt barnehagemiljø.  

Slik vil vår barnehage jobbe med å forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp mobbing i tråd med 

barnekonvensjonen og verdiene i Rammeplanen:  

➢ barnehagen følger et årshjul for at barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø:  

• august/september: personalet gjennomgår Barnehageloven § 41, 42 og 43 (nulltoleranse,    

aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt), «Veileder for arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø» 

og drøfter de fem ulike delpliktene i aktivitetsplikten (forebygge, følge med, gripe inn, melde fra, 

undersøkte)  

• fortløpende oppstartsamtaler med nye foresatte gjennom året 

• september/oktober: foreldremøte hvor foresatte gjøres kjent med Barnehageloven § 41, 42 og 

43, «Veileder for arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø», meldeskjema for ansatte i 

Kristiansandsbarnehagen, valg av foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget  

• oktober/november: konstituering av Samarbeidsutvalg, gjennomgang av veilederen  

• november: foreldreundersøkelsen (Udir)  

• januar: gjennomgang foreldreundersøkelsen i ledelsen, med personalet og Samarbeidsutvalget  

➢ vi benytter kollegaveiledning og pedagogisk analyse (PA) som verktøy for refleksjon og tiltak i    forhold 

til barnehagens læringsmiljø, og arbeider med holdninger og forståelse av barns uttrykk  

➢ vi er tilstedeværende og deltagende voksne, og ved å være nær barna fanger vi opp kroppsspråk hos 

barn, kommunikasjon mellom barn  

➢ vi har et nært samarbeid med foresatte i forhold til forebygging (hvordan inkluderer vi andre barn, 

hvordan snakker vi om andre barn, hvordan møter vi andre barn) og nært samarbeid ved å stoppe, 

håndtere/følge opp mobbing  

➢ vi ser på foresatte som en ressurs i arbeidet med å forebygge mobbing  

➢ vi har rutine for å reflektere rundt våre verdier og holdninger  

➢ vi har en rutine for å drøfte hverandres praksis og adferd  

➢ vi har null-toleranse for mobbing og utestengning  

➢ vi jobber systematisk med observasjon for å innhente barns synspunkter og perspektiv  

➢ barnehagen legger til rette for at leken preges av deltakelse og fellesskapsopplevelser  

➢ vi følger kommunens rutiner og prosedyrer for konflikthåndtering og avvik 

➢vi tilbyr ICDP/foreldregrupper 

 

https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagetrygg/docs/doc_8416/index.html?f
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagetrygg/docs/doc_8416/index.html?f
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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 valgt område 

for utvikling/ hovedsatsningsområde.  

Når barnehagen gjennom året jobber med refleksjon over egen praksis, bidrar dette til egenvurdering. Vi 

tar 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 kan den pedagogiske 

dokumentasjonen være et verdifullt utgangspunkt for felles refleksjon og samtaler om arbeidet, som kan 

danne grunnlag for å utvikle stadig bedre praksis. 
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Plan for arbeidet 

I denne årsplanen har vi skissert noen punkter for refleksjon over egen praksis innenfor viktige områder i 

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

progresjon. Med utgangspunkt i disse skal personalet i fellesskap vurdere egen praksis. Dette skal ligge til 

grunn for videre arbeid, læring og utvikling av et stadig bedre barnehagetilbud.   

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

• På hvert personalmøte vil vi legge vekt på et av temaene i årsplanen. Alle temaene vil bli 
gjennomgått i løpet av året.    

• Hver ansatt forbereder en praksisfortelling knyttet til egenvurderingspunktene vi har satt opp 
innenfor dette temaet. Forberedelse til dette gjøres på avdelingsmøter/grupper i Styrketjenesten.   

• På personalmøtet deler vi inn i faste grupper på tvers (evt. PA grupper), og driver kollegaveiledning 
knyttet til historien som blir fortalt. Med en tidsramme for kollegaveiledningen på ca. 30 min, 
rekker vi to historier hver gang. Alle må likevel forberede seg.   
Spørsmål til kollegaveiledningen:  

o Hvordan viser eksemplet at barnas språk anerkjennes, og at vi har et   
       læringsmiljø der norsk og barnas morsmål blir sett, hørt og brukt? 
o Hvordan oppfyller eksemplet egenvurderingspunktet vi har satt opp?  
o På hvilken måte fikk barna være med å påvirke?  
o Hva lærte du av situasjonen som du vil ta med deg videre i arbeidet?  

• På noen personalmøter/planleggingsdager inviterer vi ressurspersoner som kan inspirere og gi ny 
kompetanse på satsingen vår i årsplanen: Jeg anerkjenner alle språk og skaper et læringsmiljø der 
norsk og barnas morsmål blir sett, hørt og brukt. 

 

 


