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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.   

 
 

ASKELADDEN BARNEHAGE 
 
Knarrevikveien 19 
4638 Kristiansand 
Tlf. 38 10 36 40 
E-mail:            askeladden.barnehage@kristiansand.kommune.no 
Hjemmeside: http://minbarnehage.no/askeladdenbhg. 
 
 
Barnehagen har3 avdelinger: 
Pål avdeling            barn i alderen 4 – 5  år 
Per avdeling           barn i alderen 2 – 3  år 
Minsten avdeling  barn i alderen 1 – 2 år 
 

PERSONALET 
Karin Strømme:  Styrer 100 % 
 
Pål avdeling: 
Marit Aanestad:             Pedagogisk leder 70 % 
Dzenana Dzakic: Pedagogisk leder 60 %  
Anders Klepp: Assistent 100 % 
Kari Ugland: Fagarbeider 70 % 
Sissel Thuesen Fagarbeider 20 % 
 
Per avdeling: 
Linda Lien: Pedagogisk leder 80 % 
Agnethe Helland:  Pedagogisk leder 100 % 
Unni Berntsen:  Fagarbeider 80 % 
Wenche Finstad: Fagarbeider 100 % 
Amalie Lauritsen: Lærling 100% 
 
Minsten avdeling: 
Cathrine Sørensen Pedagogisk leder 100 % 
Sidsel Pedersen Fagarbeider 100 % 
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Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

Vi ønsker å legge til rett for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Den første tiden er 

det fokus på å bli kjent, tilpasse seg rutiner og organisering og ikke minst å etablere og knytte seg til 

personalet og andre barn. 

 Foreldremøte for nye barn i juni 

 Besøksdag for nye 

 Plan for oppstart/tilvenning – informasjonsskriv 

 Førstegangssamtale i løpet av den første tiden i barnehage 

 Tett dialog med foreldre 
 

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:  

 Barna er besøk til den nye avdelingen i løpet av våren. Være med i måltid, samlinger osv. 

 Høytidelig overflytting av klær og det som tilhører barnet over på ny avdeling i løpet av 

barnets siste dag i barnehagen før ferien. 

 Siste dag før ferien hentes barnet på «ny» avdeling. 

 Overføringssamtale med foreldre og pedagogisk leder på begge avdelingene. 

 

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:  

 Besøksdag for barna på skolen og SFO 

 Felles foreldremøte i februar for alle 5 åringer som begynner på Strømme og Vardåsen skole. 

Også foreldre som har barn til andre skoler er invitert 

 Skoleelever kommer i barnehagen og leser for barna 

 Invitert til arrangementer på skolen 

 De eldste barna har egne pedagogiske opplegg som f.eks. «skrivedans», «Kroppen er min» og 

Trafikkopplæring. 

 
  



5 

 

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.  

 

Hovedsatsingsområde 
Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende hovedsatsingsområde 

for neste barnehageår: 

Livsmestring og helse 

 Barns fysiske og psykiske helse 

Vi kommer i år til å videreføre arbeidet vårt i forhold til hvordan vi som voksne i barnehagen 

møter barna på en god måte, anerkjenner, bygger relasjoner, støtter og veileder.  Vi vil også 

gi dem gode verktøy og handlingsmåter for hvordan de selv kan komme seg gjennom følelser 

og situasjoner som oppleves vanskelige. 
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 Kroppen er min - Vi kommer også til å videreføre arbeidet med programmet vi startet opp 

høsten 2018, i forhold til forebygging av at barn skal bli utsatt krenkelser, seksuelle overgrep, 

vold og grov omsorgssvikt. 

 FLIK – Inkluderende fellesskap og vennskap 

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.  

 

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.  

 

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

 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. Lek og læring i barnehagen forgår både ute og inne, 

analogt og digitalt for å stimulere til et rikt og allsidig læringsmiljø. Slik vil barnehagen benytte 

digitale verktøy for å berike barnas lek og læring:  

Punkter for egenvurdering: 

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

egenvurdering av praksis:  

 De ansatte viser oppriktig interesse, involverer seg og gleder seg sammen med barna i lek og 

aktiviteter. De er tilstede der barna er. 

 De ansatte fordeler seg rundt i lekearealene. De legger til rette for, og inspirerer til, variert 

lek ute og inne. 

 De ansatte støtter barna og gir dem strategier for hvordan de kan komme med i lek og 

samhandle med andre på en god måte. De veileder også barna i konfliktsituasjoner, og gir 

dem ideer til hvordan de selv kan klare å løse opp i konflikter de står i. 

 

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan lek kan komme til syne i barnehagen:  

Anita (2år) og jeg sitter sammen på en madrass på gulvet inne på avdelingen. Oline 2år fester 

blikket på Anita. Hun svinger bortom «bilkassa», plukker opp noen leker, og fortsetter mot oss. 

Hun smiler og åpner hendene slik at vi ser hva hun har tatt med seg. Der har hun to helt like 

brannbiler og to små gule helikoptre. Hun rekker en bil og et helikopter mot Anita, som smiler 

tilbake og tar imot lekene. Sammen går de to jentene bort i en krok og setter seg for å leke. 

 

Hva sier denne praksisfortellingen oss om Oline sin lekkompetanse og strategier for lek og 

samhandlig? Oline har lært av erfaring, veiledning fra nærværende voksne og omgivelsene, at for 

at man skal kunne leke sammen, må man dele på lekene man skal bruke. Oline har også erfart at 

partene i lek mellom små barn ofte ønsker å ha det samme leketøyet, og at konflikter raskt oppstår 

og leken går i stå før den i det hele tatt har kommet i gang. Hun har observert hvordan de voksne i 

barnehagen ofte hjelper til når konflikter oppstår, og gjerne tilfører en leke til av samme slag for at 
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leken skal kunne gli lettere. Derfor fikser hun dette på forhånd. Hun tar med en brannbil og et 

helikopter til hver. Oline har lært mer. Hun vet at dersom man vil ha noen med på leken må man 

invitere dem inn. Hun henvender seg til Anita, smiler og rekker henne bilen og helikopteret. Uten 

ord sier hun; «hei, skal vi leke sammen?» Oline har herved lagt det aller beste grunnlaget for en fin 

lekesekvens med sin beste venn i barnehagen. 

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

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

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

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

få erfare at deres stemmer blir lyttet til. Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter får 

innflytelse på det som skjer i barnehagen.  

Punkter for egenvurdering: 

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

egenvurdering av praksis:  

 Vi har tro på at barn er kompetente og at barn kan bidra. 

 Vi lytter og tar barns tanker og innspill på alvor og viser det i handlinger. 

 Vi tolker barnas kroppsspråk, slik at også de yngste får rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter.  

 Vi oppmuntrer barna slik at de får mulighet til å erfare mestring og anerkjennelse for det de 

bidrar med. 

Eksempel: 

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

Kari (pedagog) og 4 barn på rundt 2 år er på tur for å se på maurtua som ligger utenfor 

barnehagens gjerde. Det er stor aktivitet i maurtua. Kari og barna snakker sammen om hva 

maurene spiser. «Eple»? sier Emil spørrende. «Kanskje» sier Kari. Sammen henter de en eple-bit i 

barnehagen og legger den like ved maurtua. Dagen etter kommer Emil til barnehagen. «Eple», er 

noe av det første han sier. «Skal vi gå ut å se om maurene har spist på eplet?», spør Kari. «Ja» sier 

Emil og er forventningsfull i blikket. Da de kommer ut er eplebiten borte. De undrer seg over om 

maurene har spist hele eplebiten. 

Denne praksisfortellingen viser hvordan barna kan være med å sette tema i barnehagen. De 

ansatte må kjenne alle barna godt slik at også de som ikke tar initiativ blir hørt og sett og får 

mulighet til å påvirke aktiviteter og fokus i barnegruppa.  

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

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

utvikle barnehagens språkmiljø i forhold til språkstandard for barnehagene i Kristiansand. 

Språkarbeidet inngår blant annet i barnehagens arbeid med fagområdene.  
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Punkter for egenvurdering 

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter 
for egenvurdering av praksis:  

 Vi leser bøker, dramatiserer, bruker rim og regler, sang og musikk, forteller - og lager 
historier sammen med barna. 

 Vi sitter på gulvet sammen med barna og deltar i lek, samspill og kommunikasjon.  

 Vi legger vekt på de gode samtalene med barn, der vi har tid til å sette oss ned og lytte, være 
nysgjerrige sammen og filosofere om «livet». 

 Vi har fokus på å utvikle barnas språk gjennom å hele tiden benevne det vi ser og gjør. 

 Vi er bevisste på at kroppsspråk er en stor og viktig del av kommunikasjonen vår, og bruker 
dette bevisst i kommunikasjonen. 

 Vi forsterker språkutviklingen og barnas mulighet til å uttrykke seg gjennom bruk av 
verktøyet «Tegn til tale». 

 
Eksempel:  
Her er et eksempel på hvordan kommunikasjon og språk kan komme til syne i barnehagen:   
 
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.  
Fride står en liten stund foran Anna, og kaster seg plutselig 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 

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

egenvurdering av praksis:  

 

 Vi hjelper barna til å sette pris på og respektere hverandres ulikheter. 

 Mangfold har en egenverdi som vi er opptatt av at kommer til uttrykk i lek og aktivitet. 

 Alle barn har noe å bidra med. Vi fremmer barnas nysgjerrighet og undring for ulikheter og 
ulike behov, ved å bruke mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet.  

 Barnehagen synliggjør variasjoner i verdier, religioner og livssyn. 

 Vi markerer de ulike høytidene som er representert i barnehagen, samt andre merkedager.  

 Vi er opptatt av at alle barn blir ivaretatt og sett. Personalet skal gi omsorg og trygghet i møte 
med alle barn i ulike situasjoner. 

 Vi lærer barna at samfunnet er likestilt, vi diskriminerer ingen, og vi tar vare på hverandre.  
 
Eksempel: 
Her er et eksempel på hvordan mangfold, likestilling og gjensidig respekt kan komme til syne i 
barnehagen:   
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Lise (4), Samir (5) og Petter (4) ligger på gulvet og bygger lego. Samir har bursdag og skal lage 
bursdagskrone sammen med Frank (fagarbeider). «Hvilken farge vil du ha på krona di?» spør 
Frank. «Rød» svarer Samir. Da sier Lise: «Du kan jo ikke ha rød! Det er jo jentefarge». Samir ser 
opp på Frank, men sier ikke noe. «Finnes det jente- og guttefarger da?» spør Frank. Petter svarer: 
«Nei, alle kan velge de fargene de vil! Min pappa har rosa skjorte». 

Bærekraftig utvikling 
Vår barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i både her og nå og i 

fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal 

legge grunnlaget for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom 

fagområdene skal barnehagen jobbe med bærekraftig utvikling.  

 
Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

 Vi lærer barna å ta vare på seg selv, hverandre og miljøet.   

 Gjennom naturopplevelser ønsker vi at barna skal bli kjent med naturens mangfold, og 

barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. 

 Vi legger grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna 

skal få gjøre seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.  

 Gjennom Grønt Flagg har vi dette barnehageåret valgt  «Det gode måltidet» som tema, med 

fokus på et sunt og variert kosthold. 

Eksempel: 

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

4 barn og 2 voksne er ute på tur i barnehagens nærområde for å plukke søppel. Bak en parkert 

tilhenger finner et av barna en rusten sparkesykkel. De andre barna kommer raskt til for å se. 

Amanda(voksen) sier: «Hvem kan ha kastet fra seg denne her? Kanskje noen eier den og leter etter 

den? Vi kan sette den frem foran hengeren så den blir lettere i finne.» Barna oppdager at 

sparkesykkelen er ødelagt og mangler styre. Amanda foreslår at de kan ta den med som søppel. 

Harald 3,8 sier raskt; «Nei, vi får heller Peter(en av personalet i barnehagen) til å fikse den, han er 

så flink til å fikse alt. Så trenger den ikke å kastes.» 

Vi har jobbet mye med at søppel ikke skal kastes i naturen, og i første omgang tenker nok de 

voksne her at dette er søppel. Likevel reflekterer de litt sammen med barna først om noen kan ha 

mistet den. På denne måten blir barna med på tanken om hvordan det føles å miste noe, og at 

man da bør lete etter det man har mistet i stedet for å bare kjøpe nytt.  

Gruppen sier seg enige i at sparkesykkelen er ødelagt, og at det nok ikke er noen som leter etter 

den lengre. De voksne foreslår da at de tar den med og kaster den sammen med barnehagens 

søppel. 

Så våkner kloke Harald. Han har erfart at ting som har gått i stykker i barnehagen har blitt fikset av 

Peter. Derfor foreslår han altså et nytt alternativ, å fikse sparkesykkelen. Harald viser altså at han 

har fått med seg tanken om at man ikke alltid trenger å kjøpe nye ting, man kan forsøke å fikse det 

man allerede har. En flott tanke som bygger godt opp under vårt arbeid i barnehagen for å 

bekjempe «bruk og kast» samfunnet. 
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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 være en støtte i å håndtere livet gjennom trygghet, relasjon og god 

følelsesregulering.  

Dette er i tråd med Kristiansand kommunes kompetanseprogram knyttet til en traumebevisst 

tilnærming og forebygging/avdekking av vold- og seksuelle overgrep. Personalet skal ha et bevisst 

forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette 

kan forebygges og oppdages. Gjennom samtaleverktøyet «Kroppen er min» skal barna få mulighet til 

å kommunisere med voksne om krenkelser, grenser, hemmeligheter og trygghetspersoner.   

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

 Vi jobber med barns psykiske helse ved å støtte barna i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.  

 Vi jobber med barns fysiske helse ved å være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme 

barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Vi gir barna mulighet til ro, hvile og 

avslapping i løpet av barnehagedagen. 

 Måltider og aktiv deltakelse i matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle 

matglede og sunne helsevaner.  

Eksempel: 
 
Her er et eksempel på hvordan Livsmestring og helse kan komme til syne i barnehagen:   
 
Luna (2) og Kristoffer (6) sitter ved siden av hverandre på ronsene i barnehagen. Luna rugger frem 
og tilbake med kroppen, men får ikke fart. «Mer!» roper hun mot Storm (assistent) som sitter nede 
ved sandkassa. Storm reagerer ikke. «Mer!» roper Luna høyere. Kristoffer kikker på Luna, og 
bremser ned farten på sin ronse. Han går av og stopper ronsen til Luna. «Skal jeg sitte sammen 
med deg sånn at du får masse fart?» spør han. Luna smiler men hun nikker. Kristoffer hopper opp 
på ronsen hennes og gir stor fart mens han står oppreist. Luna skriker av latter «Mer! Mer!». 
 

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:  

 Arbeide systematisk med holdninger og forståelser av barns utrykk gjennom pedagogisk 

dokumentasjon og analyse (PA analyse).  
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 Barnehagen har utarbeidet en egen plan for håndtering av mobbing.  

 Jobbe systematisk med følelser som tema. For eksempel, Kropp- og ansiktuttrykk.  

 Øve med barn i lek på å forstå lekekoder og utvikle deres sosiale kompetanse. 

 Gi barna mulighet til samtaler om trivsel i hverdagen – barnesamtaler. 

 Observasjon av barnas samspill. 

 Lage samspillsregler og ordensregler med positive fortegn, sammen med barna. 

 Bruke verktøy til å kartlegge voksnes holdninger til hvert enkelt barn. 

 Være tilstede i hverdagen gjennom lek, samtaler og være lyttende voksne. 

 Fokus på å gi positive tilbakemeldinger, ros og oppmuntring ved positiv atferd 

 Tett kontakt og samarbeid med hjemmet. 

Vurdering og veien videre 
Hovedmålet med vurdering er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen. Vår barnehage arbeider kontinuerlig med vurdering blant annet gjennom pedagogisk 

analyse i egne grupper der hele personalet deltar. Gjennom å reflektere over egen praksis er målet å 

utvikle kvaliteten på tilbudet til beste for barna. Barnehagens arbeid med planlegging og vurdering 

skal ses i lys av verdiene i FLiK se s. 5.  

Når barnehagen gjennom året jobber med egenvurdering tas det utgangspunkt i punktene som er 

skissert under hvert tema i årsplanen. Progresjonen vil kontinuerlig evalueres i lys av disse.  Dette for 

å sikre at barnehagen gjennom året legger til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte 

leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.  

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

Vi tar utgangspunkt i punktene for egenvurdering som er skissert under hvert tema i årsplanen.  

I vurderingsarbeidet spør vi oss: Hvordan kommer progresjon til utrykk i vår praksis når det gjelder 

«pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø»? (Rammeplanen, 

2017, s.44)  

Pedagogisk dokumentasjon 

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

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

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

praksis.  

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.   
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Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

VURDERING: 

Vi bruker ledermøter, personalmøter, avdelingsmøter og samarbeidsutvalget når vi evaluerer. 
 
Vi tar barns erfaringer og synspunkter med inn i vurderingsarbeidet.  

 Barnesamtaler 

 Spontane samtaler 

 Systematiske observasjoner 
 

 
PROGRESJON: 

 Dele barna i grupper. 

 Innhold tilpasses den enkelte gruppe. 

 Fokus på opplevelser 

 Fysiske miljø, leker og arbeidsmateriell tilpasses. 

 Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med barns utvikling. 
 
 


