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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.   

 

Presentasjon av barnehagen 
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er 
til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. 
Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

Velkommen til Havlimyra barnehage  
- VERDIER FOR LIVET - 

 

Havlimyra barnehage eies av Kristiansand kommune og åpnet i desember 2009. Den er en del av Havlimyra 

oppvekstsenter som også består av ungdomsskole og flerbrukshall i Barnas bydel på Justneshalvøya.  

Vi er en barnehage med plass til 150 barn i alderen 1 - 6 år. Den er inndelt i 9 baser/grupper som igjen er delt i 

tre, Havsiden og Lisiden, i hovedhuset og Myra i midlertidig paviljong. Det er ca 50 barn i hver av disse 3 

teamene,  Hav – Li – Myra. 

          

Planen har vært at barnehagen skal bygges ut permanent og stå ferdig i 2021. Men byggestart er utsatt og 

barnehagen vil inntil videre fortsette med den lokaliseringen vi har i dag.  

De aller minste barna på hovedhuset skjermes ved at de deler av dagen oppholder seg på egne arealer, ute og 

inne. Vi har en stor og flott utelekeplass som inviterer til variert lek og utfordringer. 

Havlimyra barnehage jobber med å bli resertifisert for Grønt Flagg kommende barnehageår 

 

  

Hovedmålet vårt er å øke bevisstheten om hvordan avfall påvirker 

miljøet og hvordan vi kan bidra for å hjelpe. Les mer under 

avsnittet bærekraftig utvikling 
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Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

 Alle nye barn inviteres på besøksdag sammen med foreldrene i juni. 

 I løpet av sommerferien får alle nye barn et velkomstbrev i posten hvor det står hvem som skal ta i 

mot barnet når det starter i barnehagen. 

 Alle barnas hyller er merket med navn når de starter i barnehagen. 

 Det er lagt opp til minst tre dager med innkjøring, men dette må tilpasses hvert barn sitt behov. 

 På småbarnsbasene er de nye barna mye inne på basen i oppstarten slik at de blir trygge et sted først. 

 En ansatt har en oppstartsamtale sammen med foreldrene i løpet av innkjøringsperioden. 

 For å skape trygghet rundt barnet i oppstarten deler vi barna inn i grupper med faste voksne, gir 

barnet ekstra nærhet og omsorg, dialog med foreldrene om hvordan barnet har det og tilpasse 

tilvenningen til barnets behov. 

 I forkant av oppstart inviteres nye foreldre til foreldremøte i mai/juni der det blir gitt informasjon om 

barnehagen, overgang fra hjem til barnehage, forventninger og tilvenning til barnehagen. 

 

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 fra småbarnsbasene besøker de på stor base de siste månedene før sommerferien. Da blir de 

med i lek, på turer og i samlingsstunder sammen med en voksen fra sin base.  

 Pedagogene på de aktuelle basene har en overføringssamtale før oppstarten i august. 

 Barna deles inn i aldersinndelte grupper når de begynner på stor base, for å sikre tryggheten for de 

yngste barna. 

 Vi har mye fokus på å jobbe med vennskap og inkludering på basen i august. Det er viktig å bli en del 

av en base før en blir en del av det store fellesskapet. 

 Foreldremøte i mai/juni der vi informerer om overgangen fra småbarnsbase til storbarnsbase. 

 

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:  

 Førskolebarna har superklubben en gang i uka, der det jobbes med de ulike fagområdene. De er 

sammen på tvers av basene. Etter jul deles de i gruppe etter hvilken skole de skal på. 

 Vi framsnakker skolen, og leverer overføringsskjema for alle barna. Barn med spesielle behov har vi 

egne overføringsmøter med.  

 Barnehagen og skolen har samarbeidet om overgangsobjekter. Dvs. felles spill og sanger som brukes 

på skolen/SFO og i barnehagen. 

 Vi har eget foreldremøte for foreldrene til skolestarterne der vi forteller om innholdet i Superklubben 

og overgangen barnehage/skole. 

 Barnehagen besøker skolene barna skal begynne på. 
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Barnehagens formål og innhold §1 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 

som er forankret i menneskerettighetene. 

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

naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger. 

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

trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen 

skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» 

Barnehagens formål, lov om barnehager §1, gjenspeiles i verdiene i læringsmiljøsatsingen (FLiK).  

 

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

STED Å LÆRE». Barnehagen jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. Gjennom FLiK (Forskningsbasert 

Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) har barnehagene i Kristiansand etablert en praksis med å analysere 

læringsmiljøet. Alt arbeid i barnehagen skal bygge på følgende verdier:  

1. Barn og voksne har en absolutt verdi. 

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

3. Barn vil når de kan. 

4. Barn som finner mening deltar.  

5. Barn og unge som får medopplevelse samarbeider. 

6. Alle barn har noe å tilføre felleskapet.  

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene.  

 

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

barnehageår:  

Effektmålet: Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er forbedret og mobbingen redusert. 

Med spesielt fokus på: 

Verdien: Alle barn har noe å tilføre fellesskapet. 
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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.  

IST Direkte er en kommunikasjonskanal mellom foreldre og barnehagen hvor barnas sykdom/fri og annen 

informasjon meldes inn. Foreldrene registrere også kontaktpersoner og tillatelser. På barnehagens hjemmeside 

finner dere lenke og informasjon om innlogging. 

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

informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Alle som jobber i barnehagen må legge fram 

politiattest. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med 

der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil som en hovedregel bli informert og involvert i saker som 

gjelder deres barn.  

Barn og barndom 
Barnehagen skal være et sted hvor barns behov for omsorg og lek blir ivaretatt og barndommens egenverdi 

anerkjennes. Vi skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.  

 

Lek/læring 
Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære å mestre. 

Dette skal blant annet komme til utrykk i arbeid med rammeplanens fagområder. Fagområdene er:  

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 kropp, bevegelse 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.  

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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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

Voksenrollen i lek inne og ute. 

 Vi sitter på gulvet, er tilstedeværende når barna leker 

 Vi deler barna inn i mindre lekegrupper  

 Vi skjermer barnas lek 

 Vi tilfører nye rekvisitter for å utvikle leken 

 Vi inviterer barna med inn i leken. 

 Støtter, stimulerer og gir utviklende innspill i leken. 
 

Her er et eksempel på en leksituasjon der verdiene i rammeplanen og FLiK kommer til syne: 

Mathias (4,6) sitter med en lekepingvin i hånden. Han spør Kari (fagarbeider) som de kan bygge ett stort slott til 
figuren hans. De begynner å bygge og slottet vokser seg stort. Det kommer flere barn som vil være med på 
leken. 
Det blir satt ulike former og størrelser på toppen. Barna leker ivrig og bygget blir flott. 
Etter en stund sier Mathias; «jeg kan se trekanter, rektangel, firkant og sirkler».  
I tillegg sier han at han ser en halvmåne også. De andre følger med og Sunniva (5,5) tilføyer at firkanten er ett 
kvadrat. 
Kari og barna snakker om formene og navnet, hva som er forskjellen og likheten. Til slutt har de kommet frem 
til at halvmånen også heter halvsirkel. 

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 gir barna felles opplevelser. 

 Vi gir barna rom til å velge hva de vil leke. 

 Vi legger til rette og oppfordrer til at barn hjelper hverandre, eks. i garderobesituasjoner og måltider. 

 Vi lager felles Regler i samarbeid og dialog med barnegruppen.  

 Felles opplevelser styrker samhold. Gruppene drar på egne turer og bygger vennskap og gode 

relasjoner. 

 Vi løfter frem og fokuserer på positive og empatiske holdninger. 

 Ved uenigheter og konflikter mellom barn gir vi rom for at barna får mulighet til selv å løse det, vi 

observerer og griper inn når det blir nødvendig. 

Det er lov å være lei seg, det er lov å være sint, det er lov å være uenig med hverandre. 

 

 



8 

 

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

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

språkmiljø i forhold til språkstandard for barnehagene i Kristiansand. Språkarbeidet inngår blant annet i 

barnehagens arbeid med fagområdene.  

 

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

 Vi stimulerer språkutvikling ved å:  
o Lytte 
o Samtale 
o Leke med lyd 
o Rim og rytme 
o Lese 
o Synge 

 

 Vi bekrefter barnets nonverbale språk som : 
o Lyd 
o Mimikk 
o Bevegelse. 

 

 Vi bruker:  
o Konkreter 
o Figurer 
o Bokstaver. 

  

 Vi legger til rette for rollelek der barna oppmuntres til å bruke språket for å utvikle leken. 
o Sette ord på det vi leker 
o Snakker om hvilke rekvisitter vi trenger i leken 
o Organiserer ulike typer lek for å involvere ulike barn. 

 

 Vi setter ord på hverdagssituasjoner, gjenstander og tilstander 
 

 Vi har tilstedeværende voksne: 
o Ser barnet 
o Tilgjengelig for barnet 
o Imøtekommer barns initiativ 
o Gi tid og rom for å la barna svare 
o Har ansvar for barn i mindre grupper 

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

medvirkning, kommunikasjon og språk: 

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 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.  
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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 jobber med vennskap og inkludering i samlinger, på turer og i frilek. Alle skal ha noen å leke med, 

ingen skal settes utenfor fellesskapet. 

 Vi stimulerer til allsidig lek mellom ulike barn. Målet er ikke å gjøre jenter og gutter like, men likestilte i 

samfunnet. Alle barn blir gitt de samme mulighetene i barnehagen når det gjelder leker og lekevalg. 

 Vi stiller større krav jo eldre de er med å vise empati, hjelpe hverandre og være inkluderende. Barna 

trøster hverandre, deler leker, sier positive ting til hverandre. 

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis: 

Gjensidig respekt: 

 De eldste hjelper de yngre med påkledning i garderoben. 

 Turtaking: Vi venter til alle er klare. 

 Vi øver på å vente på tur når vi får mat. 

 Barna øver på å ordne opp i konflikter på egenhånd, kreves mer jo eldre de blir. (Voksne støtter og 

veileder) 

 Vi viser glede når vi møter barnet, smiler og hilser på hverandre 

Vi skal motvirke alle former for diskriminering.  

 

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

barnehagens praksis: 

Tre barn leker familie-lek i lekekroken. Gutt (3) kommer inn og vil være med på leken. Det er greit helt til han 

sier at han vil være pappa. Da sier en annen gutt (4) at det ikke kan være to pappaer. Dette blir det en konflikt 

ut av. En voksen griper inn og spør hva som skjer. «Det går ikke an å være to pappaer!» er svaret. 

De voksne i barnehagen velger å jobbe med dette og prater om at det fins flere ulike typer familier i dagens 

samfunn.  
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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.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

Barna får kjennskap til naturen. 

 4-5 åringene setter og høster poteter. 

 Barna plukker surbær og spiser masse sunt og godt. 

 Det er tilgang til litt urter, rabarbra og jordbær i barnehagen. 

 Barna fanger insekter, meitemark og studere de. Vi lærer de å vise omsorg for livet i naturen. 

 Ukentlige turer i skogen 

Miljøarbeid. 

 Vi har Grønn dag i mai med felles søppelrydding i og rundt barnehagen. 

 Vi sorterer søppel i barnehagen. 

 Vi rydder fint opp etter oss når vi er på tur og plukker søppel som vi tar med til barnehagen. 

 Vi graver ned søppel på høsten (matsøppel og plast) og grave det opp igjen på våren og se hva som har 

skjedd med søppelet. 

 Vi setter opp drivhus i løpet av året 

 

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

Per(4) og Kari(5) har hver sin insekt-boks. De går i buskene ved gjerdet. Her er det mange små larver på de 

grønne bladene. «Nå har jeg 6 larver i boksen» sier Per. «Jeg har syv larver i min boks», sier Kari. 

«De må ha mat» sier Kari. «Da må vi plukke de bladene på busken, for det liker de» 

Det er stengetid og Per og Kari blir hentet.  

Kari roper på Per. «Vi må slippe de tilbake i buskene, det er hjemmet til larvene». 

Per og Kari legger larvene tilbake i buskene. 

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.  

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis: 

Konfliktløsning: 

Verktøy vi gir barna for å håndtere konflikter: 

 Vi dramatiserer i samlinger ulike måter å løse konflikter på. 

 Vi hjelper barna med å sette ord på følelser. 
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 Vi spør barna: Hva skjedde?  Trenger dere hjelp til å ordne opp? Og lar alle få tid til å uttale seg. 

 Vi gir positive handlingsalternativer for eksempel: du kan kose, si hei,  gi en leke, foreslå løsninger. 

 Vi hjelper barna å bli tydeligere til å sette grenser. Klarer du å si nei? Kan du si det høyere slik at Jens 

hører deg? 

 Vi hjelper barna til å bli bedre på når de andre barna sier nei. «Hører du at Jens sier nei? Se på ansiktet 

til Jens når han forteller deg det?» 

 Vi gir barna ros når de har ordnet opp selv. 

 

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

livsmestring og helse: 

Det er tidlig morgen på småbarnsavdelingen. Anne, (1,4) og Johannes (2,7), løper i garderoben. 

Anders (barnehagelærer) sitter på gulvet.  Anne faller og begynner å gråte. Johannes snur seg og ser 

på henne. Anders løfter Anne og setter henne på fanget. Hun slutter å gråte. Johannes går bort og gir 

henne en klem. Anne smiler, og Johannes sier: «Nå glad igjen!». Så fortsetter de å løpe sammen.   

 

Kompetanseheving og bruk av verktøyet «Kroppen er min!» 

Kristiansand kommune gjennomførte høsten 2018 og våren 2019 et kompetansehevingsprogram for alle 

ansatte i barnehagene om temaet «Vold, traumer, overgrep og omsorgssvikt. Med bakgrunn i dette temaet er 

det utarbeidet et verktøy som heter «Kroppen er min! med særlig fokus på samtaler med barn. Barna får 

informasjon som kan komme til nytte dersom de selv eller deres venner utsettes for krenkelser, omsorgssvikt, 

vold eller seksuelle overgrep senere i barneårene. 

Verktøyet «Kroppen er min» gjennomføres med alle 5 åringene fra høsten 2019. 

 Gruppestørrelse: 6-8 barn 

 Jevn fordeling av gutter og jenter 

 1 samling pr uke i 4 uker 

 Temaene for samlingene er: 

o Grenser 

o Hvem bestemmer? 

o Hemmeligheter 

o Si det til noen 

 

 Barna får innsikt i og begreper på: 

o Forskjellen på hva som er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp. Dette inkluderer 

normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep. 

o Forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter. 

o Hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med dem som de ikke 

liker, ikke forstår eller synes er vondt, ekkelt eller rart 
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Mobbing i barnehagen 
«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 

betydningsfull person i felleskapet og muligheten til medvirkning».  (Lund, Kovac, Helgeland 2017)  

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

og verdiene i Rammeplanen og FLiK: 

Systematisk arbeide med holdninger og forståelser av barns utrykk: 
Vi bruker Flik (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) som et hjelpemiddel til å bevisstgjøre og 
vurdere i det sosiale samspillet mellom barna for å forhindre mobbing. 
Gjennom Flik arbeid har vi fokus på miljøet rundt barnet som en faktor. Personalet gjennomfører PA 
(pedagogisk analyse) der vi ser på/vurderer hva som kan opprettholde at ting skjer, observerer hva som skjer, 
utarbeider tiltak for å endre situasjonen, evaluerer om noe er endret – Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Systematisk arbeid med barnesamtaler og foreldredialog. 

 Barnesamtaler: 
Store baser har årlig samtaler med de eldste (4 og 5 åringene). Samtalene inneholder spørsmål om 
barnets trivsel og hvem som er deres venn. 

 

 Foreldredialog. 
2 ganger i året inviterer vi til foreldresamtaler/konferanser. 
Daglige samtaler med foreldrene i garderoben. 
Utenom dette gjennomføres samtaler etter behov 

 
Rutiner og prosedyrer: 
Vi forebygger mobbing ved å ha fokus på å utvikle den sosiale kompetansen hos barna. 
Vi bruker PA for å kartlegge læringsmiljøet i barnehagen, for å forebygge, forhindre og stoppe mobbing. 
 
Erfaring viser at disse punktene er med på å forebygge mobbing. 

 Strukturert arbeid i forhold til vennskap  

 Personalet fanger opp tilløp til mobbing, og gjennomfører nulltoleranse for tilløp til mobbing/plaging. 

 Dele barna i mindre grupper 

 Dele i ute og innetider 

 Mindre spisegrupper 

 En voksen i hvert rom 

 Tilstedeværende voksne kan avverge mobbing ved å veilede barna i lek 

 Tydelige voksne som er gode rollemodeller 

 Gi barna felles erfaringer og opplevelser slik at de får en felles mestringsfølelse, og har en felles 
lekekompetanse. 

 Nært samarbeid med barnas hjem 

 Skape gode relasjoner med alle barn. Det er de voksnes ansvar å se alle barn, både de i bevegelse og 
de som er rolige og stille. 

 Spesielt fokus på at alle barn har noe å tilføre felleskapet. 

 Være en trygg voksen som åpner opp og inviterer inn til lek. 
 

Barnehagen har egen rutine i beredskapsplanen som omhandler forebygging, avdekking og tiltaksplan mot 
mobbing 
 
Foreldrenes rolle: 

 Invitere barn hjem 

 Snakke positivt om barnehagen, personalet, andre barn og foreldre 
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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 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.   

 

Progresjon  

Antall år i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og forbeholdes de enkelte 

aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Barnehagen skal skape en progresjon i innholdet og bidra til 

utfordringer for barna, slik at hvert barn til enhver tid har noe strekke seg etter. Opplevelser, aktiviteter og 

utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det er de ansattes ansvar at denne progresjonen finner sted.  
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Småbarnsbasene 1-3 år 

 Barna blir skjermet på et mer avgrenset område, slik at de har færre voksne og barn og forholde seg 
til. Dette for å gi de den tryggheten og nærheten de trenger. 

 Barna har en tilpasset dagsrytme, tettere omsorg, og tid til stell og soving. 

 For å skape trygghet og tilhørighet er de yngste barna mest i barnehagen den første tiden, etter hvert 
blir det små turer i nærmiljøet. 

 Alle har faste samlingsstunder. Innhold er tilpasset barnas alder og modning. Slik som sanger, regler, 
tema og eventyr.  

 I løpet av året vil de eldste barna på småbarnsbasene utvide aktivitetsområdet sitt. De møter flere 
utfordringer gjennom andre aktiviteter og mer kontakt med større barn.  

 I løpet av våren blir de som skal flytte over til stor base sammen med de store i lekegrupper og 
turgrupper. Slik blir de kjent og trygg på overgangen, og på ny base og nytt barnehageår. 
 

Storebarnsbasene 3-5 år 

 Vi legger til rette for opplevelser, aktiviteter og utflukter tilpasset barnas alder, modning og barnas 
egne ønsker. 

 Vi deler barna i mindre gruppe. Det gjøres i alle aldersgrupper, både på basen og på tvers av basene. 

 Barna på basene er inndelt i følgende grupper: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Trekantgruppa: har egne lekegrupper der leken og de sosiale relasjoner er i fokus. Vi ønsker å bevare 
og videreutvikle det positive felleskapet som er etablert på småbarnsbasen. 

 

 Firkantgruppa: 

 Egne gruppeturer i nærmiljøet, Lille skogen og Trollstien. 

 Besøker Agder Naturmuseum om våren 

 Besøker Dyreparken. 
 

 Sirkelgruppa – har egen plan som blir utdelt på høsten: 
  Her er en smakebit av hva de har gjort det året som har gått. 

 Egen førskole klubb 

 De går på lengre turer. 

 Skrivedans 

 Spiller spill.  

 Egne aktiviteter i gymsalen. 

 Eksperimenterer. 

 Barnas blomsterdag i byen. Vi pynter med blomster i Wergelandsparken. 

 Barnehagen markerer avslutning for femårsklubben med kosekveld i barnehagen. Foreldre er med 
på en del av kosekvelden. 

 Besøker Dyreparken 
 Besøker Kristiansand bibliotek  

- Trekantgruppa, 2016 barn 

- Firkantgruppa,  2015 barn 

- Sirkelgruppa,  2014 barn 
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Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer og justerer praksis 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele tiden lærer 

av egen praksis. Dette skjer i stor grad gjennom arbeidet med FLiK og pedagogisk analyse. Gjennom 

dokumentasjon og vurdering kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår 

virksomhet, som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna opplever, 

hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Dette brukes til refleksjon og kan eventuelt føre til endret 

praksis. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen dokumenterer og vurderer barns lek og læring. 

Sentrale spørsmål kan være: Hva skal vurderes? Hvem skal vurdere?  Hvordan skal det vurderes? Når skal vi 

vurdere?    

 

Dokumentasjon: 

 Vi lager skriftlige planer. Halvårsplaner, ukeplaner, månedsrapport som legges ut på barnehagens 
hjemmeside 

 Vi kartlegger språkferdighetene hos barn med minoritetsbakgrunn. 

 Vi tar bilder i daglige situasjoner, på tur m.m. og legger de ut på hjemmesiden med jevne mellomrom 
og i månedsrapportene.  

 Vi skriver korte dagsreferat på tavla i garderoben. 

 På barnehagens hjemmeside dokumenterer vi med bilder og månedsrapport. 
 

Vurderingsarbeid: 

 Små barn uten språk bruker kroppsspråk. Vi observerer og reflekterer hva små barn forteller oss 

gjennom sitt kroppsspråk. 

 Vi har organiserte barnesamtaler, observerer og reflekterer over hva barna er opptatt av 

 Vi tar med barns innspill inn i praksisevalueringer som skjer på basemøter, teammøter og 
personalmøter. 

 Vi evaluerer løpende våre planer og aktiviteter.  

 Innspill fra foreldre kan endre praksis i barnehagen. 

 Innspill fra barna kan endre praksis i barnehagen. 

 Halvårsplaner evalueres hvert halvår. 

 FLIK. Resultatet fra Pedagogisk analysegrupper fører til felles tiltak som endrer praksis. Noen ganger 
for enkeltbarn, barnegrupper eller en praksisendring. 

 I løpet av vårhalvåret får vi innspill til Årsplanen via samarbeidsutvalget. 

 Årsplanen vurderes gjennom gruppearbeid av hele personalgruppen.  

 Vi tar med innspillene fra personalgruppen i arbeidet med Årsplanen. 

 Vi deler erfaringer med hverandre for å bygge kapasitet. 

 KUM (Kompetanse Utviklings Møter) sammen med representanter fra oppvekstsektoren 
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Kontaktinformasjon 
 

Havlimyra barnehage, Tlf 953 31 800 

Enhetsleder: Yvonne Hansen, mob 476 15 233 

Nestleder: Maria Svendsen, mob 476 14 167 

Fagleder: Anne Rike, mob 476 14 167 

 

Adresse: Havliveien 4, 4634 Kristiansand 

Tlf.: 95 33 18 00 

e-post: 

yvonne.hansen@kristiansand.kommune.no 

post.havlimyra.barnehage@kristiansand.kommune.no 

 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/havlimyrabhg 

 

Telefon til basene: 

 

Li-siden:    95 30 79 29   -   Himmelblå, Stjerneskuddet og Måneskinn 

 

Hav-siden:    95 30 78 70   -   Havblikk, Snøkrystallen og Solstrålen. 

 

Myra:    Myrull  - 476 14 330,    Lurven – 469 02 956,    Knatten - 476 15 007 

 

Oversikt over ansatte finner dere på barnehagens hjemmeside. 
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