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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 11 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 er Grønt Flagg sertifisert. 

 

  

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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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:       Himmelblå, Stjerneskuddet og Regnbuen  -  Tlf.  95 30 79 29   -    

                       Måneskinn  -  Tlf.  90 09 63 98   

 

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

  Solstrålen – Tlf.  90 08 67 85    

 

Myra:    Myrull  -  47 61 43 30,    Lurven – 46 90 29 56,    Knatten – 47 61 50 07 

 

Oversikt over ansatte finner dere på barnehagens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

mailto:yvonne.hansen@kristiansand.kommune.no
mailto:post.havlimyra.barnehage@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/havlimyra
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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 våre verdier.  

 

Barns rett til medvirkning og barnets beste 
I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et 

grunnleggende hensyn. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

Verdier i praksis 
Verdier i praksis handler om at ledere, ansatte, barn og foreldre begrunner valgene sine i felles holdninger, 

normer og verdier. Dette skal prege praksis og handlingene våre. 

Kjerneverdier 
Likeverd 
Medvirkning 
Anerkjennelse 

Alle barn og unge: 
- har en absolutt verdi 
- vil når de kan 
- finner mening og deltar 
- har noe å tilføre fellesskapet 

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene.  
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Overganger 
Kristiansand kommune har utarbeidet en plan for arbeidet med overganger som gjelder fra barnehageåret 

2020-21: Plan for samarbeid og sammenheng i overganger for barn i barnehager og elever i grunnskolen.  

 

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 på mail 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. Både foreldre og barn deltar i arbeidet for å skape en trygg og god overgang. I 
samarbeid med foreldre fylles overføringsskjema ut og sendes til skolen / SFO.   

 
Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn:  

• 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 hva barna har gjort i året 

som har gått og overgangen barnehage/skole.  

• Barnehagen besøker skolene barna skal begynne på. 

 

 

https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehage/docs/doc_5626/index.html
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Hovedsatsingsområder  
Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste 

barnehageår:  

Effektmålet: Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet. 

Med spesielt fokus på: 

Verdien: Alle barn skal oppleve trivsel og glede i barnehagen. 

    

Rammeverket for kvalitet og mestring 
Rammeverket for kvalitet og mestring er en operasjonalisering av strategiplan for oppvekst 2020-2025 i 

Kristiansand kommune. Rammeverket er et verktøy som gir muligheter for at alle enheter kan identifisere 

styrker og svakheter i egen praksis, velge egne satsningsområder, legge til rette for dype samtaler om utvikling 

og gjøre kollektive endringer av praksis. En hensikt med rammeverket er å støtte enhetsledernes strategiske 

planlegging på egen enhet.    

 

 

 

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 kontakthelsykepleie og øvrige 

støttefunksjoner. 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.  

 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/
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Foreldresamarbeid 
Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes medvirkning er 

nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, 

foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og 

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

barnehager i Kristiansand (FUB) som er et fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand 

kommune.  

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Alle barnehager skal ha et 

samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen og foreldrene. 

Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.  

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, 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. 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:  

 

 

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


    

9 

 

Barnehagen legger vekt på at digitale verktøy ikke skal brukes til underholdning, men som et supplement til lek, 

kreativitet, læring og utforskning. Hvor fokuset er samhandling med andre, hvor det digitale fungerer mer som 

et hjelpemiddel eller et verktøy. Samtidig har vi fokus på digitale dømmekraft og nettvett.  

Vi bruker projektor og film til å berike lekemiljø, hvor vi samtidig har mulighet til å lære og utforske ulike 

temaer og miljøer. 

Vi bruker IPad og smart telefoner til innhenting av informasjon og inspirasjon. 

 

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. 
 

Eksempel 

Her er et eksempel på en leksituasjon der verdiene i Rammeplanen og Rammeverket for kvalitet og mestring 

kommer til syne: 

Praksisfortelling 1: 

Basen har hatt insekter som tema noen uker.  

Kari (barnehagelærer) sitter og tegner med kritt sammen med barna. Kari spør «er det noen som ser hva dette 

er?». «En skolopender!» svarer Per (4år). Deretter begynner han å telle alle beina. 

«1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19! den har 19 bein» sier Per.  Per og Kari prater videre om skolopendere 

og teller sammen. Truls (4,5 år) blir også med i samtalen. Per og Truls begynner å tegne sine egne skolopendere. 

Per tegner en liten og Truls en stor. De prater sammen om at den kjempestore er pappaen til den lille 

skolopenderen, og teller beina på begge to. 

Praksisfortelling 2: 

På småbarnsavdeling fra 1-3 år var det bestemt at sykehuslek skulle være temaet. Personalet spurte flere 

foreldre om de hadde ting som kunne brukes inn i leken, da flere av dem jobbet på sykehus.  

To pedagoger og to fagarbeidere hadde skuespill hvor de kledde seg ut med sykehusdrakter, munnbind og 

hansker. Den ene pedagogen ble «bitt» av en krokodille og trengte dermed hjelp fra legene og sykepleierne. 

Den ene satte sprøyte, den andre tok på bandasje og den tredje ga omsorg til pasienten. Barna fulgte nøye 

med, og det tok ikke lang tid før de hjalp fagarbeideren med å roe ned pasienten.  

Dagene etter skuespillet var det flere barn som gikk rundt med et febertermometer og spurte andre barn og 

voksne om de var syke. Vera (3) år målte feber på Hanne( fagarbeider) og sa: «Du har febel 12, må gå hjem». 

Etterpå gikk et Renate (2) år, bort til en stikkontakt som var montert høyt på veggen. Hun latet som det var en 

antibac-dispenser og la hånden under imens hun lagde en frese lyd. Noen barn ble bitt av en krokodille og 

trengte bandasje.  

Personalet måtte til slutt innrede en kube de har på avdelingen om til et sykehus slik at de kunne fortsette leken 

der. 
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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. 

 

Eksempel 

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

Praksisfortelling 1: 

Kari (2 år) og Johanna (3 år) sitter ved siden av hverandre under første måltid. Kari peker på matboksen til 

Johanna og sier «Peppa Gris». Kari snur seg til Vera (fagarbeider) som sitter ved bordet og sier «Jeg har Peppa 

Gris hjemme». Vera bekrefter Kari med å si «Å, har du Peppa Gris hjemme?»  Kari svarer «Ja, jeg leker med 

Peppa Gris hjemme». 

Etter denne samtalen så setter Vera i gang med et prosjekt om Peppa Gris. Sammen med barna så lager hun 

Peppa Gris hus og Peppa Gris karakterene: Georg, Peppa Gris, mamma og pappa.  

 

Praksisfortelling 2: 

Det er turdag i barnehagen. Under måltidet dagen i forveien så snakket vi om hvor vi kunne dra på tur, og barna 
var ivrige i samtalen. I samlingsstunden stemte vi over turforslagene, og sammen ble det bestemt at vi skulle 
dra til Trollstien og brenne bål.  

På vei til bålplassen oppdaget Kai (4 år) en sleve (stålorm), noe som skapte stor interesse blant barna. De hadde 
mange spørsmål, vi undret oss sammen og tok masse bilder. Vi tok oss god tid, og fokuserte på barnas 
opplevelser. Vi rakk dessverre ikke å være så lenge ved bålet denne turen, men det ble et stort prosjektarbeid 
med utgangspunkt i stålormen i etterkant. Barna deltok med sine bilder, kommentarer og historier.  
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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. Det er utarbeidet en 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 

 

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i ram kan komme til syne i arbeid med kommunikasjon og språk: 

 

Praksisfortelling : 

Ahmed (2 år) kommer i barnehagen og er med far i garderoben. Han begynner å smile, le, løpe frem og tilbake 

på gulvet. Stine (1.8 år) som ser gutten, gjør det samme. De løper frem og tilbake mens Ahmed roper ivrig … « 

Stine, STiNE» Sverre (pedagog) ser på Ahmed og svarer «ja se Stine» Begge fortsetter å løpe frem og tilbake i 

samspill med hverandre. 
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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.  

 

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.  

 

Eksempel 

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

praksis:   

Praksisfortelling 1: 

Runa (barnehagelærer) har fått låne babyen til Per (3,5 år) og sier: ”Per, babyen din griner og vil til pappaen 

sin.” Per ser på meg, stusser litt og sier; ”Men jeg er jo mamma!” 

 

Praksisfortelling 2: 

 «Du tror på Gud du, du synger jo om ham hele tiden», sier Vegard (4 år) til Hanne (4 år), mens de sitter i 

sandkassa i barnehagen. «Ja, selvfølgelig gjør jeg det, gjør ikke du? sier Hanne». «Nei, jeg tror ikke på han», sier 

Vegard tilbake. De blir stille, og stirrer betenkt ut i luften. Plutselig kommer Randi (4,5 år) løpende, og forstyrrer 

stillheten til de to andre. Vegard spør Randi om hun også tror på Gud og Jesus. Randi ser på de begge to, heiser 

opp skuldrene og rister på hodet sitt, sier hun ikke vet.  Nå blir de alle tre ganske så stille, og ser på hverandre. 

«Vi tror på noen andre», sier Randi plutselig. Vegard trekker på skuldrene og sier, «uansett så tror vi alle på noe 

i hvert fall. Jeg tror på det mamma og pappa sier». Alle tre ler godt, og setter i gang med å leke familie; mor far 

og barn.  
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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. 

• Barna plukker surbær og spiser masse☺ sunt og godt. 

• Det er tilgang til litt urter 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. 

     

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan bærekrafitg utvikling kan komme til uttrykk i barnehagens praksis: 

Praksisfortelling 1: 

Ei barnegruppe sitter rundt bordet og spiser nistemat.  

Line (pedagog) forteller barna at når de blir ferdige så kan de rydde og finne seg en bok i lesekorken. Lars (4,5 
år) sitter med et tomt yoghurtbeger i hånden. «jeg må bare skylle denne» sier han til Line og hopper ned fra 
benken. Lars skyller begeret og blir stående foran vasken mens han han kikker på søppelbøttene.  «Line? Hvor 
kan jeg kaste denne? Vi har ikke riktig søppel» Line ser på Lars og smiler, «det er helt riktig Lars, vi har ikke noe 
plastsøppel inne hos oss» Line tar Lars i hånden og går ut på kjøkkenet, der finner de riktig søppelbøtte hvor 
Lars kan kaste yoghurtbegeret sitt. 

 

Praksisfortelling 2: 

Barnegruppa er på tur.  

Jens (4,5år) og Pia (5 år) sitter og snakker sammen på en stein. De har funnet noen «skatter» i skogen som de 
viser til hverandre. 

Jens holder frem en melkekork «denne har sikkert noen hatt på melken sin. Så drakk de den opp» sier han og 
viser korken til Pia.  
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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 atferd uttrykk og støttes i å håndtere livene 

sine gjennom trygghet, relasjon og god følelsesregulering. Dette er i tråd med Kristiansand kommunes 

kompetanseprogram knyttet til en traumebevisst tilnærming og forebygging/avdekking av vold- og seksuelle 

overgrep. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 

overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Gjennom samtaleverktøyet «Kroppen er min» 

skal barna få mulighet til å kommunisere med voksne om krenkelser, grenser, hemmeligheter og 

trygghetspersoner.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

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. 

• 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. 

 

Verktøyet «Kroppen er min» gjennomføres med alle 5 åringene  

• 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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Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og Rammeverket for kvalitet og mestring kan komme 

til syne i arbeid med livsmestring og helse: 

Praksisfortelling: 

Bjørn (2,5 år) klarer ikke å komme opp gressbakken ved rutsja. Vetle (3 år) står på toppen av bakken, mens 

Trine (barnehagelærer) sitter ved rutsja. Trine spør Vetle: «Kan du holde hånda til Bjørn og hjelpe han opp 

bakken?». Vetle tar hånda til Bjørn og hjelper han opp. De smiler til hverandre og Bjørn sier til Trine; «min 

klarte». Så rutsjet han ned og prøvde igjen. Denne gangen klarte han å komme opp gressbakken alene. Bjørn 

smiler og ser på Trine og sier «Min klarte». 

Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø 
Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som vennskap, inkludering og 

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

krenkelser. 

Kristiansand kommune har utarbeidet en egen veileder for arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø. 

Når barn ikke har det trygt og godt inntrer aktivitetsplikten som innebærer følgende plikter: 

                                    Følge med – melde fra – undersøke – sette inn tiltak 

 

Slik arbeider vi med å forebygge mobbing og skape et trygt og godt barnehagemiljø: 

• 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. 
o 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. 

 
o 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/styrende-dokumenter/
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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: 

o Invitere barn hjem 

o Snakke positivt om barnehagen, personalet, andre barn og foreldre 
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Årshjul for barnehagens forebyggende arbeid  
 

Måned              Aktivitet  Ansvar  

August  

Planleggingsdag/personalmøte:  

• Gjennomgang av barnehageloven § 41, 42 og 43.  

• Gjennomgang av «Veileder til trygt og 
godt barnehagemiljø».  

• Drøfting av barnehagemiljøet og hva de 5 
delpliktene i aktivitetsplikten 
innebærer (forebygge, følge med, gripe inn, melde 
fra, undersøke)  

Styrer  

August  
Oppstartssamtaler med nye foreldre  

 
Pedagogiske ledere  

August/  

september  

Foreldremøte, hvor foreldre gjøres kjent med:  

• Barnehageloven § 41, 42 og 43  

• «Veileder for trygt og godt barnehagemiljø»  

• Dialogmodellen.no  

• Nullbmobbing.no  

• Hvordan melde fra (meldeskjema for ansatte i 
barnehagene i Kristiansand)  

• Valg av foreldrerepresentanter til 
samarbeidsutvalg  

Styrer  

 September/Oktober  

Konstituering av samarbeidsutvalg. Gjennomgår «Veileder 
for trygt og godt barnehagemiljø.  

 

Styrer  

November  
Foreldreundersøkelsen (udir)  

 
Styrer  

 januar  

Foreldreundersøkelsen gjennomgås i ledelsen, 
personalet og SU.  

 

Styrer  

April  

Personalet vurderer egen praksis knyttet til aktivitetsplikten 
(kap. 5 i denne veilederen) og hvordan ansatte følger opp 
dette.  

 

Styrer  
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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 Rammeverket for 

kvalitet og mestring.  

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, dokumentasjon og progresjon:  

 

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. 

•  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 
 
 

Dokumentasjon: 

• Vi lager skriftlige planer. Halvårsplaner og månedsplaner som legges ut på barnehagens hjemmeside. 

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

• Vi skriver dagsrapporter som vi sender til foreldrene på IST. 

• På barnehagens hjemmeside dokumenterer vi med bilder og viktige nyheter. 

• Vi kartlegger språkferdighetene hos barn med minoritetsbakgrunn. 
 
 

Progresjon: 

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. 
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Storebarnsbasene 3-5 år 

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

➢ 3 åringene: Leken og de sosiale relasjoner er i fokus. Vi ønsker å bevare og videreutvikle det positive 
felleskapet som er etablert på småbarnsbasen. 

 

➢ 4 åringene: 

• Turer i nærmiljøet, Lille skogen og Trollstien. 

• Besøker Agder Naturmuseum om våren 

• Besøker Dyreparken. 
 

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

• De går på lengre turer. 

• Spiller spill.  

• 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  

   

 

 

 

 


