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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     
Roligheden gård barnehage består av tre barnehagebygg, med til sammen 216 plasser; Roligheden med 87 
plasser 1-5 år, Låven med 78 plasser 3-5 år og Lille Roligheden med  
51 plasser 1-2 år.  
På hvert hus er barna og de ansatte fordelt i team og mindre grupper gjennom dagen og uken. 
Barnehagen drives som en enhet med felles ledelse, felles planer og overordnede føringer for det pedagogiske 
arbeidet. Barn og personale har tilhørighet på hvert sitt hus, med faste barnegrupper og ansatte. Små barn 
flytter fra Lille Roligheden til Låven eller Roligheden på høsten det året de fyller  
3 år. Små barn på småbarns-gruppene And og Gås på Roligheden går over til store grupper (Svane og Kråke) på 
Roligheden.  På Låven er det muligheter for naturgruppe for barn 3-5 år. 
På Låven har vi sambruk med Fritidsetaten Øst og Wilds Minne skole om en stor bydelssal til gymaktivitet og 
kulturaktiviteter, og et spiserom med kjøkken. 
Barnehagen har et stort fagmiljø med 23 pedagogiske ledere og mange erfarne fagarbeidere og assistenter. 
Disse jobber sammen i team med en teamleder, for å sikre god ledelse og best mulig bruk av personalets 
kompetanse på hele huset. Teamorganisering med færre ledere gjør at flest mulig av pedagogene og 
fagarbeiderne/assistentene arbeider direkte med barna. 
Vi ønsker å være tydelige på hva foreldrene kan forvente av vår barnehage, dette kommer fram i vedtekter, 
serviceerklæring, årsplan, månedsplaner og på hjemmesiden vår. 

 
 
Barnehagen er Miljøfyrtårn-sertifisert og har formulert følgende miljømål for de neste  
3 årene: 

 «Vi kildesorterer søppel, og reduserer mengden restavfall»  

 «Vi reduserer plast- og papirforbruket» 

 «Vi bruker naturmaterialer og gjenbruk av ting når vi lager noe med barna» 

 
 

 
 

 

Kontaktinformasjon 

Roligheden gård barnehage, Teglverksveien 54, 4632 Kristiansand. Tlf 38103530  

Enhetsleder Anne Hagen, tlf 95755274 

Nestleder Liv Torsvik, tlf 93235077 

Mail: roligheden.gard.barnehage@kristiansand.kommune.no 

Hjemmeside:  http://www.minbarnehage.no/roligheden 

mailto:roligheden.gard.barnehage@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/roligheden
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Ny i barnehagen     
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

1. dag (ca 2 timer) 
 En ansatt ønsker barn og foresatte velkommen når de kommer 
 Viser plassen i garderoben og hvor barnet skal ha tøyet sitt 
 Viser foreldre velkomsten, oppslagstavle og forteller om rutiner  
 Omvisning inne og ute, og informasjon om dagsrytmen  
 Presenterer barnet for andre barn og ansatte 
 Avtaler neste dag med barn og foreldre 
 
2. dag (ca 2-3 timer) 
 En ansatt tar imot barn og foreldre 
 Foreldrene er til stede med barnet og deltar i aktivitetene og rutinene 
 De ansatte hjelper barnet med kontakt med andre barn i gruppa og på huset 
 
3. dag (ca 4 timer) 
 Foreldrene er til stede, barnet hviler (hvis det er aktuelt) 
 Avtaler for neste dag, og framover. Husk korte dager de første ukene! 

    Bruke SMS til foreldrene den første tiden – fortelle hvordan det går 
 
Oppstartsamtale i 1. eller 2. uken: Sette seg ned med de foresatte og gå gjennom skriv og muntlig 
 informasjon.  
Vi bruker Språkstandard i Kristiansand kommune (ved oppstartsamtale), vedtekter, serviceerklæring,  
årsplan, informasjonshefte og kalender. 

 

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:  

Fra februar/mars begynner vi tilvenningen fra småbarns-gruppe til store barn. Målet er at barna skal være 

trygge og kjent i det «nye» barnehagebygget når de kommer tilbake fra sommerferien. 

Barna besøker de store barna sammen med en ansatt de kjenner godt. De blir kjent med bygget, barna og 

rutinene og får leke i de nye omgivelsene. Gradvis er de mer med på aktiviteter og små turer. Det inviteres til 

foreldrekaffe ved henting før sommerferien for de som skal over i nytt bygg, dette gjør vi for at også foreldrene 

skal bli kjent. Mange barn synes det er spennende å vise foreldrene at de skal til de store.  

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:  

Vi har 5-årsklubb for de eldste barna gjennom hele det siste året. Her er det fokus på egenledelse, klare å holde 

orden på seg selv og tingene sine, øve på å høre etter beskjeder, vente på tur og ta hensyn til andre. Barna blir 

lest for, de øver seg på å forme lyder til ord, øver på å skrive bokstavene i navnet sitt, snakker om mengder og 

begreper rundt praktisk matematikk. Alt vi gjør tar utgangspunkt i barnas alder og utviklingsnivå, og hvert barn 

har ulike forutsetninger. Vi har ikke læringsmål der barna skal kunne telle og skrive, men vi legger vekt på 

begrepstrening, lyder og mengder – dette er forutsetningen for all videre læring i skolen. 

Det er foreldremøte i januar for å informere foreldrene om hvordan vi forbereder barna på skolen og SFO, og 

hva de kan gjøre hjemme. Her er det fokus på egenledelse og mestring ut ifra barnets nivå.    
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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 evaluert arbeidet i 2017, og  prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste barnehageår: 

Livsmestring og helse, språk og bærekraftig utvikling. 

Når det gjelder Livsmestring og helse vil vi legge vekt på å forebygge, avdekke og håndtere erting og mobbing i 

barnehagen (FLiK og Utviklingsplanen).  

Vi viderefører arbeidet med språk, og skal høsten 2018 igjen ha en språkkartlegging i vår barnehage for å se 

hvordan vi skal legge opp det pedagogiske arbeidet videre. 

Videre vil vi satse på Bærekraftig utvikling med miljømål som gjenbruk, satse på naturmaterialer, og redusere 

plast- og papirforbruket med konkrete tiltak. Blant annet vil vi ha handlenett til barnas skittentøy istedenfor 

plastposer, og oppfordre foreldre og barn til å ha med turkopper på arrangementer for å unngå pappservise. 

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 

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

 

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

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

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 kropp, bevegelse 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.  

 

Punkter for egenvurdering  

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

egenvurdering av praksis:  

 De ansatte er der barna er i lek og aktiviteter. 

 Barna viser glede i barnehagen. 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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 Vi skal vise respekt for barnas opplevelsesverden, og barna skal bli møtt som enkeltindivider. 

 De ansatte legger til rette for aktiviteter som gjør at alle barna føler seg inkludert. 

 For å sikre at alle barna blir sett, og for at barna skal få gode relasjoner seg imellom og med de 

ansatte, deler vi i små grupper.  

 

Eksempel 

Her er et eksempel på en leksituasjon der verdiene i Rammeplanen og FLiK kommer til syne i denne 

praksisfortellingen fra en småbarns-gruppe: 

Det er seks barn (ca 2,5-3 år), inne på musikkrommet. De leker med duplo, baller og biler. Det er stadig små 

konflikter blant barna, noen prøver å bli med i en lek, andre tar leker som er i bruk. Ordene vi hører er: 

«neheiiiii», «johoooo», «min», «nei».    Pedagog og fagarbeider avtaler og setter i gang med en styrt lek med 

duplobygging og biler. Barna fordeler seg på disse to lekene. Etter hvert leker barna sammen uten konflikter. 

Fagarbeider sier så høyt: «Dette var gøyere enn da dere kranglet!» Barna ser alvorlig opp på henne og sier: 

«Ikke gøy å krangle» Så ler de, ser på hverandre og sier: «Vi leker!» 

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

et inkluderende fellesskap hvor barna får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.  

Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de ansatte 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 i FLiK), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

 Ansatte er sensitive og er der barna er, og deler det de er opptatt av. 

 Ansatte skaper gode relasjoner til barna, slik at de gjennom kroppsspråk, blikk og språk kan tolke hva 

barna vil, og legge til rette for aktiviteter. 

 Ansatte er fleksible i planlegging og organisering, slik at barn erfarer at de får påvirke hverdagen sin. 

 Ansatte lar barna få rom til å leke selv, og finne ut av ting på egenhånd. 

 Barnehagen har samarbeid med hjemmene, slik at interesser og ulike kulturer preger leken i 

barnehagen. 

Med sensitive ansatte mener vi ansatte som ser, hører og fanger opp barns verbale og non-verbale uttrykk. 

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan demokrati og barns medvirkning kommer til syne i barnehagen i denne 

praksisfortellingen fra en småbarns-gruppe:   

2-åringene på småbarns-gruppen var ute og lekte i barnehagen. 1-åringene skulle leke inne. Mons på 1,5 år er 

inne. Han går bort til en ansatt, drar i genseren hennes og tar henne i hånda. Han leder henne ut i garderoben, 

og peker på dressen. Den ansatte sier: ”Vil du ut, Mons?” Mons  nikker med veldig innlevelse og glede over at 

hun skjønner hva han vil. Mons blir kledd, og går ut til de andre barna.   
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Kommunikasjon og språk    
Vår barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og språkutvikling i omgivelser der voksne 

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

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

barnehagens arbeid med fagområdene.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

 Personalet er til stede overfor barna, har øyekontakt og er imøtekommende i sin kommunikasjon.   

 Gjennom barnehagedagen bekreftes barna og deres opplevelser gjennom blikk, samtale, benevning og 
det øves på å løse konflikter med språket. 

 Personalet har respekt for barnets ulike kommunikasjonsuttrykk, som er mangfoldig; musikk, dans, 
bevegelse, forming og lek.  

 Personalet legger til rette for små grupper der en arbeider bevisst med språket gjennom sanger, rim, 
regler, nettbrett, skrift, bøker og eventyr.    

 

Eksempel 

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

kommunikasjon og språk der barnas opplevelser blir bekreftet: 

Daniel (2 år) og Synne (2 år) leker sammen med bondegården og dyrene. Sverre (1 år og 9 mnd) sier: «Se, 

Daniel! Mamma!» Fagarbeideren sier: «Ja, det er mammaen til Daniel, nå skal Daniel bli hentet». Daniel ser opp 

på fagarbeider og Sverre før han ser at mamma er der. Han sier: «Mamma kommer, min mamma!». «Hei 

Daniel, skal du bli med hjem? Har du hatt det fint i barnehagen?», spør mamma. «Ja!», roper Daniel og går mot 

mamma. Han stopper halvveis : «Ehhh, Synne», sier han. «Å Daniel, ville du si ha det til Synne?» Spør mamma. 

Daniel går tilbake til Synne mens fagarbeideren forteller mor at de har lekt sammen med bondegården og 

dyrene. «Synne», sier Daniel, og lener hodet sitt mot Synne sitt kinn. Synne snur hodet og tar hendene rundt 

kinnene til Daniel og kysser ham på kinnet. «Så koselig at du ville gi en klem til Synne», sier mor. Fagarbeideren 

forteller mor at barna er veldig opptatt av hverandre, og klemmer og koser mye. Mor forteller at Daniel snakker 

mye om de andre barna hjemme.  

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 i FLiK), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

 De ansatte møter barna på en støttende og inkluderende måte for å vise respekt for enkeltbarn, og 
fremme barnets verdi i fellesskapet og i barnegruppa. 

 Vi har fokus på mangfold og likeverd, og fremhever positivt ulike familieformer  

 Vi markerer Uke 6 ”: En by for alle – inkludering og mangfold”, med aktiviteter som fremmer forståelse 

for kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, livssyn og sosial status. 

 Vi har fokus på å få fram barnets kompetanse om seg selv. 

 Vi markerer tradisjoner og ulike høytider fra religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. 
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Eksempel 

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

praksis:   

Lene (ansatt) står ved klatrestativet og snakker med to jenter. Per (ansatt) har kommet fra pausen, og går mot 

Lene, og tuller med henne ved kaste snø. En av jentene spør da Lene om hun og Per er kjærester? «Nei», svarer 

Lene. «Vi er bare venner. Per har en annen han er kjæreste med».  

Jentene fortsetter å leke under stativet. Etter litt kommer Hans (en annen mannlig ansatt) forbi og bort til Per. 

Jentene ser bort på Per og Hans, og spør: «Er Hans kjæresten til Per?» «Nei», svarer Lene. «De kunne vært det, 

men Per sin kjæreste jobber ikke her. «Å ja» svarer jentene, og fortsetter leken.  

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:  

 Alle barna har en eller flere turdager i løpet av uken, avhengig av alder. 

 Vi lærer barna om naturen, viser respekt for naturens mangfoldige plante- og dyreliv - og hvordan vi 
kan klare oss i naturen når vi er ute på tur.  

 Vi viser glede sammen med barna i naturen, og vi er opptatt av å skape gode opplevelser. 

 Vi er bevisste på kritisk tekning gjennom å være gode forbilder for barna. 

  Vi rydder opp etter oss, plukker opp søppel og viser hvordan vi kan redusere avfallsmengde ved å 

gjenbruke ting. 

 Vi ønsker å gi barna opplevelsen av at de er viktige i fellesskapet og samfunnet, og at de er med og 

påvirker.  

 Personalet legger til rette for at barna kan bruke gjenbruksmateriell og naturmateriell i sitt kreative 
uttrykk. 

 Vi har konkrete miljømål som Miljøfyrtårn-barnehage og involverer barn, foreldre og ansatte i dette. 

 Vi viser solidaritet med barn i andre land, og har samarbeid med Sunshine senter for 
funksjonshemmede barn i Namibia. 

 

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan bærekraftig utvikling kan komme til uttrykk i barnehagens praksisfortelling fra 

en gruppe med store barn: 

Våren    

Det er samlingsstund og jeg har avsluttet et dikt om våren; «Hva annet skjer om våren?», undrer jeg mens jeg 

ser på barna. Noen nikker og rekker opp hånden. Nils ser plutselig bort på Ole, og trekker pusten, og rekker opp 

hånden mens han vipper på rumpen. Jeg har notert meg at Even rakk opp hånden uten å si noe, eller bevege seg 

fra plassen. Jeg møter blikket hans, og han sier: «Snøen smelter». Jeg nikker og snur på meg. «Vi venter på 

sommeren, vel!» utbryter Hugo. Jeg nikker og tar frem en liten kurv jeg har gjemt, i den har jeg en liten kylling 

jeg viser fram. Idet jeg møter blikket til den ene 4 -åringen spretter hun opp og ser på meg med store øyne: «En 

liten kylling i egget lå», synger hun, og de andre barna henger seg på. Den som tar ledelsen er Nils, en 

guttestemme jeg sjelden hører. Nils får avslutte sangen før jeg spør: «Men, hva skjer med kyllingen nå som den 

er ute av egget?» Nils ser alvorlig på meg, men sier ingenting. Jeg holder kyllingen litt høyere opp. «Jeg vet 

ikke», sier Hans. Jeg retter meg opp og ser utover flokken: «En gang fortalte en gutt meg om kyllingen som 



10 

 

endte i magen på en hai».  Jeg snur meg mot Severin: «Hvordan kunne det gå til?» Han mumler og rister på 

hodet. Men ryggen er litt rakere. En av 5 -åringene forteller: «Den lille kyllingen ville ut og finne mammaen sin. 

Han var bare så uheldig at det var et vann der».  

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:  

 Personalet tilbyr aktiviteter tilpasset barnegruppen og det enkelte barn, som fremmer glede og 

mestring.  

 Aktivitetene stimulerer til samhold, bygger relasjoner og vennskap, og forebygger krenkelser og 

mobbing. 

 Personalet støtter barnet i å møte motgang og tar barnets opplevelse av utestenging, erting og 

mobbing på alvor. Dette blir håndtert etter barnehagens kjente rutiner og planer. 

 Personalet har et våkent og kompetent blikk på barns omsorgs- og livssituasjon, og de vet hva de skal 

gjøre om de har bekymring rundt et barn.  

 Barnehagen samarbeider godt med instanser som bistår med å fremme barnets beste rundt mistanker 

om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.  

 Barna får sunn mat i barnehagen 

 Alle barn får tilbud om hvile i løpet av dagen   

Eksempel 

Her er et eksempel på hvordan verdiene i Rammeplanen og FLiK kommer til syne i arbeid med livsmestring og 

helse, og der barna får støtte når de møter motgang: 

Åtte barn på 2,6-3 år leker inne på et lekerom med en pedagog. Even har samlet mange biler i ei håndveske som 

han har gått rundt med, men nå har han lagt den fra seg og begynt med en annen lek. Hanna går bort og tar 

opp veska og tar ut en bil. Even roper høyt: «Nei!»  Hanna skvetter til og begynner å gråte. Pedagogen går bort 

til Hanna og Even og snakker med dem om at Hanna ble lei seg, og at de må dele noen leker. «Du var jo også i 

gang med en annen lek, Even?», sier hun spørrende. Even ser rett på pedagogen mens han tar hånda opp til 

øret og roper til Hans på andre siden av rommet: «Ring politiet!» Hanna har sluttet å gråte, og sitter nå på 

pedagogens fang og ser på leken med store øyne. Hans holder også hånda mot øret og sier «Hallo politiet, kom 

og hent bilen, ja…» Det ringes mange ganger med samme setningen. Hanna begynner å smile, hun går bort til 

guttene, holder hånda opp mot øret og snakker litt. Så starter de tre barna å skli opp og ned på vippi-stolene 

inne på rommet mens de smiler og kikker bort på pedagogen, som smiler tilbake. 

 

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:  

Vi har som satsing i vår Utviklingsplan i FLiK at alle ansatte skal vite hva de skal gjøre for å forebygge og 

håndtere mobbing.  Hvert team har formulert mål og tiltak for dette arbeidet tilpasset barnas alder.  
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I våre rutiner står det om tiltak ved mobbing: 

- Bry deg om det du ser 

- Sett ord på hva du ser overfor barna 

- Snakk med de involverte barna 

- Informer ansvarlig på teamet 

- Informer enhetsleder 

- Teamleder/pedagogisk leder informerer foreldrene 

- Sett i gang tiltak     

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:  

Egenvurdering i barnehagen foregår på tre måter: 

 Daglig/ukentlig 

Personalet planlegger og vurderer praksisen fortløpende i form av samtaler og veiledning, 

tilbakemeldinger fra foreldre og aktiv deltakelse i samspill med barna (barns medvirkning).  

Personalet vurderer egen praksis i team-møter ledet av teamleder/pedagogisk leder. Vi bruker 

praksisfortellinger og bilder som verktøy, og pedagogisk analyse som metode for å vurdere og 

evaluere praksisen. 

 

 Månedlig 

Vi har personalmøte en gang i måneden, der områdene i årsplanen vurderes og det lages planer for 

det videre arbeidet. 

Møtene er ledet av nestleder/fagledere i samarbeid med teamledere/pedagogisk ledere.  

 

 Årlig 

Personalet bruker planleggingsdager på våren til å sammenfatte årets vurderinger i barnehagens 

årsplan, før vi lager ny. Dette arbeidet organiseres av ledelsen i samarbeid med teamledere på hvert 

hus.   

Samarbeidsutvalget involveres i arbeidet, og fastsetter årsplan for neste barnehageår. 

 


