
Kristiansandsbarnehagen



 

Vi har en visjon om at Kristiansandsbarnehagen skal være “et godt sted å være – et godt 
sted å lære”. at barnehagene i Kristiansand allerede er blant de beste i landet, er vi stolte av. 
Likevel vil vi strekke oss enda lenger – for å bli enda bedre!
 
skal vi lykkes, må vi samles om et felles grunnlag for arbeidet vårt. derfor har en gruppe 
bestående av fagarbeidere, assistenter, pedagoger og enhetsledere sammen utviklet denne 
verdihåndboken. Målene var å finne nøkkelen til hvordan arbeidsplassene våre bør utvikles 
videre, hvordan vi kan øke samarbeidet mellom barnehagene og hvordan vi skal skape lekne, 
rause barn med god selvfølelse.
 
La oss hver dag utfordre hverandre slik at innholdet i verdihåndboken ikke bare blir fine ord, 
men hjørnesteiner i kulturen hos den enkelte barnehage i Kristiansand. Lykke til!
 

Med vennlig hilsen 
nina gjærum reinhardt, barnehagedirektør



sMå MagisKe øyebLiKK

Kristiansandsbarnehagen er mangfoldig. Og det skal den være! samtidig vil vi samles 
om en grunnleggende filosofi: For å skape ”et godt sted å være og et godt sted å lære”, 
tror vi på den levende og fargerike kraften i kunst og kultur. Fra allsang, fingermaling og 
historiefortelling til å gå helt nye, spennende veier innenfor et utvidet kulturbegrep.
 
Kulturopplevelser gjør barna til åpnere og rausere mennesker gjennom å utfordre 
fordommer og stimulere til undring og refleksjon. de fleste kulturelle uttrykk springer 
dessuten ut fra noe vi kjenner godt til i barnehagene – kreativitet og lek.
 
Kristiansandsbarnehagen skal være et sted hvor vi tar lek på alvor. Lek er glede, begeistring 
og fantasi. Lek gir trygghet til å gå inn i andre roller og oppdage verden på nye måter. sist, 
men ikke minst, lek er en viktig arena for samspill og mestring.

gjennom kulturopplevelser vil vi stimulere barnas lek. Og dermed skape rom for de små, 
magiske øyeblikkene som gjør oss mennesker litt åpnere, litt klokere og litt varmere.
 
Velkommen til barnehagene i Kristiansand!



Vårt FOKus

Kristiansandsbarnehagen er et 
trygt og tilpasset læringsmiljø 
som utvikler lekne og rause barn 
med en god selvfølelse.



dette ViL Vi bLi OppFattet sOM

best i landet på kulturopplevelser



VisjOn

store ting kan skje når mange 
deler en felles visjon! Visjonen er 
vår ledestjerne og overgripende 
ambisjon. den beskriver hva vi 
tror kan gi en suksessfull framtid, 
og skal inspirere til å prestere – 
også i motgang. Vår visjon skal gi 
mening, energi og fortelle oss hva 
vi skal strekke oss etter hver dag.

Vår VisjOn

et godt sted å være – et godt sted å lære



hVa betyr Vår VisjOn?

Et godt sted å være
Fordi et trygt og omsorgsfullt miljø 
gir bedre forutsetninger for læring.

Et godt sted å lære
Fordi vi sammen med hjemmet 
skal gi barna et best mulig 
utgangspunkt for resten av livet.



LøFter

Løftene tydeliggjør hva foreldre 
og foresatte skal forvente av våre 
tilbud. Våre viktigste løfter skal 
være betydningsfulle, konkrete 
og målbare for alle vi gir dem til, 
og gi oss ett eller flere tydelige 
konkurransefortrinn.



Våre LøFter

barns aktive medvirkning påvirker 
hverdagen

trygt og tilpasset læringsmiljø som 
inviterer til lek og utfoldelse

engasjerte, rause og dyktige 
medarbeidere

stort mangfold av kulturelle opplevelser



 

en gOd arbeidspLass

Vi snakker til hverandre,
ikke om hverandre

Vi deler gjerne erfaringer med 
kolleger i egen og andre barnehager

Vi er åpne for nye og spennende 
innspill og forslag

Vi hjelper hverandre til å ha en god 
og givende jobb 



barnehageetaten
besøksadresse: rådhusgata 16, inngang fra Kirkegata
postadresse: serviceboks 417, 4604 Kristiansand
telefonnr: 38 07 52 45
post.barnehage@kristiansand.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no


