
1 

 

 
 

Årsplan 

Hellinga barnehage 

2019-20 
 

Et godt sted å være – et godt sted å lære. 
Lekne, rause barn med god selvfølelse 

 

 

  Fastsatt av samarbeidsutvalget 13.05.19 



2 

 

 

INNHOLD 

 

 
Vår barnehage ......................................................................................................................................................... 3 

Presentasjon av barnehagen ......................................................................................................................... 3 

Ny i barnehagen ............................................................................................................................................ 4 

Overganger innad i barnehagen .................................................................................................................... 4 

Overgang barnehage – SFO/ skole ................................................................................................................ 4 

Barnehagens formål og innhold §1 ............................................................................................................... 4 

Våre felles verdier .......................................................................................................................................... 5 

Hovedsatsingsområder .................................................................................................................................. 5 

Samarbeid ............................................................................................................................................................... 5 

Foreldresamarbeid ........................................................................................................................................ 5 

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest .............................................................................................. 6 

Barn og barndom .................................................................................................................................................... 6 

Lek /læring ..................................................................................................................................................... 6 

Demokrati og barns medvirkning ............................................................................................................................ 7 

Kommunikasjon og språk ........................................................................................................................................ 8 

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt .............................................................................................................. 8 

Bærekraftig utvikling ............................................................................................................................................... 9 

Livsmestring og helse .............................................................................................................................................. 9 

Mobbing i barnehagen ................................................................................................................................ 10 

Vurdering og veien videre ..................................................................................................................................... 10 

Barnehagensplanleggingsdager:……………………………………………………………………………………………………………………….11 

 

  



3 

 

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 
 

 

Hellinga barnehage 

Hellinga barnehage eies og drives av Kristiansand kommune. Barnehagen åpnet høsten 1993 og ble utvidet 

våren 2011.  

Vår barnehage er en 5 avdelings barnehage. Aldersinndelingen på avdlingene kan variere fra år til år.  

Barnehagen er tradisjonelt delt inn i avdelinger, men har ulike fellesarealer der barn og personal møtes på tvers 

av gruppene. 

Vi har følgende fellesrom til disposisjon: formingsrom, gym/musikkrom, språkrom og et bibliotek. 

På uteområdet har barna mulighet for å leke i ulike oppsatte lekestativer, ronser og sandkasser. Barna kan 

sykle på veier i gården og klatre i ulendt terreng. Vi har også mulighet for å skjerme de yngste barna på eget 

område. Utenfor barnehagen har kommunen også opparbeidet en park for nærmiljøet, som barnehagen 

disponerer på dagtid. 

Vi legger imidlertid vekt på å bruke naturen som lekeplass og har faste turdager. Vanligvis går vi til noen faste 

plasser i Kolsdals-skauen, Ledningedalen og Dueknipen. 

Hellinga barnehage verdsetter mangfoldet som er representert blant barn og voksne i barnehagen. Vi er 

opptatt av at barn og foreldre skal oppleve trygghet. Vi har et stabilt personale som har jobbet sammen i 

mange år. Personalet har opparbeidet seg god kompetanse gjennom erfaringsmessig og forskningsbasert 

kunnskap, og jobber med å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. Personalet i Hellinga barnehage har 

som et grunnleggende syn at hvert menneske er unikt. 

Vi jobber målrettet for at barna skal utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. I tillegg støtter vi det 

enkelte barn til å bli betydningsfull i det sosiale samspillet. Målet er at alle barn skal være en god venn i 

barnehagen. En god venn får mange venner. 

Hellinga barnehage er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi blant annet har fokus på arbeidsmiljø, 

avfallshåndtering, energibruk og innkjøp. Hvert år leverer vi inn en rapport og vi blir resertifisert hvert 3. år. 

Styrer/enhetsleder: Hannemor Olsen 

Presentasjon av de ansatte vil stå på avdelingens infotavle og barnehagens hjemmeside 

Adresse: Kolsbergveien 24, 4616 Kristiansand 

Telefon: 38 11 37 10/ 9097 95 117 

e-post: hannemor.olsen@kristiansand.kommune.no 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/hellingabhg  

mailto:hannemor.olsen@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/hellingabhg
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Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

I slutten av mai inviterer vi nye barn og foreldre til å komme på flere besøksdager i barnehagen. I denne 

perioden arrangerer vi et foreldremøte for de nye foreldrene. På dette møtet informerer vi om tilvenning, 

hvordan vi sammen kan skape trygghet og forutsigbarhet for barnet deres. Da formidler vi viktigheten av å 

opptre som omsorgsfulle, varme, tydelige voksne som tar valg for barna. Vi formidler dette ved hjelp av 

forskningsbasert kunnskap, praksisfortellinger og våre erfaringer. 

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:  

De av barna fra småbarnsavdelingene som skal starte på 3-6 års avdelingene, er jevnlig på besøk på «stor» 
avdeling sammen med en kjent voksen i løpet av våren. Barna deltar i tilrettelagte aktiviteter, lek, samling og 
måltid sammen med de andre barna de skal gå i gruppe med fra høsten av.   

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 omtaler skolen positivt for å legge grunnlaget for en god skolestart. 
 Det viktigste barn lærer i barnehagen før de begynner på skolen, er å være en god venn. Gode sosiale 

ferdigheter hjelper barnet til en god skolestart. 
 Skolestartere har et eget pedagogisk opplegg i barnehagen tilpasset det enkelte barnehageår. 

Informasjon om dette legges ut på barnehagens hjemmeside. 
 I siste foreldresamtale våren før skolestart avtaler pedagogisk leder og foresatte om hva skolen bør 

informeres om for å sikre barnet en god skolestart. Pedagogisk leder fyller ut skjemaet 
«Overføringsskjema fra barnehage til skole» i samråd med foreldrene og sender dette til skolen barnet 
skal begynne på. 

 Rektor på den enkelte skole inviterer barna på besøksdag. Pedagogisk leder fra barnehagen deltar 
sammen med barna. Vi samtaler med barnet om besøket, gjenoppfrisker aktiviteter og opplevelser, og 
forbereder på den måten barnet på skolestart. I tillegg til besøksdagene, får barn og foreldre invitasjon 
fra rektor om å komme på førskoledag. 

 

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).  
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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:  

Hellinga barnehage sine prioriteringer i utviklingsplanen (FLiK):  

Mål: 
  

«Alle voksne i Hellinga skal vite hva det vil si å være en tydelig og omsorgsfull voksen»  
 

 Dette kjennetegnes ved at vi er tilstede, lytter aktivt, tar barn og voksne på alvor, og 

etablerer gode relasjoner. 

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.  

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/
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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, 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.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

Vi ser etter følgende tegn: 
 

 Ansatte deltar i lek med barna, og legger til rette for variert lek ute og inne 
 Ansatte støtter barna i leken, og hjelper dem å finne løsninger for hvordan de kan leke og samhandle på en 

god måte 

 Ansatte gir barna mulighet til å prøve og å feile, f.eks.: «Jeg ser at denne gangen klarte du det ikke, men 

neste gang så klarer du det.» 

 
Her er eksempler på leksituasjoner der verdiene i rammeplanen og FLiK kommer til syne: 

Trude (pedagogisk leder) tar med seg Fabian 2,10 år, Siri 2,8 år og Niklas 2,8 år på besøk til stor avdeling. Der 

har de en lekekrok med en seng i det ene hjørnet, som barna får øye på og løper bort til. Barna kikker i kassene 

og hyllene, og plukker frem forskjellige kopper og kar. Etter en stund ser Trude på klokken, og sier: «Så fint å se 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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hvor gøy dere har det, men nå må vi rydde og gå tilbake til avdelingen for å skifte bleier.» Fabian ser på Trude 

og sier: «Men Trude, nå satt vi oss akkurat i sofaen med popcorn for å se på Peppa Gris. Vi kan ikke gå nå!» 

Trude ler, og Fabian snur seg mot de to andre og sier: «Nå koser vi oss, Siri og Niklas!» Han peker på veggen og 

sier: «Jeg satt på Peppa Gris på TV’en, nå må vi følge med dere!» 

 

Avdelingen er på tur, og leken er i gang. Ahmed 4,7 år og Jens 4,9 år leker at de er løver som er ute for å jakte 

på mat. Hanne (fagarbeider) følger med på leken. Ahmed finner en gammel trestokk som han ikke klarer å få 

opp. Hanne ser at Jens er på vei bort fra leken. Hun sier: «Hei, du løve! Nå ser jeg at løvevennen din trenger 

hjelp med denne store stokken.» Jens løper til Ahmed og spør: «Skal jeg hjelpe deg?» De trekker stokken et 

stykke bort til en gruppe barn som leker under noen busker, og sier: «Her kommer vi med kjøtt til dere». Hanne 

sier: «Dere to er gode til å jobbe sammen, altså!». 

 

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 ser etter følgende tegn: 
 
 Ansatte gir alle barn opplevelse av mestring  
 Ansatte roser og forsterker barnas gode handlinger og griper inn når barn blir urettmessig behandlet  
 Ansatte tar vare på barnas initiativ ved å lytte til hva de sier, og hjelper dem med å finne egne løsninger 

 

 

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

Det er morgen i barnehagen, og alle er samlet på småbarnsavdelingene. Helga 2,3 er nysgjerrig på hva de store 

barna gjør. Når det blir tid for at de store barna skal gå inn på sine avdelinger, stiller Helga seg opp sammen 

med dem i kø ved døra. Lise 5,3 år sier: «Helga, du skal ikke være med oss, du skal være her!» Helga sier: «Jo, 

jeg skal være med.» Da sier Truls (fagarbeider), som skal være med barna inn på stor: «Men du, Helga, du kan 

jo få være med oss inn i dag! Så skal jeg følge deg tilbake senere.» Helga går inn sammen med de andre barna 

og smiler stort.  

 

Det er hvilestund på avdelingen. Barna på sitter/ligger på hver sin madrass og hører på lydbok. Elise 

(fagarbeider) sitter også på en madrass, og ser at Johan 4 år kikker på henne uten å si noe. Elise hvisker «vil du 

sitte på fanget mitt?». Johan smiler og kommer krypende bort og setter seg på fanget hennes.  
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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), har vi valgt følgende punkter for 

egenvurdering av praksis:  

Vi ser etter følgende tegn: 

 Ansatte leser bøker for alle barna 
 Ansatte synger og bruker rim og regler 
 Ansatte er tydelige språkmodeller, stiller åpne spørsmål og gir barna mulighet til å fortelle 

 
 

 

 

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

kommunikasjon og språk: 

Det er tid for bleieskift. Lars 2,5 år og Kari (pedagog) går inn på stellerommet. Lars klatrer opp på stellebordet. 

Han ser på Kari med store øyne, holder seg for munnen og lager noen uforståelige lyder mens han peker mot 

vinduet. Det kommer lyder utenfra. Kari bekrefter: «Ja, hører du også noe fra utsiden? Kom så åpner vi opp 

vinduet for å se.» Kari løfter Lars opp, og sammen ser de ut av vinduet. Lars ser lenge ut og sier noe Kari ikke 

forstår. Kari spør: «ser du gravemaskinen?» Lars ser videre og sier igjen noe hun ikke forstår. Kari sier: «Ja, ser 

du gravemaskinen graver?». Lars bøyer seg lenger ut av vinduet og prøver å si noe igjen, og Kari sier: «Ja, også 

har han lys på taket!». Enda en gang kommer det samme ordet fra Lars som Kari ikke forstår. Da bøyer Kari seg 

litt lenger ut, og ser en traktor. «Åja, er det traktor du ser, Lars?» «Ja!», sier Lars, og ser på Kari med et stort 

smil.  

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt 
Vår barnehage skal være et sted som fremmer vennskap og fellesskap. Barna skal oppleve å være en 

betydningsfull person i felleskapet. Barn og voksne har en absolutt verdi. Barnehagen skal være preget av 

åpenhet og raushet der mangfold brukes som en ressurs. Barnehagen skal blant annet gjennom fagområdene 

jobbe med mangfold, likestilling og gjensidig respekt.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

Vi ser etter følgende tegn: 

 Ansatte er nysgjerrige sammen med barna og snakker positivt om likheter og forskjeller 

 Ansatte anerkjenner barna gjennom ord, holdninger og handling 

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

praksis:   
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Vi er ute på lekeplassen, og Tore 2,3 år, sitter alene på en stein ved rutsjebanen. Han sitter helt stille i flere 

minutter og ser seg rundt. Lise (pedagog) går opp til han og setter seg stille ved siden av. De sier ikke noe til 

hverandre. Jeanette 2 år  kommer bortover mot dem, og prøver å krype opp til rutsjebanen. Tore sitter og ser på 

henne en stund, før han reiser seg opp og går bort til henne. Han strekker ut hånda og sier: «Skal hjelpe deg?» 

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

skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barns 

evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom fagområdene skal barnehagen jobbe med 

bærekraftig utvikling.  

 

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

Vi ser etter følgende tegn: 

 Ansatte opplever at barna tør gi uttrykk for egne meninger 

 Ansatte er engasjert i temaarbeid som omhandler mennesker i andre deler av verden 

 

 Ansatte viser glede og undrer seg sammen med barna over alt vi oppdager i naturen 

 Ansatte og barn rydder søppel i naturen og viser respekt for plante- og dyreliv 

 Ansatte viser barn at vi tar vare på og reparerer ting som går i stykker 

 

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

Det er vinter og utelek i barnehagen. En gruppe barn leker i et lite skogsområde. Jakob 5,1 år har funnet en 

meitemark som de har gravd frem fra snø og jord. Barna samarbeider om å bygge et hus i snøen til 

meitemarken, som de kaller «Beitis».  De lager gulv av jord, og dekker til med blader, mose og kvister slik at 

«Beitis» skal holde seg god og varm. Jakob sier: «Beitis må ikke fryse i hjel.», og legger han på toppen av en 

bladhaug. Anniken 5,7 år og Mia 5,5 år finner maling og malepensler, og maler snøhuset. Line 5,2 år finner en 

dukkevogn, og triller en tur med «Beitis» mens de andre gjør huset ferdig. 

 

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:  

Vi ser etter følgende tegn: 

 Ansatte bekrefter og hjelper barna å sette ord på følelsene sine 

 Ansatte hjelper barn til å regulere følelsene sine og sette ord på egne behov 

 Ansatte er i godt humør og skaper god stemning i barnehagen 

 Ansatte oppmuntrer og roser barn til å mestre selv 
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Her er eksempler på hvordan verdiene i rammeplanen og FLiK kan komme til syne i arbeid med livsmestring 

og helse: 

Vi er nettopp ferdig med å spise, og alle barna skal ut for å leke. Det er mange som trenger hjelp til å kle seg, så 

det blir litt ventetid. Noor og Susann, begge 2,8 år, spør om det snart er deres tur. Anders (pedagog) har lagt 

klærne deres frem, og sier: «Kan dere prøve å hjelpe hverandre til det blir deres tur, så kommer jeg snart?». 

Noor og Susann ser på hverandre, setter seg ned og begynner. Når de skal ta på sko, sier Susann: «Auuu!» Noor 

kikker opp på henne med hodet litt på skakke, endrer litt på tonefallet og sier: «Slapp av Susann, det går bra. 

Jeg skal være forsiktig, okey?» «Okey», sier Susann og smiler. 

Petter (fagarbeider) og Pål 3,2 år står i garderoben og kler av seg yttertøyet etter utelek. Pål er godt i gang med 

å kle av seg, og har akkurat fått av seg dressen sin. Petter sier: «Nå ser jeg at du er så kjempegod til å kle av deg 

selv!». Pål svarer: «Ja, æ æ det, og æ kan hjelpe andre au nå!» 

 

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 setter ord på og roser barnas gode handlinger og løfter de frem i barnegruppa. 

 Vi informerer foreldrene om viktigheten av vårt felles ansvar; Å være gode rollemodeller for barna når 

vi snakker med og om andre mennesker.  

 Vi jobber aktivt med pedagogisk analyse og evaluerer jevnlig tiltak vi har igangsatt for å forebygge 

utestengelse, mobbing og krenkelse i barnegruppa. 

 Barnehagen har utarbeidet egne tiltak for å forebygge og avdekke mobbing og har tett dialog med 

foreldre til barn som opplever krenkelser i barnehagen. 

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 (PA)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 4.  

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.  
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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.   

 

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

Barnets trivsel og allsidig utvikling skal observeres og vurderes fortløpende med utgangspunkt i barnets 

individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov (Rammeplan, 2017, s. 39) 

Personalet jobber systematisk for å gi alle barn et godt læringsmiljø ved å sette et kritisk blikk på egen praksis 

(FLiK) 

Når vi evaluerer praksis, har vi fokus på den ansattes rolle. Vi veileder hverandre på hvordan vi kan bedre 

læringsmiljøet rundt enkeltbarn og grupper av barn. Ut ifra dette arbeidet skapes en progresjon i barnehagens 

innhold. Evaluering og endring av egen praksis gjøres kontinuerlig gjennom arbeid i PA grupper, på 

avdelingsmøter, personalmøter og enkelte planleggingsdager. 

 

Barnehagens planleggingsdager 

Høstsemesteret 2019: Mandag 5. august, Fredag 18. oktober.  

Vårsemesteret 2020: Torsdag 2. januar, Tirsdag 14.april, og mandag 22. juni. 

 


