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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 
Tinnstua barnehage er en av de eldste barnehagene i Kristiansand. Den ble åpnet av Grim Diakonat med 

offisiell åpning i desember 1971. Vi har vært en del av nærmiljøet snart 50 år. Kristiansand kommune overtok 

barnehagen i 1997. August 2006 tok vi i bruk helt nye  lokaler. Barnehagen ligger på toppen av Tinnheia og har 

Karl Johan Minnes skole som nærmeste nabo.  

Vi bruker naturen som læringsarena. Tinnstua har en lavvo i kort avstand fra barnehagen og en lavvo ved 

Hestefallstjønn. 

Tinnstua barnehage er  en Miljøfyrtårnbedrift. 

 

 
 

 

  Vår adresse er: 

  Tinnheiveien 24, 

  4629 Kristiansand 

 

  Telefon: 

  38 11 37 00 

 

 Hver av gruppene har sin egen mobil:  

Humla: 95 83 09 75  

Edderkoppen: 90 20 77 42 

Tusenbeinet:  46 41 64 83 

Marihøna: 46 41 64 82 
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Vi ønsker  at alle foreldre/foresatte abonnerer på hjemmesida vår. Informsjonen foreldre/foresatte trenger  
kommer direkte til deres  e-post når de har opprettet abonnementet.  Her legger vi ut aktuell informasjon og 
nyheter. Det er gratis å opprette abonnement. Abonnementet varer i ett år, og må fornyes ved oppstart av nytt 
barnehageår. 

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

E-post:  preben.isaksen@kristiansand.kommune.no 

 

Åpningstiden vår er  kl. 07.00 – 17.00, mandag til fredag. 

 
Disse dagene er barnehagen stengt: 

 De tre siste ukene i juli (uke 28, 29 og 30). 

 Julaften.  

 Nyttårsaften.  

 Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.  

 Fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. 
 

Samarbeidspartnere utenfor barnehagen 
I tillegg til grunnbemanningen har barnehagen, ved behov, støtte fra Pedagogisk støtteenhet og 
Styrketjenesten for språk og mangfold. I perioder har vi studenter fra UiA, praksiselever fra videregående 
skoler, NAV og andre samarbeidspartnere. Dette har vi for å være en inkluderende samfunnsaktør og å være en 
utdanningsarena også for ungdom og voksne, og ikke minst fordi det er en berikelse for både barn og voksne i 
barnehagen.  
 
Ved sykdom i personalet, setter vi inn vikar etter behov. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å knytte til oss faste 
vikarer. Alle som er knyttet til barnehagen i ulike stillinger, må levere politiattest før de kan begynne . 
 
Gruppene 
Tinnstua barnehage har tidligere blitt drevet med åpen løsning med funksjonsrom. Nå er vi organisert 
gruppevis. Hver gruppe har sitt grupperom.  Barn og voksne har fellestid tidlig på morgenen og på slutten av 
dagen. Ut over det  er barna i sin gruppe, med sine voksne som legger til rette for lek og aktiviteter tilpasset 
barnas alder og modning. 
 
For barnehageåret 2019 – 2020 er barna delt inn i 4 grupper: 
 
Marihøna   0-2 år 
Tusenbeinet  4-5 år 
Edderkoppen   3-5 år 
Humla   3-5 år 

 
Har du beskjeder som gjelder barnet ditt, ta kontakt med en av de ansatte på din gruppe når du leverer/henter 
barnet ditt på grupperommet.  

 

 

Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   

Det er vi som barnehage, i samarbeid med dere foreldre, som skal legge til rette for en trygg og god oppstart i 

barnehagen.  Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere relasjoner 

og knytte seg til personalet og til andre barn. Det er de voksnes ansvar å etablere relasjoner til barna, gjennom 

å være anerkjennende, aktive og tilstedeværende voksne. Vi i barnehagen gir barna tett oppfølging den første 

tiden, slik at barna kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.  

http://www.minbarnehage.no/tinnstuabhg
mailto:preben.isaksen@kristiansand.kommune.no
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Før sommerferien inviterer vi nye barn og foreldre til å komme på besøksdag i barnehagen. I denne perioden 

arrangerer vi et foreldremøte for de nye foreldrene.  

 

Vi har spesielt fokus på vennskap og relasjoner gjennom hele året. 

 

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:  

Vi er opptatt av å gjøre overgangen til ny barnegruppe så trygg og god som mulig. I løpet av våren vil de barna 

som skal bytte barnegruppe, besøke den nye avdelingen sammen med en av de voksne de kjenner fra før. Vi 

legger opp til flere slike besøk, slik at barna skal bli trygge, både på nye barn og nye voksne. De deltar i lek og 

samlingsstunder, eller de er med på tur. Vi er opptatt av at hvert barn er forskjellig, og tilpasser overgangen til 

ny gruppe til det enkelte barn.  

 

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. Disse sender vi til 

skolene i slutten av april for at skolen skal være best mulig forberedt til å ta imot de nye barna i august. For 

barn med spesielle behov er det overføringsmøter mellom foreldre, barnhage og skole i løpet av våren.  

Rektor på den enkelte skole inviterer barna på besøksdag. Pedagogissk leder fra barnehagen deltar sammen 

med barna. I tillegg til besøksdagene, får barn og foreldre invitasjon fra rektor om å komme på førskoledag. 

Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn:  

Det siste året for barna i barnehagen  jobber vi  kontinuerlig med å gjøre barnas overgang til skolen best mulig. 

Barna skal få glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og 

skolen. Vi  jobber for at barna møter skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Vi legger til rette for at 

barna har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag og motivasjon til å 

begynne på skolen.  

Vi, sammen med de andre barnehagene på Tinnheia/Grim, har samarbeid med skolene i nærområdet;  Karl 

Johans Minne, Solholmen og Krossen skole. Sammen har vi valgt disse fokuspunktene for hva barna øver på før 

de begynner på skolen : 

Vi jobber for at barna skal bli selvstendige.  

 Kan kle seg selv  

 Kan klare seg selv ved toalettbesøk  

 Kan ta initiativ og be om ting de trenger  

 Kan finne frem utstyr de trenger og rydde opp etterpå  

 Kan ta imot minst en felles beskjed i gruppe  

Slik jobber vi for å oppnå selvstendighet:  

 Lar barnet prøve selv - ikke være for rask til å tilby hjelp  

 Hjelpe barnet til å tenke igjennom hva det er lurt å ha på av tøy 

 Hjelpe barnet til å tenke hvilken rekkefølge det er lurt å ta på de ulike plaggene  

 Hjelpe barnet til å tenke hva de trenger av utstyr til ulike aktiviteter  
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Vi jobber med sosial kompetanse 

 Oppmuntre til å hjelpe hverandre  

 Øve på å utsette egne behov og vente på tur  

 Øve på å takle frustrasjon, f.eks. tåle å tape og tåle å ikke få viljen sin  

 Øve på å være i fokus/sentrum for andres oppmerksomhet. - ha ordet i forsamling  

 Øve på -og ha forståelse for at vi kan sitte stille i samling for å høre hva andre sier -og for selv å bli hørt  

 Krav om å fullføre oppgaver som er påbegynt  

 Krav om å gjøre noe de ikke har lyst til  

Kommunikasjon, språk og tekst 

 Bøker. Barna "leser" selv, blir lest for   

 Riming  

 Klappe rytme i ord - stavelser - f.eks. barnas navn  

 Lage tekster/historier sammen med voksen  

 Kjennskap til bokstaver og lyder  

 Gjøre barna oppmerksom på leseretning  

 Kjenne igjen navnet sitt -og øve på å skrive det  

 Øve på riktig blyantgrep 

 Øve inn riktig skriveretning 

 Vi observerer barnas språkutvikling i forhold til punktene nevnt i TRAS  

Barna som skal begynne på skolen har sin egen førskoleklubb, hvor de jevnlig, på tvers av gruppene har felles 

opplegg, aktiviteter og turer. 

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. 

 

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.  
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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:  

1. Sosial kompetanse  

2. Vennskap   

3. Språk 

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.  

 

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.  

 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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Lek /læring 
Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære å mestre. 

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

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 Kropp, bevegelse og helse  

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknologi 

 Antall, rom og form 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 
 

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. Barns lek og 

medvirkning preger barnehagehverdagen.  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:  

Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

 Ansatte er aktivt tilstede i barns lek og aktiviteter. 

 Ansatte legger til rette for og inspirerer til ulike former for lek i et variert lekemiljø. 
 

Eksempel 

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

Eli (3,4) og Ole (3,8) leker butikk i uteområdet. Sara (3,5) kommer til barnehagen med pappaen sin. 

«God morgen, Sara. Så godt å se dere!» sier Maiken (pedagog). Sara holder et godt grep rundt 

pappas lår. «Du kan gå og leke mens jeg henger opp sekken din» sier pappa til Sara. Sara strammer 

grepet sitt. «Vil du heller være med pappa inn, så kan vi leke sammen etterpå?», spør Maiken. Sara 

nikker. Etter en stund kommer de ut igjen. Ole ser Sara og peker på haugen med kongler. «Det kan 

være bollene i butikken din, Sara» sier han og ser på henne. Sara setter seg ned med konglene, ser på 

pappa og sier «Ha det pappa».  

 

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:  

 Hvordan tar vi barna med i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet? 

 Hvordan tilrettelegger vi for at barns skal få erfaring med å ta hensyn til andre og selv bli tatt hensyn 

til? 

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

Det er dagen før gruppas turdag. Kari (pedagog) setter seg sammen med fire barn som er med i 

turgruppa i garderoben. Kari har et stort ark, en tusj og et bilde med fra forrige tur, og de samles 

rundt plakaten på gulvet. «Husker dere hva vi gjorde sist vi var på tur sammen?» spør hun barna. «Vi 

plukket blåbær» sier Sara (4). «Jeg spiste mange blåbær» forteller Ole (4,5). «Ja, og vi ble skikkelig 

blåe på tunga» sier Sindre (4,1). Kari viser de bilde av dem selv med blåbær nesten opp til ørene. 

«Likte dere den turen?» spør hun barna. En etter en forteller hva de synes var gøy og hva de synes 

kunne vært annerledes. Etterpå planlegges morgendagens tur. De finner ut at de vil gjøre mer av det 

som var gøy! Nemlig å plukke blåbær. «Vi må ta med sukker og lage syltetøy!» sier Ole. Det er så 

godt på brødskiva, er alle enige om. Barna har mange gode forslag til hva som må med, hva de skal 

gjøre og hvor turen skal gå. Kari skriver ned alle barnas innspill.  Barna og Kari henger plakaten opp i 

garderoben og sammen leser de opp det de har blitt enige om.  

 

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 leser ofte bøker for alle barna. 

 Vi gir barna som trenger det språklig støtte i leken. 

 Vi bruker konkreter og bilder som støtte i formidling. 

Eksempel 

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

kommunikasjon og språk: 

Tom kommer i barnehagen en tirsdags morgen i følge med far. En pedagog kommer ut i garderoben 

og sier «God morgen». «Pappa snakka et annet språk da vi kom i barnehagen i dag», sier Tom. «Å», 

svarer pedagogen, «Snakka pappa vietnamesisk?» «Ja», svarer Tom. «Pappaen min snakka 

vietnamesisk når han kom inn». Pedagogen svarer: «Ja, du og pappaen din er heldige, for dere kan 

snakke både norsk og vietnamesisk – sånn som Kim i barnehagen, hun kan også snakke norsk og 

vietnamesisk. Dere er heldige, for jeg kan jo ikke vietnamesisk!» Tom smiler og ser stolt ut, faren står 

og smiler. Tom løper inn på avdelinga og begynner å leke.  

 

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.  
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Punkter for egenvurdering 

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

egenvurdering av praksis:  

 Alle barna har en venn. 

 Vi gjør mangfoldet (språk, kultur, religion, levemåter m.m.) i barnegruppa til en berikelse for hele 
barnehagen.  

 Vi anerkjenner og verdsetter barns ulike uttrykk. 

 Vi synliggjør, verdsetter og fremmer mangfold og gjensidig respekt. 

Eksempel 

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

praksis:   

Daria (4,4, polsk morsmål) og Nila (4,0, amharisk morsmål) leker familie i familiekroken. Der har de gjemt seg 
under sofaen og hatt en god natts søvn. De kommer ut fra huset sitt. Begge har sjal på hodet. Nila snur seg mot 
meg og sier; «Vi leker på arabisk». Jeg svarer; «Jeg ser at dere har hijab på». Barna legger seg opp i en 
pappeske. «Kom habibi. Vi må sove» sier daria til Nila.  

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:  

 Hvordan lærer vi barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen? 

 Hvordan legger vi rette for at barna lærer å sortere søppel? 

 

Eksempel 

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

Mina (4,2), Odin (4,5) og Peder (4,2) sitter rundt kjøkkenbordet. Det ligger steikebrett ut over bordet, og på 

brettene ligger det brødskiver. Thea (lærling) står med et rivjen og rasper osteskalker. «Nå kan du ta på 

tomatsaus, Mina», sier Thea –«og så kan Odin og Peder ta på ost». Barna jobber iherdig med oppgavene. «Så 

bra! Nå får vi brukt alt det gamle brødet og osteskalkene, så slipper vi å kaste det», sier Thea. «Ja, så blir det jo 

så godt når vi har hatt det i ovnen», sier Mina. «Vi lagde kurt.. krutt.. krutonger hjemme hos oss», sier Odin –

«av gammelt brød». 

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. Barn skal møtes med en holdning der de voksne søker å forstå hva som ligger bak barns 

atferdsuttrykk 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 
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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:  

 Hvordan jobber vi for at barna opplever trygghet, livsglede og mestring? 

 Hvordan jobber vi for å forebygge mobbing? 

 Hvordan jobber vi for at barna blir kjent med egne og andres følelser? 

 

Eksempel 

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

og helse: 

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

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

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

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

 

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:  

FOREBYGGING 

 Skape en kultur  for raushet, for forskjellighet, for å prøve og feile og prøve igjen, mens vi heier alle 
frem. 

 Jobbe med holdninger til barn, lek og samspill og vår egen rolle som voksen. 

 Være tilstede i lek og aktiviteter der barna er. 
 Vi setter fokus på vårt ansvar som voksne:  Hva er mitt bidrag for å lage et inkluderende miljø i 

barnehagen? Hva er mine styrker og hva er mine utfordringer?  

 Vi skaper en kultur der vi som kolleger kan si fra til hverandre når de mener noen har gått over streken 
i forhold til et barn.  Vi sier stopp hvis noen krenker barn. Vi stopper, støtter og veileder.   

 Alle som arbeider i barnehagen har et ansvar for å si fra hvis en voksen gjør noe galt eller favoriserer 
et barn og ikke gir andre det de trenger. 

 Systematisk arbeid med barnesamtaler og foreldredialog.   

 Foreldresamtaler hvor barnets trivsel blir en del av samtalen. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å 
samarbeide med hverandre om barnas trivsel. 

 Fokus på barns sosiale kompetanse. 

 Trekke fram positive sider ved hvert enkelt barn. 

 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. 
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AVDEKKING 

 Vi er lydhøre for barn og foresattes opplevelser og perspektiv 

 Barnesamtaler 

 Samtaler med foreldre 

 Observasjon 

 Tilstedeværende voksne i barnas lek og aktiviteter 
 
STOPPE 

 Personalet skal opptre resolutt og konsekvent for å stoppe krenkende adferd fra både barn og voksne. 
Vi er tydelige på hva som er akseptabel adferd. Vi er tydelige voksne og opptrer med god kontroll på 
egne følelser. Vi skal ivareta begge parters integritet og opptre med respekt. Vi skiller mellom adferd 
og person. 

 
TILTAKSPLAN 
Tinnstua barnehage har en egen tiltaksplan mot mobbing i enhetens beredskapsplan. 

 

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:  

 

Barnesamtaler 

Vi legger stor vekt på at barnas stemmes skal bli hørt og selvfølgelig i det daglige, som en vesentlig del av 

barnas rett til medvirkning, men også i noen mer strukturerte rammer. Vi inviterter alle barn med et 

fungerende verbalspråk til samtale med utgangspunkt i barnets opplevelse av trivsel og tanker om 

barnehagelivet. 

«Se-meg»skjema 

Vi observerer hvert enkelt barn og fyller ut «Se-meg»skjema etter tilatelse fra foreldre. Dette er et skjema som 

tar utgangspunkt i barnets styrker og ressurser. Vi dokumenterer hvor barnet er i sin utvikling, og ser hvor vi 

kan støtte barnet esktra for å komme videre i utvikling.»Se-meg»skjemaet er utgangspunkt for 

foreldresamtalene. 

TRAS 

«Tidlig registrering av barns språkutvikling» er en kartlegging av barns språk som fylles ut for alle flerspråklige 

barn og barn der vi er usikre iforhold til språkutvikling. TRAS er kartlegging basert på systematisk obeservasjon 

over tid. TRAS er også en arbeidsmåte som legger progresjon til grunn, og baseres på et læringssyn der vi 

strekker oss etter barnets nærmeste utviklingssteg og barnet utviklier seg i interaksjon med omgivelsene. 

PA-grupper 

Vi bruker pedagogisk analyse som verktøy når vi jobber med utvikling og progresjon i personalgruppa. Vi har 

PA-grupper annenhver uke. 

Personalmøter og planleggingsdager 

Vi trekker fram punktene fra egenvurdering i fra årsplanen og vurderer disse med bakgrunn i pedagogisk 

dokumentasjon på avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager jevnlig gjennom året. 

Årsplanen blir et levende dokument som gir oss retning i arbeidet og sikrer progresjon.  

Implementering av den nye rammplanen 

Tinnstua barnehage har utviklet egen Implementeringsplan. Implementering av ny Rammeplan er et langsiktig 
og kontinuerlig arbeid som går over lang tid. Hele personalgruppen, barna og de foresatte skal være med i 
arbeidet. Vi setter implementering av Rammeplanen på agendaen på personalmøtene, planleggingsdagene og 
ledermøtene fremover. 
 
 
Målet med planen er å sikre at vi får realisert den nye Rammeplanen i barnehagehverdagen. 
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For å lykkes med implementeringa kreves det tydelig og god ledelse av hele ledergruppa. Med en systematisk 
og målrettet prosess vil vi kunne skape endring i barnehagen.  
 
Tiltakene er først og fremst rettet mot å styrke kompetansen til de ansatte. Vi ønsker å starte med å få felles 
forståelse av innholdet og hvordan det vil påvirke praksisen i hverdagen. 
 
 

 

 

 


