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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 
Auglandstjønn barnehage 

Øvre ringvei 91 

4620 Kristiansand 

Telefon  

Kontor/June 95157190 

Furunåla 91529799 

Eikenøtta 90513106 

Grankongla 98287937 

Rognebæret 90511839 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/auglandstjonn  

Finn oss på Facebook: Auglandstjønn barnehage 

Vår barnehage er avdelingsbarnehage. Vi har fire avdelinger, med til sammen ca. 75 barn. 

Småbarnsavdelingene som er fra ett til tre år er Rognebæret og Furunåla. 

Eikenøtta og Grankongla har barna fra tre til fem år. Barna på disse gruppene blir blandet aldersmessig. Her vil 

det bli aldersinndelte gruppedager på tvers av avdelingene. 

 

 

Ny i barnehagen  

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:  

Personalet ved Auglandstjønn barnehage er opptatt av å få trygge og tillitsfulle barn.  Kontaktpersonen som er 

opprettet for hver enkelt familie, har en viktig rolle i forhold til tilvenningen av barna. Vi ønsker også at denne 

personen skal kunne bidra til at dere som står barnet nærmest, kan føle en ekstra trygghet når dere forlater 

barnet i barnehagen.  

Lengde: Tiden barnet trenger for å bli trygg i barnehagen er veldig forskjellig. Forskning viser at spesielt de 

minste barna, ofte trenger lengre tid. Tilvenningsperioden bør i samarbeid med barnehagen, tilpasses deres 

barn.  

Når barnet starter i barnehagen, regner vi at dere foreldre bruker minimum tre dager. Men som før nevnt, er 

det flott hvis dere har mulighet til å bruke lengre tid. De minste barna kan bruke flere uker før de er trygge, så 

derfor er det viktig med korte dager den første perioden. 

 

Forslag til tilvenning: 

Barnehagen inviterer til besøksdager på våren for nye barn. 

På høsten tenker vi følgende: 

Dag 1: Denne dagen skal ikke være for lang. Målet med den første dagen er at du og barnet skal bli litt kjent i 

barnehagen. Dere vil også knytte bedre kontakten med personalet på avdelingen. Kontaktpersonen vil ønske 

dere velkommen. Det er viktig at du er hos barnet gjennom hele dagen og er deltagende i alle gjøremål. 

http://www.minbarnehage.no/auglandstjonn


Dag 2 og 3: Barnet er gradvis lengre i barnehagen. Vi følger barnets signaler på når det er greit at mor/far/ 

omsorgsperson forlater barnehagen for en stund. Avtal med personalet at du skal av gårde, og når du har tenkt 

å komme tilbake. Si alltid ifra til barnet når du går. Vær tilgjengelig på telefon, slik at vi kan få tak i deg dersom 

vi mener at du bør komme. 

  

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:  

Dørene til de ulike avdelingene står alltid åpne slik at barna kan gå inn på sine nye avdelinger når de selv ønsker 

det. I tillegg organiserer vi det slik at barna som skal på ny avdeling/ stor avdeling kan være med på ulike 

aktiviteter som samlingsstund, måltid, felles turer og andre ulike aktiviteter. 

En kjent og trygg voksen er med inn.  Da blir de kjent med avdelingen, med de voksne og rutinene.  

 

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:  

Det siste året i barnehagen har vi førskoleklubb med skoleforberedende aktiviteter. Vi samarbeider og gir 

informasjon til skolen om minoritetsspråklige barn og barn med som trenger litt ekstra hjelp. Vi skriver 

overføringsskjema i samarbeid med foreldrene på samtlige barn, og barnehagen har samtale med skolen for 

barn med særskilte behov før skolestart. Barna inviteres hver vår til førskoledag på sin skole. Vi går skoleveien 

sammen. Barna får opplæring i trafikkregler gjennom Tarkus (fra Trygg Trafikk). På sommerfest for foreldre og 

barn i barnehagen markerer avskjeden for skolebarna. Førskolebarna har i tillegg egen avslutningsfest hvor det 

markeres at de skal slutte i barnehagen og snart begynne på skolen. 

   

 

 

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  
Dette barnehageåret vil vi fokusere på det psykososiale miljøet i barnehagen. Barna skal føle at de hører til et 

fellesskap. De skal føle at de har det bra i barnehagen. Med dette som utgangspunkt skal vi bruke kursrekka om 

Traumebebevisst tilnærming som verktøy for dette arbeidet.  

Eikenøtta og Grankongla jobber med hakkebakkeskogen som en satsning. Med dette som tema er de innom 

vennskap, felles lekerepetoar og gode verdier.  

 

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.  

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.  

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


 

 

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.  

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


 De voksne fordeler seg på ulike aktiviteter, og deltar aktivt med barna. 

 Hvis et barn blir holdt utenfor leken, er den voksne støttespiller for å få barnet med. 

 De ansatte legger til rette for at alle barna kommer inn i lek. 

 Hvis et barn har utfordringer med å komme inn i lek, hjelper de voksne til for å inkludere. 

 

Eksempel 

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

Lise på 5 år kommer bort til Kari (voksen) og sier at hun ikke får bli med å leke med Tonje og Sunniva. 

Lise sier: «Sunniva sier jeg er bare 2 år og kan ikke bli med». 

Kari: «Jammen du er jo 2 pluss 3 år».  

Lise ser rart på Kari og Kari holder opp fingrene og viser hvor mye 2 og 3 blir. Lise teller og løper glad og fornøyd 

bort til de andre to jentene.  

Lise sier:  «Se jeg er 2 pluss 3, som blir 5. Det er matematikk». 

Tonje og Sunniva blir veldig nysgjerrige og prøver de også. 

 

 

 

 



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 alle barn for mulighet til å ytre seg, bli 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 menneske. Uavhengig av alder og forutsetninger skal barna få erfare at deres stemmer 
blir hørt. Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter for 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:  

 Barna skal ha mulighet til å medvirke ut fra deres egne forutsetninger. Barnehagen jobber med 
demokrati og medvirkning de ulike avdelingene ut i fra alder og forutsetninger. 

 På småbarnsavdelingen for barna utrykket sine synspunkter ved bruk av kroppsholdning, mimikk og 
følelsesmessige uttrykk.  

 På avdelingene hvor det er eldre barn, medvirker barna gjennom verbalt- og kroppsspråk samt barnas 
råd. Personalet bekrefter barnas ønsker og behov slik at alle barn blir respektert og ivaretatt.  

 

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

Trine på 2 år strekker seg etter en leke i hylla som hun ikke når. Hun lager misfornøyde lyder. Tove som er 
voksen går bort og spør hva hun vil ha. Trine peker og viser tydelig tegn på at det er en putte boks hun vil ha.  
Tove tar denne ned til henne og Trine setter den så på gulvet. Hun klatrer deretter opp på putte boksen og tar 

fornøyd ned en annen leke som ligger i hylla. 

 
 

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:  

 I vår barnehage trekker vi alle barna med i hverdagssamtaler  

 Vi i barnehagen er gode på å stille åpne spørsmål til barna. 

 I barnehagen oppfordrer vi barna til å snakke om det de tenker og føler. 

 Personalet tar ansvar for at alle barn blir inkludert. 



 

 

Eksempel 

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

kommunikasjon og språk:  

I utetiden går Thea på 1 ½ år bort til Turid som er voksen og tar henne i hånden. Turid spør: «Hva er det du 

vil»? Thea leier henne bort til runsa og peker på den. Turid spør om hun vil runse. Thea nikker og svarer: «Ja». 

Hun smiler når hun blir løftet opp i runsa. 

 

 

 

 

 
 
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:  

 De ansatte gir barna felles erfaringer og synliggjør verdien av fellesskap. 

 De ansatte viser verdien av å være forskjellig, 

 De ansatte jobber for at alle barn skal føle mestring, og at alle er like mye verdt. 



 

Eksempel 

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

praksis:   

Simon på 4 år sitter og ser på den gylden brune huden på armen sin. Ved siden sitter Maria på 5 år. Hun har 

også gylden brun hud. 

Simon sammenligner huden på armene og sier: «Se vi har samme farge». 

Da svarer Maria: «Er du også fra Stavanger»? 

 

 

 

 

 

 

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:  

 Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser og skogen er naturlig del av barnas hverdag. Barna gjøres 

bevisst på gode holdninger og verdier.  

 Vi har fokus på søppelsortering. 

 Barnehagen er Grønt-flagg sertifisert. 

 

 



Eksempel 

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

 

Solfrid som jobber i barnehagen er et naturmenneske og plukker mye sopp sammen med barna. Disse stekes 

og spises i barnehagen etter tur. 

En mor forteller en dag i barnehagen: Etter kveldsbadet i går da jeg skulle tørke Arne 3 ½ år mellom tærne, 

snakket vi om at det var viktig å tørke godt mellom tærne. Dette sa jeg var fordi det kan komme sopp vist det er 

fuktig der. 

Da sier Arne: «Skal Solfrid spise den da»? 

 

 

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:  

 Måltidet skal bære preg av ro og gode samtaler. 

 Hvert måltid er sunt sammensatt. 

 Vi serverer mat som alle barna kan spise. 

 



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

og helse: 

Lars (1,5) har gått i barnehagen i 6 måneder. Han holder godt fast i mor når han kommer denne morgenen. Han 

gråter og snur seg bort fra de andre barna. Felix (fagarbeider) løfter han opp på armen, går til vinduet: «Ble du 

lei deg når mamma gikk?». Lars vrir og vrenger seg i armene til Felix, åler seg løs og løper mot ytterdøren. Felix 

går rolig etter ham og setter seg ned på huk ved siden av. «Mamma skal på skolen nå, men hun kommer og 

henter deg etterpå», sier med en lav stemme. Han stryker Lars lett på ryggen, før han løfter ham opp igjen på 

fanget. Lars sitter på fanget til gråten har stilnet. Etter en stund reiser han seg brått og løper bort til lekekassen. 

Han finner en rød bil, løfter den høyt i været og sier: «Brmm!».   

 

 

 

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:  

Slik forebygger vi mobbing: 

 De voksne er der barna er. 

 Vi jobber med å verdsette ulikheter. 

 Trekker frem de positive sidene ved barn og voksne i barnehagen 

 Bruker tid på samarbeid. 

 PA- gruppe (Pedagogisk analyse) 

 

Slik avdekker og stopper vi mobbing:  

 Barneintervjuer og trivsel i barnehagen. 

 De voksne er tett på og observerer  

 Samtale med foreldrene om barnas trivsel. 

 Snakker med de involverte. Både de som mobber og de som blir mobbet. 

 Lager rutine blant personalet for å følge det opp.  

 Foreldre til de involverte barna får informasjon om hvordan vi går frem i barnehagen. Vi blir enige om 

hvordan de skal jobbe med dette hjemme. 

 

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.   

 

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:  

Planleggingsdag 02.01.2020. Halve dagen skal brukes til evaluering av egen praksis.  

Først avdelingsvis, og så hele barnehagen under ett. 

Vi går gjennom alle punktene for egenvurdering i årsplanen. Jobber i grupper, skriver ned, og presenterer i 

plenum. 

Vi gjør det samme på planleggingsdagen 14.04.2020 

 

Viktige datoer dette året:  

Planleggingsdager:  

Fredag 16. August 2019 

Fredag 18. Oktober 

Torsdag 2. Januar 2020 

Tirsdag 14. April 2020 

Fredag 22. Mai 2020 


