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Stavanger-barnehagen 
 
Stavanger-barnehagen skal være en god leke- og læringsarena for alle barn. Plan for 
kvalitetsutvikling «Stadig bedre» synligjør og ivaretar kommunens ambisjoner og målsetting 
om Stavanger-barnehagen som en god leke- og læringsarena for alle barn.  
Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare 
kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med 
barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
 
Basiskompetansen for Stavanger-barnehagen:  
Basiskompetansen for personalet er tematiske satsningsområder i Stavanger-barnehagen. 
Basiskompetansene skal være førende for barnehagens arbeid med kompetanseutvikling. 
Den skal være gjennomgående for hele barnehagesektoren og sikre at kunnskapsbasert 
handlingskompetanse når helt frem til barnet.  
Fokusområdene i basiskompetansen for personalet er:  
 

• Relasjonskompetanse 

• Interkulturell kompetanse 

• Språkkompetanse 

• Tidlig innsatskompetanse 

  
Alle barnehager er pålagt gjennom lov og rammeplan å skrive en egen årsplan. Den skal 

presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet 
jobber med føringene fra rammeplanen. 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon og da er utviklingsarbeid en kontinuerlig 
prosess. Dette danner grunnlaget for det pedagogiske innholdet og betyr blant annet å 
omsette rammeplanens intensjoner og mål til praksis. Systematisk vurdering- og 
refleksjonsarbeid knyttet til planer og praksis legger grunnlaget for barnehagen som 
lærende organisasjon. 



 
 

Regional ordning for kompetanseutvikling  
Regional ordning for kompetanseutvikling skal bidra til at alle aktører i barnehagesektoren driver 
målrettet kompetansebygging i felleskap.  
Barnehagene skal utvikle sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. 
Med dette menes at ledelse og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for å 
utvikle sine holdninger, ferdigheter og sin kompetanse for arbeid i barnehagen. Utviklingen skal bygge 
på forskningsbasert kunnskap. UIS deltar som en samarbeidspartner som deler forståelser fra 
forskning og samtidig får praksis nær kunnskap.  
Formålet med ordningen er å realisere rammeplanens intensjoner og krav slik at alle barn får et tilbud 
av høy kvalitet.  
 
Satsningsområdene er 

• Pedagogisk virksomhet  

• Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.  
 
 
 
I denne årsplanen er kapitlene i hovedsak bygd opp slik:   

• En beskrivelse av hvordan barnehagen i lys av rammeplanens intensjoner og egne 

vurderinger vil arbeide for å omsette rammeplanens intensjoner til praksis kommende 

barnehageår.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentasjon av Tjensvoll-barnehagene 
Vi er en virksomhet som består av fire bygg: Satelitten barnehage, Tjensås 
barnehage, Tjensvoll barnehage og Lassamyra barnehage. 
 
Satelitten barnehage ligger på Tjensvoll.  
Barnehagen ligger i øvre del av boligfeltet «Soltun» og ligger omkranset av høyhus, 
eneboliger og småhus i rekke. Barnehagen har flotte tur- og lekemuligheter rett 
utenfor «stuedøra». Barnehagen har ca. 54 barn fordelt på fire avdelinger. Antall 
barn og ansatte på hver avdeling kan variere fra år til år.  
 
Tjensås ligger på Tjensvoll og er en barnehage med fire avdelinger. Vi har ca. 60 
barn fordelt på fire avdelinger med barn i alderen 1-6 år, antall barn og voksne kan 
variere fra år til år. Vi ligger sentralt til med kort vei til flotte turområder som bl. a. 
Stokkavannet, Mosvannet, Sørmarka og Hundremeterskogen. 
 
Tjensvoll ligger på Tjensvoll og vi er i alt ca. 30 barn fordelt på to avdelinger; en 
avdeling med barn i alderen ett til tre år og en avdeling med barn i alderen tre til 6 år. 
Vi ligger sentralt til med kort vei til flotte turområder som bl.a. Stokkavannet, 
Mosvannet, Sørmarka og Hundremeterskogen 

 
Lassamyra ligger på Lassa. Barnehagen ligger sentralt i et aktivt miljø. Den ligger 
mellom Ynglingehallen, Lassa skole og Lassa idrettspark. Det er flotte turområder 
rundt Mosvannet og Stokkavannet. Vi er en seks-avdelingsbarnehage, med tre små 
og tre store avdelinger. Antall barn og voksne han variere fra år til år. 

Barnehagens verdigrunnlag i praksis  
Barnehagenes verdigrunnlag er fastsatt i rammeplanen og skal formidles, 
praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Verdiene 
er: Barn og barndom, demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likeverd og likestilling, 
bærekraftig utvikling samt livsmestring og helse. 
 
I Tjensvollbarnehagene setter disse verdigrunnlagene krav til oss ansatte om å møte 
barna med respekt og nysgjerrighet. De ansatte skal ha en voksenrolle som er 
autoritativ der de skal støtte barna i deres ønsker og behov, men også samtidig sette 
klare og forståelige grenser for dem.  
 
I Tjensvollbarnehagene skal vi dette året ha særlig fokus på:  

- Omsorg 

- Likeverd 

- Tilhørighet 

- Anerkjennelse 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg?  
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel. Barnet er avhengig av den 
voksnes evne til å skape gode relasjoner i forholdet dem imellom, og voksne er den 
viktigste faktoren for at barn skal ha det bra i barnehagen. Vi benytter derfor 
trygghetssirkelen i vårt møte med barna. Dette er en metode som skal sikre 
samspillet og at vi evner å forstå barnet på en best mulig måte der vi støtter og 
møter barnet på dets utviklingstrinn. Barnet skal bli møtt av voksne som tolker det 



enkelte barns uttrykk både verbalt og nonverbalt. Den voksne skal alltid være større, 
sterkere, klokere og god. 
 
Faste rammer, rutiner og struktur er også en viktig faktor for at barn skal oppleve 
trygghet. Vi har derfor en forutsigbar dagsrytme som tilrettelegger for at barna skal 
ha oversikt og rammer over barnehagehverdagen, lek og læring.  
 
De ansatte i Tjensvoll-barnehagene skal: 
 

- Møte barna når de kommer i barnehagen 
- Følge opp og være til stede i påkledning, måltider og lek 
- Lese og tolke barnas signaler, både verbale og non-verbale 
- Fremme positive egenskaper hos barnet 
- Hjelpe barna med å sette ord på deres følelser 
- Ta seg tid til omsorg og trøst 
- Vise omsorg i alle situasjoner ved å være lydhør for barns utrykk og 

imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet 
- Ivareta barns behov for fysisk omsorg også gi rom for ro og hvile 
- Legge til rette for at barna knytter seg til personalet og hverandre 
- Være gode rollemodeller ved å være autoritative voksne som bygger gode 

relasjoner med omsorg og varme, samtidig som vi er tydelige på 

forventninger, krav og grensesetting 

- Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg til andre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 
Leken er her og nå, har en verdi i seg selv, og er en viktig side ved barnekulturen. 
Leken er også barnas viktigste arena for trivsel, danning og læring. I Tjensvoll-
barnehagene ønsker vi derfor at leken skal ha en fremtredende plass. Vi ønsker å 
skape et inspirerende lekemiljø der alle barna opplever å være inkludert i et positivt 
samspill med andre barn. Å få delta i lek, og få venner er grunnlaget for menings-



skaping og styrker sosial kompetanse. Vi skal legge vekt på at leken skal være lyst-
betont og positiv for alle barn.  
 
For å oppnå dette skal vi: 

- Fremme et inkluderende lekemiljø, der alle barn kan delta i lek og erfare glede 
i leken. Aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 

-  Være igangsetter og hjelpe barn inn i leken når det er nødvendig. 
- Organisere rom og tid og ulike materialer for ulik type lek. 
- Tilrettelegge for både spontane og voksenstyrte lekegrupper på barnas 

premisser. 
- Gi inspirasjon til leken ved å være både en deltagende og en veiledende 

voksen. 
- Observere, analysere, støtte og delta i leken på barnas premisser. 
- Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  
Danning handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og være-
måter og evnen til å handle omsorgsfullt ut ifra etisk begrunnede valg. Danning 
handler også om å skape seg selv i møte med andre mennesker, kulturer, samfunn-
et og naturen. 
  
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden 
og bidra til å legge grunnlaget for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i et 
demokratisk fellesskap. De voksne i barnehagen skal hjelpe barna til å forstå felles 
verdier og normer som er viktige i fellesskapet. De skal ha muligheter til å oppleve 
forskjeller og respektere og tolerere ulikheter. Vi skal jobbe mot at barn skal oppleve 
et fellesskap som motvirker utenforskap og mobbing og fremme menneskers rett til å 
være seg selv og være unik. 
 
I Tjensvoll-barnehagene er barna med i beslutninger og utvikling av hverdagen 
deres. Barna skal oppmuntres og støttes i å uttrykke sine synspunkter og meninger 
angående hvordan deres barnehagehverdag skal være. I samspill, lek, samtaler og 
utforsking skal vi bidra til at barna lærer å stille kritiske spørsmål og får evne til å yte 
motstand og handlingskompetanse. Når barna lærer danning, klarer de å være med 
og bidra med endringer.  
 
De ansatte skal: 
 

- Støtte barna i deres identitetsutvikling og selvforståelse 
- Være kloke rollemodeller for barna 
- Støtte barna i meningsfulle opplevelser, anerkjenne og følge opp barns 

perspektiver og handlinger. 
- Synliggjøre og framheve at mangfold er stimulerende for fellesskapet 
- Lære og bry oss om alle rundt oss, både i nærmiljøet vårt og i andre land 

(jamfør FN-dagen) 



 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?  
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp under deres 
lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 
temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. 
I Tjensvoll-barnehagene jobber vi for at barns nysgjerrighet, kreativitet og undring 
skal anerkjennes og stimuleres, og legge til grunn for deres læringsprosesser. Vi 
ønsker å legge til rette slik at barna kan få utforske, oppdage og forstå sammen-
henger, utvide sitt perspektiv og få ny innsikt. Vi jobber for at barna skal få bruke 
hele kroppen og alle sanser i læringsprosessen og gjennom et læringsfellesskap få 
bidra til egen og andres læring.  
 
Selvregulering er helt avgjørende for læring og sosial tilpassing. Selvregulering 
innebærer at vi lærer å styre våre følelser, atferd og tanker på en hensiktsmessig 
måte for oss selv og omgivelsene. 
 
De ansatte skal: 
 

- Ta utgangspunkt i barnas interesser og legge til rette for læring og utvikling 

gjennom å være observante voksne 

- Bidra til et læringsfellesskap der barna skal bruke alle kroppens sanser 

- Støtte og berike barnas initiativ og samtidig sørge for progresjon og utvikling 

- Små og større prosjekter av ulik varighet skal sørge for progresjon og utvikling  

- Oppmuntre og motivere barna til å berike sin utforskertrang, kreativitet, 

initiativ og læringslyst slik at vi sammen kan undre oss. 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap? 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og 
omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. 
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og 
være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen har nulltoleranse for 
utestenging og mobbing (Barnehageloven kap. VIII Psykososialt barnehage miljø & 
Handlingsplan for mobbing i Stavangerbarnehagen). 
 
De ansatte skal: 
 

- Støtte barna i å forstå egne og andres følelser, vise empati og å ta andre 

barns perspektiv 

- Gi ros for inkludering – ros forsterker adferd 

- Hjelpe barna inn i leken ved å selv være en aktiv voksen i rollelek og andre 

typer lek 

- Ha fokus på empati, omsorg overfor hverandre og andres og egne behov 

- Bruke gode verktøy som er tilgjengelige i barnehagen og på internett (Bøker 

om vennskap, spill, sanger og ulike sosiale leker og metoder for utvikling av 

sosiale ferdigheter, for eksempel “gleding”) 

- Forebygge utestengning, krenkelser, uheldige samspillsmønstre og mobbing. 

Ha tema «vennskap og inkludering» som en rød tråd gjennom hele året. 



Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og språk?  
Språk er avgjørende for læring og sosiale relasjoner og er avgjørende for å delta i 
samfunnet. 
 
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, 
forstå og skape mening. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehage-
hverdagen, og alle barn skal delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en 
helhetlig språkutvikling. (Rammeplanen, s. 23) 

 
Det er barnehagens oppgave å støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og 
samtidig fremme barnets utvikling av norsk språk. Barn som er i ferd med å lære 
norsk, kan være i en sårbar periode med tanke på å få innpass i lekegrupper. I 
barnehagen skal språklig mangfold være en berikelse for hele barnegruppa. 
 
 
De ansatte skal  
 

- Være bevisst på sin rolle som språklig forbilde og være lydhør i 

kommunikasjon med alle barn 

- Bruke språket til benevning og støtte barna i å utvide både ordforråd og 

språkforståelsen 

- Bruke variert barnelitteratur 

- Ha bøker tilgjengelige for barna 

- Ta initiativ til lesestunder, samlingsstunder med sanger, rim og regler knyttet 

opp mot konkreter for at barna skal få en mer visuell forståelse 

- Tilrettelegge for et språklig miljø for alle barn uansett alder og modningsnivå 

- Bruke kartleggingsverktøyet TRAS for å kartlegge barnas språknivå 

- Være tilgjengelige for minoritetsspråklige barn og barn med språkvansker 

med støtte og hjelp til å kunne delta i lek  

- Samarbeide med ressurssenteret og andre instanser om barns språkutvikling. 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til medvirkning?  
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 
oppmuntre at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen 
og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få 
innflytelse på det som skjer i barnehagen» 
 
(Rammeplanen, barnehageloven §1 og §3) 
 
Barns medvirkning betyr for oss i Tjensvoll-barnehagene at barna blir sett, tas 
hensyn til, og får uttrykke egne ønsker. Vi legger vi til rette for at barna skal få være 
med å påvirke sin egen hverdag gjennom  
 
 

- Observasjon og god dialog mellom barn, personalet og hjemmet 
- Barna skal bli hørt i sine ønsker om valg av aktiviteter, innhold i 

samlingsstunden, i ute- og inneleken, i overgangssituasjoner og i faste 
rutineaktiviteter, innenfor en viss ramme 



- Alle barn skal ha rett til å uttrykke sine synspunkter på egne vilkår, både 
gjennom verbal og non-verbal kommunikasjon 

- De ansatte skal være observerende voksne som gir tilbud, stimulerer og 
videreutvikler hvert enkelt barn, både som enkeltindivid og i grupper 

- Legge til rette for at en lek kan gå over tid, eventuelt over flere dager.  
- Daglige samtaler med foresatte om barns interesser og hva de er opptatt av 

her og nå, som vi kan ta med videre i planleggingen av barnehagens hverdag 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid mellom 

hjem og barnehage?  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av foreldre fra alle 
avdelingene i barnehagen som er valgt inn i utvalget. Foreldrenes rett til medvirkning 
i barnehagen er nedfelt i lov om barnehager. Det skal legges til rette for at 
foreldrenes synspunkter i eget barns hverdag blir tatt hensyn til. FAU har også 
ansvar for blant annet temakvelder, dugnad og fester. Fire av representantene i FAU 
danner et samarbeidsutvalg (SU) sammen med fire av de ansatte, en fra hver 
barnehage. I tillegg sitter eier, i dette tilfellet virksomhetsleder, i dette utvalget.  
 
For å sikre et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, skal de ansatte: 

- Sørge for gjensidig respekt 

- Sørge for å skape åpenhet og tillit, slik at foreldrene kan ta opp det de måtte 

ønske uansett om det er ros eller kritikk 

- Verdsette og ta seg tid til den daglige dialogen i hente- og bringesituasjoner 

- Legge til rette for foreldresamtaler høst og vår 

- Arrangere foreldremøte om høsten for å informere om barnehagen og 

gruppene 

- Informere om dagens innhold både muntlig og skriftlig der det lar seg gjøre 

- Månedsbrev/-planer 

- Foreldreundersøkelse 

- Foreldrearrangement som f.eks. Luciafeiring og FN-dag 

- Informere om dagens innhold både muntlig og skriftlig der det lar seg gjøre 

- Månedsbrev/-planer 

- Foreldreundersøkelse 

- Foreldrearrangement som f.eks. Luciafeiring og FN-dag 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger?  
Når barnet begynner i barnehagen 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god start i barnehagen. Målet er at tilvenningen i barnehagen skal tilpasse 
barnets behov på best mulig måte.  
De ansatte skal 

- Invitere til besøk i barnehagen i forkant av tilvenning 

- Ha en samtale med foreldrene om tilknytning og tilvenning i barnehagen 

- Tilpasse tilvenningen individuelt til hvert enkelt barn 

- Oppfordre til kortere dager i begynnelsen dersom det er mulig 

- Ha en tilknytningsperson til hvert barn som har hovedansvar for barnets 

tilvenning 



- Oppfordre til å ta med et overgangsobjekt som barnet forbinder med hjemmet 

(tutt, koseklut, bamse og liknende) 

 
Overganger innad i barnehagen 
 
Barnehagen skal legge til rette for: 

- Intern tilvenning på ny avdeling fra april og fram mot sommeren. Barna 

besøker den nye avdelingen sammen med en voksen og andre barn fra 

nåværende avdeling 

- De ansatte i gruppen der barnet skal begynne tar kontakt med barna ute i 

fellesleken på ettermiddagen for å bli bedre kjent 

- Lage velkomstbrev fra ny avdeling 

 
 
Overgang barnehage – skole 
 
Barnehagen skal sammen med foresatte legge til rette for at barn kan få en trygg og 
god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning 
(Rammeplanen, s. 33) Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg 
ferdigheter og kunnskap som skal gi et godt grunnlag og motivasjon for å begynne 
på skolen. 

 
Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for overgangen fra barnehage til 
skole. 
 
I løpet av våren blir det også besøk på nærskolene. 
 
Tjensvoll-barnehagene bruker et førskoleopplegg som heter lekbasert læring.  
Lekbasert læring er en kombinasjon av frilek og lekbaserte læringsaktiviteter 
tilrettelagt av den voksne. Målet er at barna er aktive, engasjerte, motiverte og får 
oppleve aktiviteten og leken som meningsfull. Barna utvikler gode relasjoner til den 
voksne og til de andre barna ved å samarbeide og skape fellesopplevelser.  
I lekbasert læring er det fire områder vi særlig vil jobbe med for at barna skal være 
godt forberedt til skolestart: 
 

- Sosial kompetanse 

- Matematikk 

- Språk 

- Selvregulering 

 
Skjema for overføring av opplysninger om barnet overføres fra barnehage til skole. 
Skjemaet utarbeides av pedagogisk leder i samarbeid med foreldre i løpet av våren. 
 
Stavanger kommune har utarbeidet en plan for hvordan god overgang til skolen skal 
sikres: Plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/overganger/


Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, vurdering og 

dokumentasjon? 
Målet med dokumentasjon og vurdering er å utvikle oss som barnehage ved å 
synliggjøre og vurdere egen praksis. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
kan gi foresatte informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen.  
 
For å kunne utvikle vår egen praksis på best mulig måte og være en lærende 
organisasjon, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra barn, foresatte og ansatte. 
Barnehagen bruker personalmøter, avdelingsmøter, planleggingsdager og FAU-
møter til evaluering av egen praksis. Brukerundersøkelsen for foreldre legger 
grunnlag for videre arbeid. 
 
Barnehagens verktøy for dokumentasjon er  

- Foreldreundersøkelse (spørreskjema, årlig tilbakemelding fra foresatte til 

barnehagen). 

- Barneintervju hvor barna og en ansatt snakker om barnehagehverdagen. 

Barnas trivsel står sentralt her. 

- Dokumentasjon via bilder.  

- De ansattes observasjoner danner grunnlag for foreldresamtaler. 

- Praksisfortellinger. 

- Observasjoner/føring av logg. 

- Den daglige samtalen med barn og foresatte om barnehagehverdagen og det 

som opptar barnet. 

Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra støtte?  
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet også når barn har behov 
for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn 
som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske til rette-
leggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). 
 
Barnehagen skal opplyse foresatte om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av 
barnet dersom det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det 
allmennpedagogiske tilbudet.  
 
Barnehagen har et særlig fokus på tidlig innsats og det å inkludere alle barna i det 
sosiale fellesskapet. Barnas viktigste arena for sosial utvikling er leken, og 
personalet skal legge til rette for at alle barn kan delta i leken ut fra deres individuelle 
behov og forutsetninger. Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, skal også 
inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.   
 
Hvilke ulike instanser vi samarbeider med vil variere fra år til år. Det kan f.eks. være 
helsestasjon, Johannes læringssenter, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), 
ressurssenteret, barnevern og andre. Felles for alle instanser er at de er underlagt 
taushetsplikten. 
 



Barnehagens arbeidsmåter 
Den beste måten å lære på er å ta utgangspunkt i det barna kan og er opptatt av, for 
så å utforske dette videre. Vi i barnehagen er opptatt av å møte hvert enkelt barn i 
deres utvikling. Når vi har fanget barnas interesse, oppsøker vi situasjoner der vi kan 
finne ut mer. Vi undrer oss med alle sanser, innhenter inntrykk gjennom turer eller 
bøker og liknende, for så videre å bearbeide det vi har sett. På denne måten får vi 
gått i dybden på interesser hos barna og utvidet deres erfaringsgrunnlag. 
 
Bearbeiding og videre undring skjer gjennom dramaaktiviteter, i leken, gjennom 
formingsaktiviteter, spill, musikk, dans, bevegelse, fortellerkunst og mer.  
 
Barnehagen arbeider med prosjekter som er temabasert og forankret i barnehagens 
satsningsområder og barnets interesse gjennom aktiviteter som bygger på 
fagområdene i Rammeplanen.  
 

Hvordan arbeider barnehagen med progresjon?  
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 
fremgang. Målet i vår barnehage er at alle skal oppleve å møte aktiviteter og 
opplevelser på en slik måte at det gir utvikling og mestring.  
 
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. Det som møter 1-åringen er forskjellig fra det som møter 5-åringen. 1-
åringen vil smake og ta på, 2-åringen vil føle på og være opptatt av, mens 5-åringen 
lurer på hvordan den kom dit, hvor gammel den blir og andre spørsmål. 
 
Vi ansatte utvider og bygger på barnas interesser, slik at barna drar prosesser videre 
og sørger for progresjon i de daglige aktivitetene. 
 
Mye av gruppedelingen i barnehagen er gjort på grunnlag av barnas alder og nivå. 
Selv om temaet er det samme i flere grupper, vil innholdet være tilpasset ulike 
aldersnivåer slik at alle barn skal oppleve progresjon. 
 

Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen?  
Den digitale praksisen i barnehagen skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. 
Barna skal få sunn kjennskap til digitale verktøy.  
 
De ansatte skal: 

- Gi barna kjennskap til nettbrett og hvordan dette kan brukes i 

læringssammenhenger 

- Være aktive sammen med barna i bruken av digitale verktøy 

- Bruke digitale verktøy som arbeidsredskap samtidig som det skal stimulere til 

lek og kreativ læring 

- Bruke verktøyene bevisst og ikke la disse dominere som arbeidsmåte 

- Utøve digital dømmekraft og legge til rette for at barn utforsker, lærer og 

ivaretar leken 

 



Hvordan arbeider barnehagen med fagområdene?  
Rammeplanen beskriver syv fagområder som har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder, og «skal bidra til å fremme allsidig utvikling og helse» 
(Kunnskapsdepartementet, 2017)  
 
 
 
 
Rammeplanens syv fagområder 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 

-  

Kommunikasjon, språk og tekst  
I Tjensvoll-barnehagene har de ansatte gjennom kursing og veiledning blitt svært 
klar over sin vesentlige rolle som språklig rollemodell. Vi forstår barnas måter å 
uttrykke seg på, og tolker disse uttrykkene.  
 
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at 
barna: 

• Uttrykker sine følelser, tanker meninger og erfaringer på ulike måter 

• Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 

• Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

• Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

• Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

• Opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale 

• Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning 

og bokstaver og gjennom lese- og skriveaktiviteter 

Personalet skal: 
• Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke 

språk og kommunisere med andre 

• Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 

identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer 

• Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål 

• Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme 

• Støtte barnas lek med, og utforsking av, skriftspråket 

• Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer 

• Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter 

 



Kropp, bevegelse, mat og helse 
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at 
barna: 

• Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, 

året rundt 

• Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner 

for hygiene og et variert kosthold 

• Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper 

• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 

• Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med 

egne følelser 

• Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser 

• Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid 

 
Personalet skal: 

• Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 

anerkjenne barnets mestring 

• Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, 

hygiene, aktivitet og hvile 

• Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og 

kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet 

• Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp 

og respektere andres grenser 

• Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler 

og fellesskapsfølelse hos barna 

• Kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak 

som gjelder barn 

 

Kunst, kultur og kreativitet 
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: 

• Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

• Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede 

• Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne 

• Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar 

i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre 

• Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

• Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

 

Personalet skal: 
• Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk 

• Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur 

• Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og 

barnekultur 



• Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for 

deres ytringsformer og femme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske 

områdene 

• Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende 

virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer  

• Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom 

• Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og 

kulturuttrykk fra fortid og samtid 

• Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen 

 

Natur, miljø og teknologi 
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna: 

• Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 

• Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

• Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen 

• Får kunnskap om dyr og dyreliv 

• Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi 

• Får kjennskap til menneskets livssyklus 

 
Personalet skal: 

• Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforsking og læring 

• Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på 

problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

• Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i 

naturen 

• Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna 

 

Antall, rom og form 
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: 

• Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

• Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

• Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter 

å uttrykke dette på 

• Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

• Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

• Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige 

måter 

• Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

matematikkglede 

Personalet skal: 
• Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen 

• Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å 

inspirere barna til matematisk tenkning 



• Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer 

• Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag 

med matematiske ideer og utdypende samtaler 

• Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing 

 

Etikk, religion og filosofi 
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna 

• Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og 

blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

• Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 

• Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier 

• Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen 

på 

• Utvikler interesse og respekt for hverandre, og forstår verdien av ulikheter og 

ulikheter i et fellesskap 

 

 

Personalet skal: 
• Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og 

tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer 

• Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og 

filosofiske spørsmål sammen med barna 

• Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre, og for 

mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 

• Gi barna kjennskap til, og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

• Samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan 

egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenking 

• Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og 

holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med 

barna 

Nærmiljø og samfunn 
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: 

• Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 

• Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 

• Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 

orientere seg og ferdes trygt 

• Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer 

• Bli kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kulturBli kjent 

med lokale tradisjoner og lokal historie  

• Får kjennskap til nasjonale minoriteter 

Personalet skal: 
• Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både 

for dem selv og for andre  

• Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å 

skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt 



• Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, 

stereotypier og rasisme 

• Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig 

og fremtidig sammenheng 

• Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet 

til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner 

• Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 

barnekonvensjonen 

 

Samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) 
Satelitten og Tjensås barnehage har de fire siste årene hatt et samarbeid med UiS 
som praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter. Studentene får veiledning og 
erfaring med praksisfeltet, mens barnehagen får innsikt i de seneste studiene innen 
barnehagefeltet samt faglig påfyll i form av at barnehagelærere deltar på seminarer 
på Universitetet. 
 
Det vil bli informert i månedsplanene når studentene kommer, og de henger i tillegg 
opp oppslag på avdelingene.  
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