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Stavangerbarnehagen 
 
Stavangerbarnehagen skal være en god leke- og læringsarena for alle barn. Plan for 

kvalitetsutvikling «Stadig bedre» synligjør og ivaretar kommunens ambisjoner og 

målsetting om Stavangerbarnehagen 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 Stavangerbarnehagen:  

Basiskompetansen for personalet er tematiske satsningsområder i 

Stavangerbarnehagen. 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 
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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.  

 

Våland-barnehagene 
 
Det er tre barnehager på Våland som inngår i virksomheten Våland-barnehagene.  

Hver barnehage har sitt eget karakteristiske bygg, sin historie og sine tradisjoner. 

Bokkaskogen barnehage er en 5 avdelings barnehage som ligger i Mosvannsparken.  

Våland barnehage er en 2 avdelings barnehage som ligger i Rogalandsgata på 

Våland.  

Vålandshaugen barnehage er 4 avdelinger på toppen av Våland, med Vålandstårnet 

som nærmeste nabo. 
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Det er tett samarbeid mellom barnehagene i virksomheten og dette er en felles 

årsplan/pedagogisk plan for barnehageåret 2020/22.  

Årsplanen skal videreutvikles og bearbeides i personalgruppene gjennom det 

kommende barnehageåret. 

 

Felles satsningsområder for 2020-2022 i Våland-barnehagene handler om språk og 

miljø. I kvalitetsplanen Stadig bedre for Stavangerbarnehagen er en av 

kvalitetssøylene språkkompetanse. Vi har valgt å jobbe spesielt med språkmiljøet og 

systematisk arbeid med barns språkutvikling dette året. Våre hovedmål innen språk 

vil derfor være: 

• Å legge til rette for et rikt, variert og stimulerende språkmiljø 

• Å arbeide systematisk med barnas språkutvikling og synligjøre alle språk i 

barnehagen 

 

 

Klima og Miljøhandlingsplanen 2018-2030.   

 

Vi har fått et viktig samfunnsoppdrag og mandat i barnehagene. Hvordan kan vi 

gjøre gode miljø- og klimavalg i hverdagen vår, som ansatte i Stavanger kommune?  

Kommuneplanen har mål om at Stavanger skal være en “grønn spydspiss”. For å 

sikre systematisk oppfølging i vår egen organisasjon, har politikerne også vedtatt en 

klima- og miljøhåndbok for kommunens ansatte, kalt “Grønne handlinger”, samt gjort 

vedtak om at virksomhetene skal bli sertifisert som “Miljøfyrtårn”. Begge deler er 

forankret i Klima- og miljøplan 2018-2030. Dette forplikter oss alle. 

For barnehagene passer dette som hånd i hanske med Rammeplanens 

verdigrunnlag med hensyn til bærekraftig utvikling, nærmere spesifisert som mål 

innen fagområdet «Natur, miljø og teknologi». Her heter det at barnehagen skal 

bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen 

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

Dette barnehageåret vil vi spesielt jobbe med disse målene i forhold til klima og 

miljø: 

• Vi vil gi barna erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 

naturen 



6 
 

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

forklaringer på problemstillinger knyttet til nærmiljøet 

 
Prosessplaner for avdelingene. 
 
Alle avdelingene i Våland-barnehagene utarbeider egne prosessplaner hvor en 
setter seg planmål hentet fra Årsplanen og sosiale mål hentet fra Handlingsplanen 
for et trygt og godt barnehagemiljø og tilpasser gruppens behov i forhold til 
sammensetning, utfordringer og utviklingsmuligheter. Over perioder på tre måneder 
gjøres det dypdykk i ulike prosjekter og tema fra overordnede områder.  
 
De overordnede områdene er: 
 

1. august, september, oktober: Fellesskap og vennskap 

2. november, desember, januar: Språk og språkglede 

3. februar, mars, april: Lek og Lekeglede 

4. mai, juni, juli: Barns medvirkning og medbestemmelse 

 

Barnehagens verdigrunnlag i praksis 
 
Barn og barndom 
 

Vi vil anerkjenne barndommens egenverdi ved å ha respekt for  

vennskapet og leken som oppstår mellom barn. Selv om  

barnehagehverdagen er preget av rutiner og planer som skal  

gjennomføres, skal barna være med-skapere i sin egen hverdag.  

Barna skal møte personal som har kunnskap om barns lek og ser verdien i å støtte 

samhandling mellom barn.  

 

I Våland-barnehagene skal vi: 

❖ Møte barn med trygge rammer og gi barna en forutsigbar hverdag 
❖ Rose ønsket sosial atferd 
❖ Ha kunnskap om å fange opp mobbing og krenkelser 
❖ Være lekekloke ansatte 
❖ Bruke gulvtid og være til stede der barna er  
❖ Bruke rommet som en 3. pedagog hvor det er lagt til rette for god 

samhandlende lek som fremmer læring 
❖ Ha fokus på glede og humor 
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Demokrati 
 

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse,  

respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap.  

Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å  

utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.  

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende  

fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.  

Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse 

ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig  

av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter (Rammeplanen 2017 s.8).  

 

Vi i Våland-barnehagene legger vekt på: 

 
❖ Å gi barn taletid 
❖ Å øke personalets kunnskap om vedvarende kritisk tenkning, slik at barna 

opplever å bli hørt og at deres stemme teller 
❖ At personale skal lytte og stille åpne spørsmål slik at barna får erfaring med å 

analysere og reflektere sammen med andre  
❖ At personale skal være gode forbilder for oppøving i lydhørhet 
❖ Å jobbe med barn i mindre grupper 
❖ Å gi barna medbestemmelse i eget liv og i innholdet i barnehagehverdagen 

 
 
Mangfold og gjensidig respekt 
 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet 

ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.  

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle 

og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer  

og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal 

vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme  

barnas nysgjerrighet og undring over likheter og  

forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn  

føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre  

den enkeltes plass og verdi i fellesskapet (Rammeplanen 2017 s.9) 

 

I Våland-barnehagene kommer verdien til uttrykk ved at: 
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❖ Vi anvender anerkjennende kommunikasjon 
❖ Vi legger til rette for felles opplevelser 
❖ Vi har «meg selv og familien min» som tema 
❖ Det er rom for egen kultur 
❖ Vi deler barna i grupper for å synliggjøre hvert enkelt barn 
❖ Vi anvender og er forbilder for aktiv lytting 

 
 
Likestilling og likeverd 
 

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-

diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. 

Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og  

oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter 

i barnehagen. Personalet må reflektere over 

sine egne holdninger for best mulig å kunne  

formidle og fremme likeverd og likestilling (Rammeplanen 2017 s.10) 

 

Verdien kommer til uttrykk ved: 

 
❖ Vi anvender anerkjennende kommunikasjon, verbalt og non-verbalt 
❖ Vi anvender kunnskap om relasjonsbygging 
❖ Vi anvender flerspråklige fortellinger 
❖ Vi viser og er gode forbilder for nestekjærlighet 
❖ Barna opplever at de har like muligheter uansett kjønn 
❖ Barna ikke tilegnes egenskaper på grunn av kjønn 
❖ Rommet benyttes aktivt som 3. pedagog 

 
 
 
Bærekraftig utvikling 
 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre  

og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur,  

økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning 

for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.  

Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme  

verdier, holdninger og praksis for mer  

bærekraftige samfunn (Rammeplanen 2017 s.10) 

 

I Våland-barnehagene har vi fokus på: 
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❖ Gode holdninger ute i naturen «du skal ikke trø i graset» 

❖ Å anvende mindre plast 

❖ Å vise kjærlighet til dyrene 

❖ Å samtale med barna om næringskjeder og kretsløp i naturen 

 
 
Livsmestring og helse 
 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende  

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske  

og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede,  

mestring og følelse av egenverd og forebygge  

krenkelser og mobbing. Om et barn opplever  

krenkelser eller mobbing,  

må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted  

der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap  

og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli 

kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i 

løpet av barnehagedagen (Rammeplanen 2017 s.11) 

 

I Våland-barnehagene vil vi: 

 

❖ Balanse mellom bevegelse og ro 
❖ Anvende dans og MiniRøris 
❖ At matglede og at måltidet er en pedagogisk aktivitet 
❖ At samtalen og humor skaper fellesskap ved måltidet 
❖ Anvende kunnskap om traumebevisst omsorg 
❖ Gi barna redskap til å uttrykke og bearbeide følelser 
❖ At godt humør og trivsel har fokus 
❖ Bruke materiellet fra Være sammen og Vennebøker i arbeidet med sosial 

kompetanse 
 
 
 



10 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for 

omsorg? 

De voksne skal skape trygghet og forutsigbarhet og samtidig støtte barnets 

utforskning av verden. Barna skal bli møtt av autoritative voksne som er tydelige og 

varme voksne. Voksne som støtter barnet i å ivareta balansen mellom barnets egne 

behov, og å kunne ta hensyn til andre. De voksne skal støtte barnet i daglige 

utfordringer og skape mulighet for å delta i sosiale felleskap og styrke barnets 

robusthet og motstandskraft. Trygghetssirkelen synliggjør to grunnleggende behov 

hos barnet, behovet for tilknytning og behovet for utforsking. 

Vi bruker trygghetssirkelen, et godt redskap for å forstå barnet. Vi ønsker stadig å 

bli bedre i å jobbe med relasjonen til hvert enkelt barn, men også jobbe med 

gruppetilhørighet og se på rollen som vi voksne har sammen med barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vår rolle som voksne å ivareta disse behovene hos barnet ved å være en 

sikker havn når barnet trenger trøst, kontakt og omsorg, og en trygg base som 

støtter barnet i sin utforsking av omverdenen. Barnet har dermed behov både for å 

være avhengig og for å være selvstendig, og vi voksne må se hvor i denne sirkelen 

barnet er og være der for barnet. 
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Vi vil jobbe med å se alle barnas behov for omsorg og å lære hvert enkelt barn å 

kjenne, slik at vi kan gi omsorg som hver enkelt trenger. Vi vil være omsorgsfulle i 

møte med hverandre og barna, slik at de selv kan ta imot og gi omsorg. Bruk av tid 

og tilstedeværelse vil vi skal være grunnlaget for at barnet og den voksne skal danne 

gode relasjoner. Det er viktig for oss at den voksne gir ros, oppmuntringer og 

«løfter» barnet. Den voksne trenger også å ha 

et avklart forhold til seg selv og sin fysiske og mentale helse. 

Målet vårt er å skape et trygt, omsorgsfullt og inkluderende miljø. Vi legger stor vekt 

på vår daglige omsorgsfunksjon og oppdragerrolle. Det er avgjørende er at vi voksne 

har en omsorgsfull væremåte overfor barna. Vi skal ha tid til å «småprate», sanse, 

spørre, vente og lytte. 

 

I Våland-barnehagene vil vi jobbe mot å: 

❖ Alltid være større, sterkere, klokere og god 

❖ Yte omsorg for barna sammen i team 

❖ Være en ladestasjon for barnet i utfordrende situasjoner 

❖ Følge barnas behov 

❖ Ta ansvar, sette grenser og ramme inn barna 

❖ Reflektere sammen med barna om det som opptar dem 

❖ Veilede og støtte barn inn i lek og å skape felles opplevelser 

❖ Dele gruppen inn i mindre smågrupper for å oppnå stabile relasjoner, trygghet 

og tilhørighet 

❖ Fremme mestringsevne og jobbe for at barna skal klare mest mulig selv under 

påkledning, måltid, toalett, håndvask etc 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 
 
Leken har en egenverdi og er en grunnleggende læringsform som alle barn kan 

uttrykke seg gjennom. Lek kjennetegnes bla. ved fantasi, spenning, kreativitet, 

innlevelse og engasjement. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse 

gjennom leken og den har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering. 

Leken er lystbetont og skaper glede og fryd. Leken er en frivillig aktivitet som barn 
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velger å delta i, og er et område hvor barn har høy kompetanse. Alle barn kan leke. 

Å leke er å være til stede med hele seg med kroppen, hodet og følelsene. 

Leken er et av barnas «rom» for å bearbeide inntrykk og kunne få prøve seg på 

hvordan livet kan være på en ufarlig måte. Vårt hovedfokus på barns behov for lek 

handler om det å tilrettelegge for og å inspirere til ny lek i barnegruppa. Den voksnes 

rolle skal bære preg av å aktivt ta initiativ til lek og å fokusere på at alle kommer inn i 

leken. Den voksne må også ha et blikk for hvordan det fysiske rommet (den tredje 

pedagog) er med på å inspirere til god lek eller til å hindre god lek. 

 

Vi vil bygge opp under barns vennskapsrelasjoner og ha et miljø (fysisk og psykisk) 

som stimulerer til lek. Alle barn i barnehagen, så vel 1-åringer som 6-åringer, har rett 

til å leke og lære. Vår oppgave blir å holde fast ved eller lokke fram barnas iboende 

undring og nysgjerrighet, samt gi støtte og utfordringer der det trengs.  
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Plan for arbeidet: 

 PERSONALET SKAL 
TILTAK 

Organisere rom, tid og lekemateriale for 
å inspirere til ulike typer lek Tilby leker og lekesoner som inspirerer 

til forskjellig lek og som fremmer 

lekekompetanse og kreativitet 

 
Rommet som tilbys tar utgangspunkt i 
barns interesser i lek 
 

Dele barn inn i lekegrupper 

Bidra til at barna får felles erfaringer 
som grunnlag for lek og legge til rette 
for utvikling av leketemaer 

Felles tema og opplevelser i små 

grupper, avdelingsvis og i hele 

barnehagen 

 
Invitere til dialogisk lesning (hvor ofte?) 
 
Barna er aktivt med på arbeidsoppgaver 
og praktiske gjøremål  

Fremme et inkluderende miljø der alle 
barna kan delta i lek og erfare glede i 
lek 

Lek i smågrupper, selvvalgt eller 

organisert av de voksne 

 
Fremme kroppslig og musisk lek 
 
Sikre at alle barn deltar i lek og får 
støtte til å utvikle mer lekekompetanse  
 
Gi rom for at leken får vare over tid: «LA 
STÅ» 

Observere, analysere, støtte, delta i og 
berike leken på barnas premisser 

Ansatte deltar i leken og gir hjelp og 
støtte til å utvikle leken, og som fanger 
opp de som kan falle utenfor leken 
 
Systematisk observasjon av lek 
 
Autoritativ voksenstil 

Veilede barna hvis leken medfører 
uheldige samspillsmønstre Tilgjengelige ansatte fysisk og mentalt 

 
Anerkjennelse av barns følelser og 
utøvelse av autoritativ voksenstil 
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Være bevisst på og vurdere egen rolle 
og deltakelse i barnas lek Kritisk refleksjon over egen rolle 

gjennom bruk av 

case/praksisfortellinger fra egen 

avdeling 

 
Stille hverandre spørsmål og egen og 
andres praksis 
 
SSTEW observasjon 

Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle 

kommer inn i leken. 

Felles leketema og fokus som gir 

inspirasjon til leken 

 
Personalet deltar i lek og bruker 
kompetanse på hvordan man kan gjøre 
barn populære for andre i lek 

 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  
 
Barnehagen er som et lite samfunn, der alle har rett på å bli sett, hørt og møtt. Livet i 

barnehagen gir barn en «ufarlig» arena der de får mange øyeblikk som de opplever 

for første gang. Alt barn opplever i sin barnehagehverdag gir grunnlaget for barnets 

selvstendighet, ansvarlighet, deltakelse i felleskapet, nysgjerrighet, tilhørighet osv. 

Den voksne skal være fokusert på å legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas 

perspektiver og handlinger. 

 
Plan for arbeidet: 

PERSONALET SKAL 
 

TILTAK 

Tilrettelegge for meningsfulle 
opplevelser og støtte barnas 
identitetsutvikling og positive 
selvforståelse 
 

Felles opplevelser som samlingsstunder 
og aktiviteter, hvor hvert enkelt barn blir 
lagt merke til. Tema «meg selv, familien 
min, huset mitt.» 
 
Framstille barn i et positivt lys foran 
andre 
 
Anerkjenne ulikheter og likheter mellom 
mennesker 
 
Opptre autoritativt 
 



15 
 

Være gode rollemodeller som å si takk, 
versegod, vente på tur, opptre høflig 
både overfor barn og ansatte 
 

Støtte barnas aktivitet, engasjement og 
deltakelse i fellesskapet 

Lage gode rutiner som gir rom for barns 
innspill og medvirkning til eget liv og 
egen lek 
 
Være utforskende sammen med barn. 
Hva er barn opptatt av? 
 
Verdsette barns engasjement og 
kreative bruk av rommet 
 
Være aktiv i uteleken 
 
Utvikle videre det barna er gode på 
 
Bruke digitale verktøy 
 

Synliggjøre og verdsette ulike behov, 
meninger og perspektiver i fellesskapet 
 

Oppmuntre til fellesskap og inkludering i 
lek og samtale 
 
Oppmuntre barn til å lytte til hverandre 
 
Introdusere ordet demokrati, og la barna 
få erfare hvordan et demokratisk 
fellesskap fungerer i en gruppe 
 

Legge merke til, anerkjenne og følge 
opp barnas perspektiver og handlinger 
 

Observere, være tett på og til stede 
 
Lytte ut barnets intensjoner i initiert 
handling 
 
Bruke den tiden, være oppmerksom på 
og ta i bruk kunnskap om ulike måter å 
kommunisere på  
 
Ansatte lytter og veileder 
 
Barnet er aktiv deltager 
 

Utfordre barnas tenkning og invitere 
dem inn i utforskende samtaler 
 
 
 

Skape åpne samtaler i samlingsstund, 
under måltid, i uteleken og andre 
aktiviteter 
 
Nytenkning og refleksjon, og ingen svar 
er feil 
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Synliggjøre og fremheve mangfold og 
ulikhet som grunnlag for opplevelser, 
utforsking og læring 
 
 

Anerkjenne kulturelle ulikheter og 
likheter i samtale med barn og foresatte 
 
Anerkjenne høytider og merkedager 
som blir markert i hjemmet, som 
brobygger mellom hjem og barnehage 
 
Være nysgjerrig i møte med foresatte 
og deres tradisjoner og kultur 
 
Bruke flerspråklige fortellinger som 
utvikler tilhørighet til samfunn og kultur 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?  
 
Vi ønsker å legge til rette for et godt læringsmiljø for alle barn, og sikre at alle barn 

har god progresjon i utviklingen av sin lekekompetanse. Vi vil vektlegge både den 

formelle og den uformelle læringen i barnehagen vår. Det er viktig at den voksne 

tilrettelegger, inspirerer og planlegger både for gruppen som helhet men også for 

hvert enkelt barn sin læringskurve. Alt som skjer i løpet av barnet sin tid i 

barnehagen gir barnet læring, dette kalles uformell læring. I barn-barn relasjonen 

skjer ofte mye av denne læringen, som ofte drives frem av samhandling med andre, 

utveksling av ideer, bruk av kreativitet og bruk av hele kroppen. 

I læring gjennom lek, kan barn få utløp for sine følelser, løse konflikter, forske og 

undre seg over stort og smått, lære nye ord og lære å samarbeide med andre. Barn 

lærer hele tiden, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Det gjør at 

personalet må være tilstede, veilede og være støttende. Da kan vi lytte og møte 

barns undrende spørsmål som bidrar til at de tilegner seg ny kunnskap og dermed 

stiller nye spørsmål.  
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Plan for arbeidet: 

PERSONALET SKAL TILTAK 

Sørge for et inkluderende fellesskap og 
legge til rette for at barn kan bidra i 
egen og andres læring 
 

Ansatte er bevisste og gode 
rollemodeller, som er engasjert i barns 
læring og utvikling. I rolleleken får barn 
prøve ut det de har observert og 
opplevd i en trygg leke-situasjon 
 
Rommet, den tredje pedagog er 
utformet slik at det appellerer til barns 
leke- og lærelyst. Se rommet gjennom 
barns øyne. 
 
Ansatte observerer barnegruppa og får 
kjennskap til interesser, spørsmål og 
hvordan de ulike barna lærer. 
 
 
 

Legge til rette for helhetlige 
læringsprosesser som fremmer barnas 
trivsel og allsidige utvikling 
 

Dagsrytme som gir trygghet og 
forutsigbarhet 
 
Trygge rammer rundt leken 
 
Sosial kompetanse, lekekoder, 
selvregulering og samspill 
 
Strukturerte aktiviteter, regelleker der 
barn får trene på problemløsning, 
konfliktløsning, dele og vente på tur. 
 
Barn erfarer verden med kropp, hørsel, 
smak, føle, se og lukte. 
 

Være oppmerksomme på barnas 
interesser og engasjement og legge til 
rette for læring i ulike situasjoner og 
aktiviteter 
 

Lytte og observere 
Barna deltar i planlegging 
Barnas interesse og undring går foran 
egne mål og planer, alt til sin tid. 
Barna deles i smågrupper 

Støtte og berike barnas initiativ, 
undring, nysgjerrighet, kreativitet, 
læringslyst og tiltro til egne evner 
 

Mestringsoppgaver 
 
Varierte læringsopplevelser for at barn 
lærer på ulike måter. 
Selvstendighetsøving etter alder og 
modenhet gir mestring 
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Utvide barnas erfaringer og sørge for 
progresjon og utvikling i barnehagens 
innhold 
 

Pedagogiske planer som viser innhold 
og progresjon i tilbudet. 
 
Ansatte arbeider evidensbasert og 
holder høyt nivå på det faglige arbeidet 
 
 

Støtte barnas refleksjoner rundt 
situasjoner, temaer og fenomener og 
skape forståelse og mening sammen 
med dem 
 

Barn får medvirke i samling. 
 
Ansatte lytter og er engasjert, og bidrar 
til god samtale med støttespørsmål og 
undrer seg sammen med barnet.  
 

Sørge for at alle barn kan få rike og 
varierte opplevelser og erfaringer, 
utfordringer og mestringsopplevelser 
 

Observere barnas behov utfra alder og 
modenhet. 
 
Dele barna i smågrupper 
 
Se, lytte og støtte hvert barns utvikling 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap? 
 
Barn er sosiale helt fra fødselen, og de kommuniserer med voksne og hverandre 

både gjennom kroppslige og språklige handlinger. Sosial kompetanse handler om å 

kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne 

kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli 

verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn 

som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet og være en 

synlig deltaker som hevder sin plass. Forskning viser at barns evne til å etablere 

vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen deres. Sosial 

kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas 

samspill, for eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og 

selvkontroll. Hvilke ferdigheter som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen og 

sammenhengen. I relasjonene til voksne og barn i barnehagen videreutvikler barnet 

den sosiale kompetansen som det trenger i relasjoner til andre mennesker generelt 

(Udir Læring og trivsel, støttemateriell til Rammeplanen 2017). 

 

For barn er venner og lek en forutsetning for å trives i barnehagen. 

Vennskapsrelasjoner og lekekompetanse blir derfor fokusområder for barnehagens 
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arbeid med forebygging av mobbing, samt iverksettelse av tiltak når mobbing 

observeres. Det er de voksnes ansvar å støtte barn i etablering av vennskap og 

utvikling av lekekompetanse. I tillegg til vennskap har inkludering i lek en avgjørende 

rolle for barns opplevelse av tilhørighet. 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/

barnehageplaner/handlingsplan-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• De voksne har fokus på å støtte og veilede barna, ikke på konsekvens 

• Vi omtaler barn, foreldre og personal på en positiv måte 

• Dialogen med foresatte om barnet er grunnleggende i samarbeidet 

• Vi vil at foresatte skal ha en lav terskel for å ta opp tema som omhandler 

samspill, lek, utestenging og krenkelser 

• Alle barn skal oppleve anerkjennende tilbakemeldinger! 

• De voksne tar ansvar for å inkludere alle barn i lek og aktiviteter 

 

Plan for arbeidet: 

PERSONALET SKAL TILTAK 

Støtte barnas initiativ til samspill og 
bidra til at alle kan få leke med andre, 
oppleve vennskap og lære å beholde 
venner 
 

Lekekloke voksne er aktive og bidrar til 
lek 
 
Lekegrupper 
 
Autoritativ voksenstil 
 

Samtale om normer for samhandling og 
invitere barna til å utforme normer for 
samhandling i felleskap 
 

Utforme spilleregler for hvordan vi vil ha 
det sammen på barnemøter og 
barnesamtaler. 
 
Tilpasset bruk av «grønne og røde 
tanker» 
 
Materiell: Ti små vennebøker og Nelly 
og Hamsa 
 

Støtte barna i å ta andres perspektiv, se 
en sak fra flere synsvinkler og reflektere 
over egne og andres følelser, 
opplevelser og meninger 
 

Trygghetssirkel, samhandling og 
samregulering er aktivt i bruk. 
 
«Meg selv» som tema 
 
Personalet er til stede arbeider tett med 
barna. 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/handlingsplan-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/handlingsplan-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf
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Støtte barna i å sette egne grenser, 
respektere andres grenser og finne 
løsninger i konfliktsituasjoner 
 

Vi møter barn på deres individuelle 
behov. 
Personalet aksepterer at barnet velger 
sin tilknyttingsperson uavhengig av 
nærkontakt. 
Å si takk! Eller kan du hjelpe?  
 

Forebygge, stoppe og følge opp 
diskriminering, utestenging, mobbing, 
krenkelser og uheldige 
samspillsmønstre 
 

Å bygge relasjoner er forebyggende for 
uheldige samspillsmønster. 
 
Plan for å motarbeide mobbing, er kjent 
for alle 
 
Å se, bekrefte og anerkjenne følelser 
 
Barn er aktører i egen konfliktløsning. 

 
 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og 

språk?  
 

Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer 

vi å forstå verden. Gjennom språket får vi innsikt i oss selv. Gjennom språket trer vi 

inn i fellesskapet med andre mennesker og får ta del i samfunnet. Språket gir 

identitet og tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og 

sosiale utviklingen (Høigård.A, 2013). Gjennom dialog og samspill skal barna støttes 

i å kommunisere, erfare at deres stemme blir tatt på alvor (medvirkning), lytte, forstå, 

og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og 

kommunikasjonssuttrykk og barna skal delta i beslutningsprosesser, være med å 

bestemme over hva som skal skje og hvordan det skal gjøres.  
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Plan for arbeidet: 
 

PERSONALET SKAL TILTAK 

Anerkjenne og respondere på barnas 
ulike verbale og non-verbale uttrykk og 
støtte deres språkutvikling 
 

Være observant på barnas kroppsspråk 
 
Er til stede i barns høyde 
 
Gir barna tid til å fortelle og viser 
interesse for det barnet 
forteller/formidler 
 

Stimulere barns verbale og non-verbale 
kommunikasjon og legge til rette for at 
alle barn involveres i samspill og i 
samtaler 
 

Bruke språk i alle situasjoner i 
hverdagen 
 
Benevne ord og begreper med riktige 
ord 
 
Lytte og invitere til samtaler og 
refleksjoner 
 
«Bade barnet i ord/språk» 
 
Utpeke nøkkelord og synliggjøre de i 
avdelingen 
 

Sørge for at alle barn får varierte og 
positive erfaringer med å bruke språk 
som kommunikasjonsmiddel, som 
redskap for tenkning og som uttrykk for 
egne tanker og følelser 
 

Samlingsstunder som fremmer språk og 
kommunikasjon ved at barn får delta. 
 
Filosofere og reflektere sammen med 
barn. 
 
Variere miljøet/aktivitetene slik at barn 
får nye erfaringer. 

Være bevisst på sine roller som 
språklige forbilder og være lydhøre i 
kommunikasjon med alle barn 
 

Bruke ord og begrep på riktig måte, og 
som gir språklig utvikling for barn 
 
 
 

Følge med på barnas kommunikasjon 
og språk og fange opp og støtte barn 
som har ulike former for 
kommunikasjonsvansker, som er lite 
språklig aktive, eller som har sen 
språkutvikling 
 

Jobbe med nøkkelord 
 
Utvide setninger og sette ord på 
gjenstander, følelser og handlinger 
 
Lese for barna – dialogisk lesning 
 

Bidra til at språklig mangfold blir en 
berikelse for hele barnegruppen, støtte 
flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål 
og samtidig aktivt fremme og utvikle 

Bruk av musikk, rim/regler og sang 
 
Barnebøker er tilgjengelig 
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barnas norsk-/samiskspråklige 
kompetanse 
 

Bokpakker og bruk av ressurser fra 
Johannes Læringssenter, NAFO og 
UDIR 

 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til 

medvirkning?  
 
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre 

måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 

Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. 

Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta». (Rammeplanen 2017 

s.27) 

Ved å fokusere på barns medvirkning gir vi de rom for å prøve å feile, og til å kjenne 

på hvordan det er å komme med innspill, lytte til andre og påvirke sin egen hverdag. 

Kompetansen som barn tar med seg i livet av å få medvirke ruster barna til 

samarbeid men også til å ivareta egne behov. Begge deler er viktige for å kunne ta 

vare på seg selv og samtidig være en del av et fellesskap. Det er viktig for oss at 

barna opplever å bli tatt på alvor, blir lytta til og føler seg betydningsfulle for 

fellesskapet. Barna skal få oppleve at de er aktive i sin egen hverdag og at deres 

meninger, innstilling til det som skjer i hverdagen, ideer som de har og synspunkter 

som de formidler skal være en naturlig del av barnehageliv 
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Tiltak for å ivareta barns medvirkning: 

• Ta utgangspunkt i barnas interesse. 

• Gi barna alternativer innenfor gitte rammer. 

• Bruke bilder som kommunikasjon til medvirkning. 

• Si «ja»! 

• La barna komme med forslag, og følge disse opp. 

• Spørre mye. 

• Være imøtekommende. 

• Dele i smågrupper, da er det lettere å uttale seg. 

• Synligjøre/dokumentere hvordan barna medvirker i hverdagen. 

• La barna medvirke i planleggingen av virksomheten. 

• Gi barna mulighet til å følge sine interesser. 

• Prioritere og bruke tid til å lytte, samtale og handle ut fra barnas perspektiv. 

• Ut fra alder og modenhet, ta med barna i praktiske oppgaver. 
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid 

mellom hjem og barnehage?  
 
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, jf. 

barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre 

foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært 

samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet 

mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 

barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling 

(Rammeplanen 2017 s.29) 

Den voksne sin rolle i møte med familier som bruker vår barnehage er først og 

fremst å være interessert i hver enkelt familie. Det er vårt ansvar å ta ansvar for 

relasjonen og samarbeidet med foreldre/foresatte. Vi skal ta initiativ til samtaler og 

dialog i det daglige, som vil gjøre oss bedre kjent med den enkelte, og som også 

øker vår forståelse for hvert enkelt barn som går hos oss. Dette kan også gjøre det 

lettere for foreldrene å medvirke på de ulike avdelingene. 

Vi tenker at samarbeidet skal preges av dialog og at vi bruker hverandres 

kompetanse til å gi hvert enkelt barn den beste tiden i barnehagen. Det er viktig for 

oss at vi samarbeider om barnets utvikling og derfor tenker på hverandre som 

ressurser for å forstå barnet på best mulig måte. En forutsetning for å skape en trygg 

og god oppvekst for barn, er at barna opplever en sammenheng mellom hjemmet og 

barnehagen. Det er viktig med trygghet for å skape denne sammenhengen. Personal 

og foreldre kjenner barnet fra ulike arenaer. Vi trenger informasjon fra foreldre og de 

trenger informasjon fra oss. Får vi det til vil vi kunne forstå og tilrettelegge for det 

enkelte barn i hverdagen.  

Å samarbeide betyr for oss å: 

❖ Fokusere på trygge relasjoner til hver familie 

❖ Utarbeide og følge gode rutiner i samarbeidet 

❖ Skape god dialog ved å gi hver enkelt familie tid og rom i hverdagen 

❖ Være tydelige, lyttende og rause i samspillet med foreldre og barn 

❖ Gi foreldre god informasjon ift utfordringer i barnets liv i barnehagen 

❖ Ta hensyn til foreldrenes synspunkter, og å være åpne for ulikheter 

Tiltak for å fremme godt samarbeid: 
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❖ Barn og foreldre blir invitert til barnehagen på besøksdager før oppstart for å 

bli kjent  

❖ Foreldre og personal utveksler informasjon som er viktig for trivsel og 

tilvenning i barnehagen 

❖ Fokus på daglig dialog med foreldre 

❖ Foreldre får umiddelbar tilbakemelding hvis de er utrygge på om barnet har 

det bra, på SMS eller telefon 

❖ Det gis ut skriftlig informasjon om barnehagen, organisering og det 

pedagogiske arbeidet 

❖ Vi gir foreldrene mulighet til å medvirke via FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), 

foreldremøter, foreldresamtaler og i den daglige kontakten med personalet 

❖ Foreldresamtaler om barnets utvikling og trivsel 2 ganger i året, eller mer ved 

behov 

❖ Invitere foreldre/familien på praktiske aktiviteter i barnehagen 

❖ Opplyse om og videreformidle foreldre/familier til andre fagfolk dersom det er 

behov for det (helsestasjon, familieveiledning, PPT, BUP osv) 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger? 
 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 

trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid 

og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til 

personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet 

sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og 

trygghet til å leke, utforske og lære». R-pl 2017 s.33) 

I hverdagen i barnehagen skjer det mange små overganger. Det kan være 

avslutning av en aktivitet til en annen, fra frokostbordet til frilek, fra samling til utelek 

osv. Hver avdeling med ulike grupper skal tilrettelegge for gode overganger, der 

både voksne og barn er forberedt og der det er store variasjoner i hvordan barna 

trenger å bli fulgt opp i forhold til overganger. Det er alltid den voksne i disse 

situasjonene som skal tilrettelegge det som er best for det enkelte barn og for 

gruppen. Når barnet blir levert om morgenene, er også en stor overgang. Vi vil at 

den voksne skal fokusere på trygghetssirkelen i denne konkrete situasjonen. Forklar 
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barnets følelser, og «å tone seg inn» på hva barnet trenger. Barn kjenner ofte 

trygghet i usikre situasjoner når de opplever at den voksne har kontroll. 

 

Tiltak ved oppstart i barnehagen: 

• Velkomstbrev. 

• Foreldreaktiv tilvenning der foreldrene deltar i aktivitetene gjennom dagen. 

• Sangsamlinger på våren. Barnas egen sang blir brukt i samlinger. 

• Besøke barnehagen i forkant og oppfordre nye foreldre til å komme på besøk 

flere ganger for å bli kjent med barnehagen inne og ute. Dette er med på å 

skape trygghet og forutsigbarhet. 

• Kontaktperson, alle nye barn får tildelt en fast kontaktperson 

• Varme, nysgjerrige voksne som toner seg inn på foreldre og barn. 

• Møt barnet og foreldrene i garderoben, det kan være vanskelig for et barn å 

komme rett inn i en stor gruppe. 

• Overgangsobjekt. Har barnet en bamse, koseklut e.l. tas den med i 

barnehagen og barnet får i starten bruke den ved behov. Dette minner barnet 

om noe som er trygt. 

• Oppstartsamtale i løpet av de første 5 dagene på liten avdeling, i løpet av kort 

tid på stor. 

• Vi bruker trygghetssirkelen for å forstå barn og voksne. 

• Tilpasse oss barnets «tempo» i tilvenningen. 

• Vise forståelse for barnets følelser, og å sette ord på dem.  

• Lære oss navn så fort som mulig (og bruke dem), ikke bare barnas navn, men 

også foreldrenes. 

 

 
 

Tiltak ved overganger innad i barnehagen: 

• Overføringssamtaler mellom avdelingene. 

• De barna som skal over på stor vil etter påske ha faste besøksdager på den 

avdelingen de skal begynne. Da følger ansatte på småavdelingen dem og de 

er med i ulike hverdagsaktiviteter. Dette gjør at de blir litt kjent på avdelingen 

og med barn og voksne. 

• De nye barna blir med på turdager med den nye avdelingen. 
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• De voksne hilser på og gjør seg kjent med foreldrene i hentetiden før oppstart 

på ny avdeling hvis det er mulig. 

• Det sendes ut «velkommen til oss» brev der oppstarts uke på stor avdeling 

avklares. 

• Arbeide for at barn fra forskjellige avdelinger blir kjent med hverandre. 

 
 
«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve 

at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til 

rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som 

kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen 

skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen 

med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i 

skolen og skolefritidsordningen». 

 (R-pl 2017 s.33) 

 

Tiltak ved overganger mellom barnehage og skole: 

• Skape opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole for barna ved 

å besøke skolegården, klasserommet og snakke om hva som er likt og ulikt i 

barnehagen og skolen. 

• Sørge for god overføringsinformasjon til skolen. 

• Bli kjent med skolebegreper. F.eks Hva er en elev? 

• Skoleforberedende aktiviteter, eks. rim, klappe stavelser, bli kjent med lyder 

og bokstaver, skrive og gjenkjenne navnet sitt. Bli kjent med tall, telling og 

former. Bli kjent med farger. Selvhjelpsferdigheter som påkledning, dobesøk, 

stå i kø, lytte når det kommer en beskjed osv. 

• Vise bilder som illustrerer dagsplanen i skolen. 

• Snakke om hvordan de har det ifht. til å begynne på skolen. «Gruer de seg? 

Hva er det som gjør at de gruer seg? Gleder de seg? Hva er det som gjør at 

de gleder seg»? 

• Egen førskolegruppe med felles opplevelser. 

• Eget foreldremøte for skolestartere. 



28 
 

• Vi følger Stavanger kommunes plan for overgang barnehage-skole: 

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

barnehagen/overganger/ 

 
 

Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, vurdering og 

dokumentasjon? 
 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. 

Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen 

som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 

lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i 

barnehageloven og rammeplanen (Rammeplanen 2017 s.37) 

 

Målet vårt er å dokumentere og vurdere kontinuerlig for å sikre at vi arbeider i tråd 

med Rammeplanens intensjoner. Dokumentasjon og vurdering er et viktig verktøy i 

vårt pedagogiske arbeid. Vi gjør dette for å sikre et spennende og utviklende 

læringsmiljø. Arbeidet foregår på ulike plan og har ulikt uttrykk. Dokumentasjon kan 

være alt fra å fortelle en mor eller far om barnets fortryllelse av en liten snegle, lage 

en fotoserie fra dagens tur eller sende ut månedsbrev, ukeplaner eller dagsrapporter 

mm.  

• Holde foreldremøter 

• Ha foreldresamtaler 

• Omgivelser - ute som inne - skal dokumenteres og støtte opp om våre 

pedagogiske tanker 

• Ha dokumentasjon som et stadig tilbakevendende tema i våre pedagogiske 

diskusjoner og reflektere rundt hva, hvordan og hvorfor vi skal dokumentere 

• Vurdere fortløpende situasjoner med det enkelte barn, barnegruppen og 

foreldrene. «Hva gjorde jeg og hva kan jeg gjøre bedre?» 

• Vurdere arbeidet vårt ut ifra Rammeplan og egne skriftlige planer (uke-, 

prosjekt- og årsplaner) 

• Bruke tid på vurderingsarbeid i møtevirksomhet, som for eksempel på 

avdelingsmøter, pedagogmøter, assistentmøter og planleggingsdager 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/overganger/
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/overganger/
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• Hjemmeside som synligjør for våre brukere og samfunnet ellers vår praksis 

Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for 

å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, 

med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns 

utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i 

vurderingsgrunnlaget (Rammeplanen 2017 s.39) 

 

Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra 

støtte?  
 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 

forutsetninger, også når noen 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 tilretteleggingen som er nødvendig for å gi 

barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis 

og justeres i tråd med barnets behov og utvikling (Rammeplanen 2017 s.40). 

 

Barnehagen skal gi et likeverdig tilbud til alle barn, uansett alder, kjønn, 

funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Dette innebærer at vårt barnehagetilbud 

må tilpasses hvert barn og den aktuelle barnegruppe. Dersom foreldre og barnehage 

er enig om at barnehagen trenger veiledning, samarbeider vi med andre tjenester og 

institusjoner i Stavanger kommune. Tverrfaglig og helhetlig tenkning står sentralt hos 

oss. Vi samarbeider med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), ressurssenteret for 

styrket barnehagetilbud, helsestasjonene, barneverntjenesten, grunnskolen, 

Johannes Læringssenter, fysio- og ergoterapitjenesten, barne og 

ungdomspsykiatrisk (BUP) og de andre barnehagene i Eiganes/Våland bydel. I 

barnehagen har vi taushetsplikt. Vi må ha samtykke fra foreldre for å involvere andre 

instanser. Unntaket her er barneverntjenesten. Ved mistanke om vold eller seksuelle 

overgrep, skal ikke barnets foreldre informeres på forhånd. 

 

Leken som er barnehagens viktigste sosialiseringsarena gir rom for inkludering av 

hvert enkelt barn. Her er det den voksne som skal tilrettelegge for at hvert barn skal 

finne sin plass i gruppa og samtidig være en observerende voksen som legger 
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merke til dersom et barn trenger ekstra støtte sosialt, pedagogisk eller fysisk. Det er 

viktig for oss å se hvert enkelt barn, bruke det allmennpedagogiske tilbudet som vi 

gir og tilrettelegge i tråd med barnets behov og utvikling.  

 
Tiltak for kommende år:  

• Bruke tid på å bli godt kjent med hver enkelt familie ved oppstart 

• Tilrettelegge for samarbeid med fokus på utviklingen av barnet, bruke 

foreldrene som ressurs i tilvenningen 

• Ofte dele opp i smågrupper/lekegrupper der hvert enkelt barn får kjenne sin 

plass og utvikle seg 

 

Barnehagens arbeidsmåter 
 

Hvordan arbeider barnehagen med fagområdene? 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 

gjennomgående del av barnehagens innhold. I samiske barnehager skal arbeidet 

med fagområdene ta utgangspunkt i samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap 

(Rammeplanen 2017 s.47) 

 

Fagområdene som vi kontinuerlig jobber med i barnehagen 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 

Vanligvis konsentrerer vi ikke læringen om fagområder. Vi tenker mer på å legge til 

rette for små eller store naturlige leke- og læringsprosesser hvor fagene er 

representert. Av og til er det vi voksne som planlegger og styrer aktivitetene, men vel 

så viktig er det å gripe små spontane initiativ fra barna. Engasjerte og kunnskapsrike 
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voksne vil kunne trekke de ulike fagområdene inn i alle situasjoner. Små ting som for 

eksempel funnet av en liten død marihøne kan føre til «faglige» samtaler 

(kommunikasjon, språk og tekst). 

Hvorfor døde hun? (Etikk, religion og filosofi) 

Hvilket liv har hun hatt? (Natur, miljø og teknologi) 

Hvor mange år ble hun? (Antall, rom og form) 

Hva spiste hun? (Kropp, bevegelse, mat og helse) 

Hvilken «jobb» hadde hun? (Nærmiljø og samfunn/natur, miljø og teknologi) 

Skal vi fly som en marihøne? (Kropp, bevegelse, mat og helse) 

Hvorfor er hun rød? (Natur, miljø og teknologi) 

Skal vi tegne marihøner? (Kunst, kultur og kreativitet) 

Hvem er vennene hennes? Var hun redd for noe? Osv  (Etikk, religion og filosofi) 

Det gjelder få øye på fagområdene i hvert øyeblikk. Når voksne tar seg tid til å undre 

seg sammen med barn, skapes nye spørsmål og kanskje noen svar. Dette er 

progresjon og kvalitet for oss. 

 
Kjennetegn på god praksis: 

❖ De voksne tilrettelegger for gode leke og læringsprosesser 

❖ De voksne ser barnas initiativ, og er støttende og engasjerte 

❖ Undring, utforsking og skapende aktiviteter er en del av vårt arbeid med 

fagområdene 

❖ Fagområdene blir jevnlig diskutert og snakket om i forhold til arbeidet på 

avdelingene 

 
Hvordan arbeider barnehagen med progresjon?  
 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 

fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og 

barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, 

aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas 

interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til 

rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, 

materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine 

erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter (Rammeplanen 2017, s.44) 
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Det er vår oppgave å gi barna varierte erfaringer de årene som de går hos oss. 

Barna skal oppleve aktiviteter som er planlagt og organisert, men de skal også møte 

voksne som justerer og bygger videre på barnas innspill og aktive deltagelse. Det er 

viktig for oss at vi er medforskende voksne, som også kan se barnas iboende kraft til 

å ville utforske, leke og lære. De som bruker barnehagen vår skal se progresjon i 

planer og skriftlige dokumenter, men også se den voksnes evne til å gi barna 

fremgang og utvikling i bare det å være sammen i samspill med hverandre.  

 

Plan for arbeidet: 

PERSONALET SKAL TILTAK 

oppdage, følge opp og utvide det barna 
allerede er opptatt av 
 

De ansatte skal observere, bli kjent med 
og bygge relasjon til hvert enkelt barn, 
og spesielt primærbarn. 
 

planlegge og tilrettelegge for progresjon 
i barnehagens innhold for alle barn 
 

Alle barnegrupper har en 
progresjonsplan med fordypningstema 

bidra til at barna får 
mestringsopplevelser og samtidig har 
noe å strekke seg etter 
 

De ansatte gjør seg kjent med, og 
jobber utfra «den proksimale 
utviklingssonen» (Vygotskij) og de 
ansatte som «støttende stillas» (Bruner) 

legge til rette for fordypning, 
gjenkjennelse og gjentakelse i 
barnehagens innhold og arbeidsmåter 
 
 

Ukeplan og dagsrytme er fastsatt og 
gjenkjennes 
Nye tema introduseres på en trygg og 
kjent måte for barna 

introdusere nye perspektiver og 
tilrettelegge for nye opplevelser og 
erfaringer 
 

Arbeide med tema over tid 
 
Aktiv medvirkning av barn og foreldre i 
planlegging og evaluering av innhold i 
barnehagen 
 

sørge for progresjon gjennom bevisst 
bruk av materialer, bøker, leker, verktøy 
og utstyr og gjøre disse tilgjengelig  
 

Rommet endrer seg i takt med tema og 
hvordan det utvikler seg. 
 
Bruker fleksible materialer 
 
Lekemateriell skal være faglig forankret 
og fremme l – unngå kommersialisering. 
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Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen?  
 

Forutsetning for å kunne jobbe med IKT i barnehagene er digitalt kompetente 

voksne. I dag er det ulike kompetansenivåer for IKT i barnehagene. 

Kompetanseutvikling er derfor høyt prioritert i denne sammenhengen. I 

kompetanseutviklingen vil det være fokus på både den tekniske bruken av digitalt 

verktøy, samt inkludering av IKT i det pedagogiske arbeidet. I dette arbeidet må alle 

kunne tilstrekkelig til å ta ansvar for å jobbe med IKT for barn på en inkluderende 

måte. 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/

barnehageplaner/pedagogisk-ikt-strategi-for-stavangerbarnehagen-2016-2019.pdf 

 
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk 

av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive 

sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke 

dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at 

barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier 

(Rammeplanen 2017 s.44) 

 

 
Tiltak for kommende år: 

• Alle avdelinger anvender IKT som en naturlig del av det pedagogiske arbeidet 

på avdelingen 

• Alle barn skal oppleve varierte erfaringer med IKT sammen med de voksne og 

andre barn 

• De voksne som rollemodeller, selv reflektere over egen digital praksis, og 

videreformidle dette til barna 

• Ha en levende og aktiv hjemmeside fra de ulike byggene 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/pedagogisk-ikt-strategi-for-stavangerbarnehagen-2016-2019.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/pedagogisk-ikt-strategi-for-stavangerbarnehagen-2016-2019.pdf
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Me e her når hverdagen våkne 
Glade dager, gråe dager og store dager 

Me ser personligheter vokse fram 
Me utvikle vennskap og me skape forståelse og tillit 

Kver dag gjør me nye oppdagelser 
Me bygge kunnskap, me lære om verden og om kverandre 

For sjøl de lengste reisene begynne med det aller fyrste 
steget 

 
Fra filmen «Stavangerbarnehagen» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                    Våland-barnehagene
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