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Stavangerbarnehagen 

 

I stavangerbarnehagen bygger vi felleskap for barn, men også sammen med barn, personalet, 

foreldre og hele laget rundt barnet. Begrepet felleskap inneholder flere tilleggsfortellinger 

som mangfold, inkludering og samarbeid. Stavangerbarnehagen har derfor Vi bygger 

felleskap som visjon og vil bruke den som et bilde på fremtiden vi ønsker å skape.   

Når vi bygger felleskap skal barndommens egenverdi anerkjennes, og barnehagen skal ha en 

helhetlig tilnærming til barns utvikling. Å møte barnets behov for omsorg, trygghet, 

tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i felleskapet, er viktige 

verdier som skal prege Stavangerbarnehagens praksis.   

  

Utfra kommuneplanens satsninger og barnehagens formål har stavangerbarnehagen fire 

prinsipper som skal ligge til grunn for barnehagenes praksis:   

  

• Trygge og gode relasjoner.  

• Mangfold og gjensidig respekt.   

• Barns rett til medvirkning   

• Lærende felleskap.  

  

I tillegg til de overordnede prinsippene har strategien tre satsningsområder. 

Satsningsområdene retter oppmerksomheten mot barnehagens formål og utviklingsområder 

og er felles og samlende for stavangerbarnehagen:    

   

• Lek, nysgjerrighet og glede.  

• Inkluderende felleskap.   

• Bærekraftig utvikling i barnehagen.    

Barnehagens ledelse har ansvar for å sammen med personalet gjøre strategiens prinsipper og 

satsningsområder førende i utvikling av egne årsplaner og daglige praksis.  
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Denne årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte og skal gi foreldrene informasjon om 

det arbeidet vi gjør. Under de ulike kapitlene er det lagt inn en del praksis». Disse punktene  

 

 

 

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 praksisnær kunnskap.  
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Formålet med ordningen er å realisere rammeplanens intensjoner og krav slik at alle barn får et tilbud av 

høy kvalitet.  

 

Satsningsområdene er: 

• Pedagogisk arbeid og kompetente voksne i alle ledd. 

• Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.  

 

 

 

Presentasjon av Sunde/Kvernevik-barnehagene 

Sunde/Kvernevik-barnehagene består av 7 barnehagebygg, med til sammen 27 avdelinger. 

 

I år har vi plass til: 

30 barn i Havglimt barnehage  

31 barn i Kvernevik barnehage   

60 barn i Kløvereng barnehage  

52 barn i Sunde barnehage  

127 barn i Sundelia barnehage 

63 barn i Skredbakka barnehage  

28 barn i Malthaug barnehage  

 

Alle barnehagene er organisert som avdelingsbarnehager.  

Virksomheten har et lederteam bestående av 5 avdelingsledere og en virksomhetsleder. Vi 

jobber sammen for å øke kompetansen hos personalet og skape en felles standard. Målet er å 

tilby alle barn et likeverdig barnehagetilbud med fokus på kvalitet. 

 

Vi vet at mobbing og krenkelser også skjer blant barn i barnehagealder, helt ned til de aller 

minste. Vi vet også at tidlig innsats utgjør en forskjell og vi jobber derfor aktivt med 

forebygging. 1. januar ble barnehageloven endret og utvidet med et nytt kapittel som handler 

om det psykososiale barnehagemiljøet. I tråd med denne er det utarbeidet en egen 

handlingsplan for Sunde/Kvernevik-barnehagene som brukes i dette arbeidet. 
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Virksomhetens visjon 

 

 «I VÅRT MANGFOLD ER DU UNIK» 

 

 

Barnehagens verdigrunnlag i praksis 

“Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 

helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i 

sammenheng» (Rammeplanen side 7, 2017). 

 

I Sunde/Kvernevik-barnehagene har vi et helhetlig syn på barnet. Vi legger vekt på mangfold 

og ser på hvert barn som unikt og kompetent.  

 

Vi vet at: 

• barn kan lære oss mye bare vi lytter.  

• barn kan være gode støttespillere og veiledere for hverandre. 

• barn mestrer ansvar og oppgaver tilpasset alder og modning.  

• barn påvirker og blir påvirket i sitt miljø. 

• barn har rett til medvirkning i eget liv (Lov om barnehager, 2005). 

 
Vi vil at du som går i vår barnehage skal bli 

møtt på en god og verdig måte. Du er unik. 

Du er spesiell. Vi ønsker ditt bidrag inn i 

fellesskapet.  

 

Mangfold er en berikelse for barnehagen vår. 

I dette mangfoldet inngår både barn, foreldre 

og ansatte. 
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Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg?  

 

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 

personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring» (Rammeplanen 

side 19, 2017). 

 

Et av kjernebegrepene i barnehagen er omsorg. Barnehagen skal være en trygg arena for 

omsorg og læring, og er den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre. Målet er at de 

utvikler tro og trygghet på seg selv og får tillit til andre. Omsorg er grunnlaget for barns 

trygghet og trivsel, utvikling av empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle barna 

oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.  
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I samspill med barn skal vi bruke trygghetssirkelen som et utgangspunkt. 

 

 

 

 

Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når 

barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen og er «oppe på sirkelen». 

Barnet er fremdeles avhengig av støtte, glede og motivasjon fra en voksen.  

Når barnet er «nede på sirkelen» har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og hjelp til å 

organisere følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015). 

 

Vi tilstreber å være autoritative voksne. Den autoritative voksne bygger en positiv relasjon 

med barna og mestrer balansen mellom varme og kontroll. Den voksne ser barnets perspektiv 

og har medvirkning i fokus. Krav settes ut fra barnets forutsetninger, og den voksne regulerer 

barna på en positiv måte. Voksenstilen er preget av varme og respekt for barnet. 
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Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet møter barnet på barnets premisser og hjelper barnet til å regulere seg selv 

og sine følelser. 

• Personalet veileder barna i samspill og konflikter. 

• Personalet bruker trygghetsirkelen bevisst i møte med barn. 

• Personalet bidrar til at barna utvikler tillit til seg selv og andre.  

• Personalet arbeider med omsorg i alle hverdagssituasjoner. 

• Personalet er sensitive og “toner” seg inn på barnet.  

• Personalet legger til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn – barn og barn – 

voksne.  

• Personalet møter alle barn med åpenhet, varme og interesse.  

• Personalet viser omsorg for hvert enkelt barn. 

• Personalet jobber for at barna skal få en god tilknytning til personalet og til hverandre. 
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Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 

 

«Barnehagen skal inspirere til å gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal 

bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – 

alene og sammen med andre» (Rammeplanen side 20, 2017). 

 

Leken er barnas arena og er en viktig del av barnas hverdag. I leken utløses barnas naturlige 

spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang.  

 

Leken bidrar til barnas utvikling og læring, og til sosial og språklig samhandling. I leken 

legges grunnlaget for at vennskap og gode relasjoner kan utvikle seg.  Målet er at alle skal ha 

noen å leke med.  

 

Leken gir barna øvelse i å vente på tur, være lydhøre og lytte til hverandres meninger. Vi vil 

at barna skal oppleve humor og glede i leken. Gjennom gode opplevelser i lek kan barna i 

tillegg få styrke selvfølelsen, øke selvtilliten og oppleve god mestringsfølelse. Barna får øve 

på samspill og samarbeid. I leken får de også mulighet til å bearbeide følelser. God lek 

kjennetegnes gjerne av gjensidighet og jevnbyrdighet mellom barna.  

 

Yngre og eldre barn har utbytte av å observere og leke med hverandre. Dette gir gjensidig 

læring.  

 

Leken er den viktigste aktiviteten i barnas liv. Barn bruker lek til å bearbeide erfaringer, men 

også til å få ny inspirasjon, motivasjon og læring. Har barna f.eks. vært hos tannlegen eller på 

butikken, kan disse erfaringene ofte ses igjen i leken.  

 

Å leke er et mål i seg selv. Lysten til å leke kommer innenfra, men barna trenger impulser for 

å utvikle leken. Barna trenger tid til leke ferdig uten å bli avbrutt. Dette kan by på 

utfordringer i barnehagehverdagen, men vi tilstreber å gi mest mulig rom til leken. Lek gir 

livslyst og et barn som er god til å leke har lettere for å trives. 
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Leken fremmer utvikling på alle områder. 

Og når ditt barn sier det bare har lekt i dag, så har barnet ditt ……… 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZpbbT45bdAhXGEVAKHY7JAsgQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.me/10131507-Arsplan-2015-2016-osthusvik-barnehage-et-godt-sted-a-vaere-et-godt-sted-a-laere.html&psig=AOvVaw2sDj1mb_GNQrW2y4VF66w2&ust=1535787290063196
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Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet legger til rette for gode lekemuligheter både ute og inne. 

• Personalet tar utgangspunkt i barnas utviklings – og modningsnivå for å tilrettelegge 

for leken. 

• Personalet gir barna mulighet til å utforske, undre seg og utvikle nysgjerrighet. 

• Personalet gir tilgang til et bredt spekter av materiale som stimulerer til lek og 

utforskning. 

• Personalet legger til rette for lek i små grupper og gjør barna kjent med lekereglene.  

• Personalet undrer seg sammen med barna i leken. 

• Personalet er sensitive og deltagende i leken.  

• Personalet utvider barnas lek ved behov. 

• Personalet prioriterer leken gjennom dagen og uken. 

• Personalet legger til rette for lek som inkluderer alle barna. 

 

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  

 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra 

til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap» 

(Rammeplanen side 27, 2017) 

 

Danning handler blant annet om menneskets personlighet, oppførsel og moral. Gjennom gode 

danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet. De utvikler evnen til å forholde seg 

prøvende og nysgjerrig til omverdenen. De kan også oppleve seg selv som et verdifullt 

medlem av et større fellesskap.  

 

Barn må få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap og ferdigheter. De må også få 

støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre gode etiske valg. Gjennom danning legges grunnlaget 

for barnets allsidige utvikling.  
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Danning er knyttet til selvfølelse og selvbilde. Selvfølelse handler om hvordan vi ser på oss 

selv og hvor mye vi føler at vi er verdt. Dersom barnet får følelsen av å være verdifull 

akkurat slik det er, blir det også lettere for barnet å like seg selv 

 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet tilrettelegger for gode opplevelser. 

• Personalet støtter barnas engasjement og deltagelse i fellesskapet. 

• Personalet ser barnas ulike behov. 

• Personalet lytter til barnet og anerkjenner barns handlinger. 

• Personalet undrer seg sammen med barnet.  

• Personalet synliggjør og framhever mangfold som grunnlag for opplevelser, 

utforsking og læring.  
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring? 

 

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. (…) Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 

anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. (…) Barnehagen skal 

bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring»  (Rammeplanen 

side 22, 2017). 

Vi lærer hele livet og gjennom bruk av alle sansene våre. I Sunde/Kvernevik-barnehagene 

legger vi vekt på at kunnskap er noe som skapes mest sosialt, men også enkeltvis. Læring 

foregår både gjennom planlagte og spontane aktiviteter. Bevisste og kompetente voksne 

spiller en stor og betydelig rolle i barnas læringsprosesser. For at barna skal være mottakelige 

for læring, er det viktig med en trygg, forutsigbar og oversiktlig barnehagehverdag.   

 

 

MAUREN   

Liten? 

Jeg? 

Langt ifra! 

 

Jeg er akkurat stor nok. 

Fyller meg selv helt 

på langs og på tvers 

fra øverst til nederst. 

 

Er du større enn deg selv 

kanskje? 

 

Inger Hagerup 
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Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet bruker konkreter og repetisjon i barnas læringsprosesser. 

• Personalet legger til rette for språkgrupper. 

• Personalet arbeider med tema over tid. 

• Personalet legger til rette for læring i alle hverdagssituasjoner. 

• Personalet bruker dagstavler i overganger. 

• Personalet stimulerer barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. 

• Personalet legger til rette for et inkluderende fellesskap, slik at barna kan lære av 

hverandre.  

• Personalet hjelper barna til å tro på egne evner. 

 

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap?  

 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 

vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp 

til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» 

(Rammeplanen side 23, 2017). 

 

Alle barn i Sunde/Kvernevik-barnehagene skal oppleve å ha venner – én eller flere de kan 

leke med og være trygge sammen med. For å få til dette er det viktig at personalet er til stede 

for å observere, støtte og veilede barna i samspillet med andre. Ved å være en trygg voksen, 

gi gode råd, ha gode samtaler og refleksjoner, en tommel opp, et smil osv. anerkjenner vi 

barna. Dette igjen kan bidra til sosialt kompetente og trygge barn, som gjerne vil oppleve 

gleden av et vennskap og tryggheten et godt fellesskap kan gi.  

Sosial kompetanse er vår evne til å være i samspill med andre i ulike situasjoner og 

omgivelser, og deles gjerne inn i fire hovedområder: 
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Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet bygger opp under barnas selvfølelse ved å bruke anerkjennende 

kommunikasjon. 

• Personalet veileder barna til å mestre balanse mellom å ivareta egne behov og å ta 

hensyn til andres behov.  

• Personalet hjelper barna til å sette egne grenser og respektere andres grenser.  

• Personalet veileder barnet i konflikter og hjelper dem å finne gode løsninger.  

• Personalet jobber kontinuerlig med å forebygge, stoppe og følge opp 

forskjellsbehandling, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspill.  

• Personalet hjelper barna med å reflektere over egne og andres følelser og meninger. 

 

 

Sosial 
kompetanse 

Empati og 
rolletaking.

Innlevelse i andres 
følelser og forståelse 

for andres 
perspektiver og 

tanker

Prososial atferd.

Positive sosiale 
handlinger som å 

hjelpe, 
oppmuntre og 

dele med andre

Selvhevdelse.

Hvordan en kan hevde seg 
selv og egne meninger på 

en god måte. Og tørre å stå 
imot gruppepress og bli 

med i lek og samtaler som 
allerde er i gang.

Selvkontroll.

Å kunne utsette egne 
behov i situasjoner 

som krever turtaking, 
premisser og felles 
avgjørelser. Og å 

kunne takle 
konflikter. 
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og språk? 

 

«Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, 

herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, 

og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 

språkutvikling.» (Rammeplanen side 23, 2017). 

 

Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling og har en 

sentral rolle i barnets samhandling med de rundt seg. Vi ønsker å skape et rikt og variert 

språkmiljø i barnehagen, der personalet er språklige forbilder og der barnehagens rom 

gjenspeiler at vi jobber med språkstimulering. 

 

Tidlig og god språkstimulering er viktig for at barna skal få et godt språk og kunne  

delta i lek og samhandling med andre. Når barnet har et godt språk, kan det uttrykke sine  

behov, følelser og rettigheter. Barn må lære et variert språk slik at de kan bruke det i 

praktiske og sosiale settinger. I tillegg er det et mål at barna skal utvikle språklig bevissthet 

og bruke språket aktivt som redskap i konfliktløsning. 

 

Flerspråklige barn og voksne bidrar til et språklig mangfold i barnehagen. Vi jobber  

for å støtte opp om barnas morsmål, samtidig som vi aktivt jobber for å utvikle det  

norske språket hos barna.  
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I barnehagen er vi opptatt av å anerkjenne alle barnas uttrykksformer, både det verbale og det 

nonverbale språket.  

 

Vi jobber til enhver tid for å øke barnas nysgjerrighet for språket og bruker bøker, sanger, rim 

og regler.  Digitale verktøy er også en kilde til lek, kommunikasjon og  

innhenting av kunnskap, som f.eks. bærbar pc, nettbrett og projektor. 

 

 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet kjenner til dialogisk lesing og har et bevisst forhold til valg av bøker.  

• Personalet er gode språkmodeller i hverdagen. Gjennom samspill og reflekterende 

dialog jobber vi aktivt for at alle barn skal få en god språkstimulering. 

• Personalet observerer barnas språk jevnlig, og bruker kartleggingsverktøyet TRAS, 

for å få oversikt over barnas språkutvikling.   

• Personalet gir barna kjennskap til tekst, symboler, tall og bokstaver. De jobber bevisst 

med å lytte ut lyder og rytme i språket. 

• Personalet bidrar til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. 

• Personalet anerkjenner alle barnas uttrykksformer, både det verbale og det nonverbale 

språket.  

• Personalet støtter flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål. 

• Personalet fremmer og utvikler barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.  

 

 

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 

til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. 

barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. 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 side 27, 2017). 
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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. Barna skal oppleve at de har mulighet til å 

påvirke og ta del i demokratiske prosesser. Dagsrytmen og planene på avdelingene er 

fleksible ut fra barnas behov – det kan handle om søvn, måltid, lek og andre aktiviteter. 

Barnas ønsker og behov kartlegges både gjennom observasjoner, samtaler og direkte 

tilbakemelding fra barna selv. 

 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet observerer barns ulike uttrykk og behov og tar hensyn til dette når de 

legger planer.  

• Personalet møter barna med nysgjerrighet og anerkjennelse. 

• Personalet gir barna reelle valg og lar de ta del i planleggingen i deler av 

barnehagedagen., f.eks. lek, turer, måltider, aktiviteter, samlinger og temaer. 

 

 

 

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» (Rammeplanen side 29, 2017).  

 

Foreldrene/foresatte er de viktigste personene i barnets liv. De skal føle seg velkommen i 

barnehagen og oppleve tillit og trygghet når de leverer barnet sitt i barnehagen. En viktig 

forutsetning for å skape en trygg og god oppvekst for barna er at det er et  

samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. Som et ledd i tilvenningen går pedagogen på 

hjemmebesøk til barnet og møter familien der. I tillegg gjennomføres en oppstartsamtale kort 

tid etter at barnet har startet i barnehagen.  
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Foreldrene/foresatte skal oppleve at personalet gir hvert barn god omsorg og at vi daglig 

legger til rette for lek og læring. Barnehagen og foreldre/foresatte kjenner barnet fra ulike 

arenaer, og det er derfor viktig å ha god informasjonsflyt. God kommunikasjon og 

tilbakemeldinger fra foreldrene/foresatte er med å justere kursen til beste for det enkelte 

barnet og barnegruppen. Foreldrenes/foresattes synspunkter skal bli tatt på alvor. Terskelen 

for å ta kontakt, stille spørsmål og gi ris/ros skal være lav.  

 

På våre hjemmesider legges det ut månedsplan og månedsbrev fra hver avdeling. I tillegg vil 

planen henge i garderoben. Her finner foreldre/foresatte viktig informasjon om hva som skjer 

i barnehagen og på avdelingen.  

                             

Link til hjemmeside: Sunde/Kvernevik-barnehagene - Nyheter (minbarnehage.no) 

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget) skal legge til rette for og bidra 

til samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hvert bygg har et FAU bestående av en 

representant fra hver avdeling og et utvalg av disse representer SU. Her sitter i tillegg 2 

ansatte og eiers representant (avdelingsleder). 

 

Barnehagen er avhengig av god dialog og konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne. På 

denne måten kan vi bli bedre og utvikle oss i samsvar med brukernes ønsker og behov. Vi 

oppfordrer foreldre/foresatte til å bruke foreldrekontaktene aktivt gjennom hele 

barnehageåret.  

 

I løpet av barnehageåret får foreldre/foresatte tilbud om 2 foreldresamtaler. Vi bruker tolk 

ved behov. Det er mulig å be om flere foreldresamtaler dersom det er ønskelig. I starten av 

nytt barnehageår inviteres alle foreldre/foresatte til foreldremøte i barnehagen, hvor det blir 

gitt informasjon om barnehagen og avdelingen. 

 

Hvert år gjennomføres det en brukerundersøkelse i barnehagene i Stavanger. Denne besvares 

på nett og gir en god indikasjon på foreldre/foresattes tilfredshet med arbeidet som gjøres på 

avdelingen. Resultatet av denne brukes aktivt av avdelingene til å bl.a. forbedre de områdene 

det scores lavt på. 

 

 

 

https://www.minbarnehage.no/sundekvernevik/seksjon/20245
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Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet besøker barnet i hjemmet før barnehagestart. 

• Personalet gjennomfører foreldresamtaler minimum 2 ganger i året. 

• Personalet er åpne og mottakelige for tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte.  

• Personalet tilstreber å ha positivt samarbeid og konstruktiv dialog med barnets hjem. 

• FAU og SU har jevnlige møter hvor foreldre/foresatte blir involvert i sakene som tas 

opp. 

 

 

 

Hvordan arbeider Sunde/Kvernevik-barnehagene med trafikksikkerhet? 

  

I Sunde/Kvernevik-barnehagene bruker vi nærmiljøet til turer og utflukter sammen med 

barna. Vi ønsker at barna skal få et mangfold av opplevelser i naturen, og oppleve naturen 

som arena for lek og læring. 

På turer har vi søkelys på trafikksikkerhet, og barna blir kjent med nærmiljø og hvordan de 

kan ferdes trygt. Vi bruker materiell i fra Trygg trafikk i det pedagogiske arbeidet om 

trafikksikkerhet i barnehagene våre. I foreldremøte i barnehagene har avdelingene en 

gjennomgang av våre rutiner når vi går på tur og reiser med kollektiv transport 

 

 

  

Kjennetegn på god praksis: 

• De voksne har søkelys på trafikksikkerhet og trafikkregler på tur. 

• De voksne passer på at alle barn har refleksvester på tur. 

• De voksne lærer barna at porten inn til barnehagen alltid skal være lukket. 

• De voksne lære barna at man krysser vei der hvor det er gangfelt. 

• De voksne lærer barna bruk av refleks og om hvorfor det er riktig med refleks.  
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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» (Rammeplanen 

side 33, 2017). 

 

 

Overganger når barnet begynner i barnehagen 

 

Sunde/Kvernevik-barnehagene gjennomfører hjemmebesøk og oppstartsamtaler som en del 

av tilvenningen for alle nye barnehagebarn. Det innebærer at alle nye barn får tilbud om at 

pedagogisk leder kommer på besøk til barnet og familien, før barnet begynner i barnehagen. 

Tanken er at barnehagen kan bli kjent med barnet i barnets eget trygge miljø. Målet er å gjøre 

overgangen til barnehagehverdagen så god og smidig som mulig for barnet og 

foreldrene/foresatte.  

I etterkant av hjemmebesøket vil de foreldre/foresatte bli invitert til en oppstartsamtale i 

barnehagen. Samtalen vil blant annet handle om barnets styrker, barnets helse, eventuelle 

utfordringer, barnets nettverk og tanker rundt foreldrerollen. 

Vi bruker tolk ved behov. 

 

På våren inviterer vi nye barn og foreldre/foresatte til en besøksdag i barnehagen. Dette gjør 

vi for å skape trygghet for både barn og foreldre/foresatte før oppstart. 
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Tilvenning i Sunde/Kvernevik-barnehagene 

 

Oppstart i barnehagen er en stor overgang for hele familien og for barnet er det viktig at 

foreldrene/foresatte er en trygg base så lenge som mulig under tilvenning. Hvert barn vil få 

sin primærkontakt som har hovedansvaret for barnet gjennom dagen. Primærkontakten skal 

ha en stor rolle i samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene/foresatte. Primærkontakten 

sin oppgave er å bli en god tilknytningsperson for barnet. Tilvenningen foregår inne på 

avdelingen i små grupper med nye barn og foreldre/foresatte til stede. Det er ønskelig at det 

settes av god tid (minimum 5 dager) i forbindelse med dette. Det å starte i barnehage kan 

oppleves forskjellig for den enkelte – både barn og familie – og det er viktig med god dialog 

begge veier. 

Vi har utarbeidet et hefte som deles ut til foreldre/foresatte på hjemmebesøket med 

informasjon om oppstart og tilvenning i barnehagen. 

 

 

 

Overganger innad i barnehagen  

 

«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre 

får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe» 

(Rammeplanen side 33, 2017). 

 

For å sikre gode overganger innad i barnehagen, sender vi ut et velkomstbrev, med 

informasjon om ny avdeling og ansatte. For å få til en trygg overgang fra liten til stor 
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avdeling, går vi på felles turer og besøker de respektive avdelingene som barnet skal begynne 

på. Dette starter vi med på våren. Vi har erfart at dette gjør overgangen tryggere for både barn 

og voksne. Det kan også gjøre det lettere å imøtekomme det enkelte barn og deres behov. 

 

 

Overganger mellom barnehage og skole 

 

«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» (Rammeplanen side 33-34, 2017). 

 

Å være størst i barnehagen skal være kjekt og vi ønsker at barna skal få oppleve denne 

gleden! Siste året i barnehagen skal være noe ekstra spesielt. For å gi alle de beste 

mulighetene for å tilegne seg den basiskompetansen de trenger før skolestart, har vi egne 

skolegrupper som samles én eller flere ganger i uken. 

Vårt mål er at skolespirene skal ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å 

begynne på skolen. Barnehagen skal legge til rette for at barna blir kjent med hva som skjer i 

skolen og skolefritidsordningen før de begynner. Derfor har vi som mål at alle barna skal få 

besøke sin egen skole i løpet av våren, og vi vil også forsøke å låne et klasserom der vi leker 

og har aktiviteter.  

 

Dette året arbeider vi med «lekbasert læring». Vi ønsker å gi skolespirene gode forutsetninger 

for å lære ved å gi dem mestringsfølelse, trigge nysgjerrigheten og oppleve glede med dette. 

Vi har fokus på sosial kompetanse og selvstendighet som kan være med på å gi et godt 

grunnlag for en god skolestart.  

 

For barna kan det være mange følelser i sving når de skal begynne på skolen, både spenning, 

glede, litt uro og kanskje også litt redsel. Vi er opptatt av å ta disse følelsene på alvor, og 

legge til rette for at barna får en god start på skolelivet. Det gjør vi ved å ha kontakt med 

skolen og overføre informasjon om hvert enkelt barn. Slik kan alle barn bli møtt på sine 
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behov i skolen. I løpet av våren har vi aktivitetsdag med barnehagene i nærmiljøene. Skolene 

har en fadderordning hvor vi får besøk av en gruppe skolebarn. 

 

Plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO | Stavanger kommune 

 

Årshjul skolegruppen i Sunde/Kvernevik-barnehagene 

 

 

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 side 37, 

2017). 

 

Vi ønsker hele tiden å være i faglig utvikling, og vi har stort fokus på at det skal skje en reell 

læring i personalgruppen/barnehagen. Vurderinger og refleksjoner skjer gjennom det daglige 

arbeidet, gjennom møtevirksomhet; både på dagtid og kveldstid, på planleggingsdager og i 

veiledning. I vurderingsarbeidet tar vi utgangspunkt i barnehagens planer (årsplan, 

rammeplan og øvrige styringsdokumenter). I tillegg ser vi til resultatene fra bruker- og 

medarbeiderundersøkelsen, vurderer og justerer praksis ut ifra disse.  

 

Barnehagen er en lærende organisasjon og en god læringsarena for barna. 

Vi dokumenterer og evaluerer arbeidet og bruker dette til å videreutvikle den pedagogiske 

praksisen vår. Arbeidet dokumenteres gjennom bilder, tekst og planer.  

I tillegg har vi gode rutiner for dokumentasjon av møter, samarbeid med andre instanser og 

foreldresamarbeid (arkiveres i Public 360 og Public oppvekst)  

 

 

 

 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/overganger/
https://stavangerkommune-my.sharepoint.com/personal/sk24119_stavanger_kommune_no/Documents/%C3%A5rshjul%20skolegruppen.docx?web=1
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Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet gjennomfører ståstedsanalyse, en gang i året. 

• Personalet fyller ut egenvurderingsskjema fra handlingsplanen om psykososialt bhg-

miljø. 

• Personalet kartlegger barns trivsel gjennom barnesamtaler og observasjonsverktøy. 

• Personalet evaluerer jevnlig arbeidet som gjøres og justerer praksis i henhold til dette. 

 

 

 

 

Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra støtte?  

 

«Barnehagen skal tilpasse det allmenpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 

forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder» 

(Rammeplanen side 40, 2017). 

 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal oppleve seg som en del av fellesskapet og 

samtidig skal barnet delta i lek og aktiviteter ut ifra egne behov og forutsetninger. Vi skal gi 

et likeverdig tilbud til alle barn uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial- og kulturell 

bakgrunn. 

 

Barnehagen skal observere og kartlegge barns behov regelmessig. Ved behov for henvisning 

til eksterne instanser skal dette gjøres i samråd med foreldre/foresatte.  

Barnehagen skal tilpasse sitt pedagogiske innhold til hvert enkelt barn som trenger hjelp og 

støtte. 
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«Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke dekkes innenfor det allmennpedagogiske 

tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av 

barnet om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen skal sørge for at barn 

som mottar spesialpedagogisk hjelp, er en del av fellesskapet og innenfor det 

allmennpedagogiske tilbudet» (Rammeplanen side 40, 2017) 

 

Samarbeidet med andre instanser er organisert i et ressursteam og tverrfaglig barnehageteam 

(TBT), hvor målsettingen er å knytte hjelpen nærmere barnet.  

Ressursteamet og TBT bidrar med kompetanse- og organisasjonsutvikling med tanke på gode 

leke- og læringsmiljø for barn og barnegrupper, som trenger ekstra støtte i et inkluderende 

felleskap.  

Ressursteamet består av spesialpedagog, representanter fra PPT og avdelings- og 

virksomhetsleder i barnehagen. TBT består av representanter fra PPT, fysio- og 

ergoterapeuter, barnevernet, helsesykepleier og representanter fra veilederkorps på Johannes 

læringssenter. 

 

Personalet skal også ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep. Personalet skal vite noe om hvordan dette kan forebygges og oppdages. 

De skal også kjenne til opplysningsplikten til barnevernet jf. Barnehageloven §22 og 

avvergingsplikten §196 i Straffeloven. 

 

I løpet av barnehageåret vil det bli avholdt en eller flere «Vil vite»-samlinger med 5-åringene 

i alle våre bygg. Hensikten med samlingene er at de eldste barna skal få kjennskap til vold og 

seksuelle overgrep gjennom et tilpasset pedagogisk opplegg. Samlingene vil bli gjennomført 

av kompetente pedagogiske ledere som har vært på kurs i forhold til dette temaet. Kjente, 

trygge voksne vil i tillegg delta på samlingene slik at barna vil bli ivaretatt på best mulig 

måte. Foreldre vil bli orientert etter at samlingen er gjennomført. 
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Rammeplanens 7 fagområder  

 

De 7 fagområdene som er nedfelt i rammeplan for barnehager, står sentralt i våre planer og 

vårt arbeid, de viser igjen i alt vi gjør. Barnehagen er en del av utdanningsløpet og bidrar til å 

gi barn kompetanse til å mestre livet og utvikle seg gjennom utfoldelse i lek, fantasi og 

livsglede. Disse fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter i skolen. 

 

Det er syv fagområder:    

1.   Kommunikasjon, språk og tekst   

2.   Kropp, bevegelse, mat og helse   

3.   Kunst, kultur og kreativitet   

4.   Natur, miljø og teknologi   

5.   Antall, rom og form   

6.   Etikk, religion og filosofi   

7.   Nærmiljø og samfunn  

 

Mer om fagområdene:  

Rammeplan for barnehagen (udir.no) 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Barnehagens arbeidsmåter  

 

«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og 

gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal 

tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet» (Rammeplanen side 43, 2017). 

 

Vi har felles faglig fokus i hele virksomheten og dette barnehageåret jobber vi spesielt med 

det psykososiale barnehagemiljøet. Det er en rød tråd på personalmøter, ledermøter, fagmøter 

og avdelingsmøter. Målet er at dette skal vise igjen i alt arbeidet vårt med barna.  

 

Mye av arbeidet foregår i mindre grupper, hvor barna deles inn etter alder og behov. Vi ser at 

vi på denne måten lettere kan tilpasse tema, prosjekt og aktiviteter til det enkelte barn.  

 

Hvert bygg velger ulike tema som er knyttet opp mot de 7 fagområdene. I dette arbeidet skal 

også det psykososiale barnehagemiljøet ivaretas og jobbes med. Det betyr blant annet at de 

ansatte skal støtte, inkludere og være gode rollemodeller for barna. 

 

 

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» (Rammeplanen side 44, 2017). 

 

Barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. Dette betyr blant annet at barna skal ha 

varierte leke-, aktivitets- og læremuligheter. Dette kan være i form av det fysiske miljøet hvor 

ulike materialer som bøker, leker og verktøy er lett tilgjengelig.  

 

Det er viktig for barna å oppleve mestring og samtidig ha noe å strekke seg etter. 

Gjennom observasjon, dokumentasjon og evaluering kan vi finne ut hvordan vi kan legge til 

rette for at barna skal oppleve fremgang, læring og utvikling og bli enda rikere på erfaringer. 
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Vi arbeider i grupper og har opplegg ut fra barnas utviklingsnivå, slik at barna får 

utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskap og ferdigheter.  

 

  

 

 

 

Kjennetegn på god praksis: 

• Personalet tilbyr varierte lek- og læringsmuligheter. 

• Personalet bidrar til å utvide leken til barna i tråd med barnas utvikling. 

• Personalet plasserer leker, spill og annet materiell lett tilgjengelig og synlig på 

avdelingen. 

• Personalet lager gode planer hvor progresjon kommer frem og evaluerer disse jevnlig 

(halvårlig). 

• Personalet observerer gjennom lek/samspill og kartlegger hvert enkelt barn for å sikre 

videre utvikling og progresjon. 

• Personalet har kunnskap og kompetanse om barns utvikling.  
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Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen? 

 

«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» 

(Rammeplanen side 44, 2017). 

 

Et av de viktigste ferdighetsområdene for barns læring i det 21. århundre, er digital 

kompetanse og dømmekraft. Digitale verktøy er et av mange verktøy og arbeidsmåter vi 

benytter oss av i det pedagogiske arbeidet, og det kan bidra til barns lek, kreativitet og læring. 

Det skal være et arbeidsverktøy som beriker og utvider allerede kjente arbeidsmåter. I 

forbindelse med prosjekt/temaarbeid kan digitale verktøy brukes som kildesøk, for å finne 

faktaopplysninger og til å finne inspirasjon. 

 

Barna i dagens barnehage er født inn i en digital hverdag og har mye kompetanse. 

Digitale verktøy er en del av barnekulturen og samfunnet i dag. Digital kompetanse er viktig 

for framtiden, skolegangen og arbeidslivet. Det kan bidra til å utjevne forskjeller og fremme 

læring. 
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Kjennetegn på god praksis:  

• Personalet har tydelige rammer for hvor og når digitale medier skal brukes.  

• Personalet utøver dømmekraft ved bruk av digitale verktøy og ivaretar barnas 

personvern (FNs barnekonvensjon). 

• Personalet har samtaler med barna om hvordan digitale verktøy brukes på en riktig og 

klok måte – viser til barns rettigheter (se barnekonvensjonen). 

• Personalet bruker smarttelefoner, digitale fotoapparat og Ipad i samspill med barna 

både ute og inne. 

• Personalet bruker aktuelle apper i språkarbeid og realfag sammen med barna, for å 

utvide og søke kunnskap. 

• Personalet bruker digitale verktøy sammen med barna for å undre seg over og 

undersøke tema barna er opptatt av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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«I VÅRT MANGFOLD ER DU UNIK» 

LA MEG VÆRE BARN. 

La meg sitte på et fang, mens jeg er liten 

så jeg kan gå oppreist når jeg er stor. 

 

La meg gråte ved et kinn, mens jeg er barn 

så jeg kan tørke tårer når jeg er voksen. 

 

La meg holde ei hand, mens jeg er svak 

så jeg kan holde hender når jeg er sterkere, 

 

La meg ha en barndom 

Jeg trenger trygg niste for å vokse. 

 

Ragnhild B Waale 
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