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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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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 arbeidet i barnehagen. Utviklingen skal bygge på forskningsbasert 
kunnskap.  Universitetet i Stavanger deltar aktivt sammen med barnehagene slik at praksis 
og forskning påvirker hverandre i et likeverdig partnerskap og sammen utvikler ny forståelse 
og ny kunnskap.  
Formålet med ordningen er å realisere rammeplanens intensjoner og krav slik at alle barn 
får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.   
  
Satsningsområdene er  

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

 
 

Partnerbarnehage 

Som en del av den regionale ordningen er Emmaus barnehage i partnerskap sammen med 

Universitetet i Stavanger, barnehagelærerutdanningen. 

Vi skal være et partnerskap for høy kvalitet i barnehagen. Rammeplanens intensjon og krav 

skal realiseres slik at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. Aktørene i 

barnehagesektoren skal samarbeid om kompetanseutvikling. Barnehagebasert 

kompetanseutviklingsarbeid er sentralt i ordningen. 

To satsningsområder for kompetanseutvikling er valgt i region midt: 

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

• Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

Lærende nettverk: 

• Gjensidig læringsutveksling mellom barnehager og mellom ulike roller i 

barnehagefeltet 

• Utvikle barnehagen som lærende organisasjon 

• Øke kapasitet til å lede barnehagebasert kompetanseutviklingsarbeid. 

Som forskningsbasert kunnskap har vi valgt samspillskvalitet som tema. Vi ønsker å bli 

bevisste på vår rolle som gode samspillspartnere i hverdagen. Hvordan vi kan være gode 

samtalepartnere er også tema som vi vil rette blikket mot. Å lytte til det barna vil formidle 

krever innlevelse og vilje hos de voksne. Som voksen må vi oppgi kontrollen over 

interaksjonen og følge barns initiativ. På den måten blir barn og voksne likeverdige 

samtalepartnere i det som Charlotte Palludan kaller utvekslingstone. Her blir barn og voksne 

likeverdige samtalepartnere som utveksler erfaringer, tanker, meninger og følelser.  
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I denne årsplanen er kapitlene i hovedsak bygd opp slik:    

• Først en vurdering av praksis inneværende barnehageår.    
• Så en beskrivelse av hvordan barnehagen i lys av rammeplanens intensjoner og 
egne vurderinger vil arbeide for å omsette rammeplanens intensjoner til praksis 
kommende barnehageår.    

  
 

Presentasjon av Emmaus barnehage. 
 

En barnehage som skaper gode minner og gyldne øyeblikk. 

Sammen for en god start på livet. 

Barnehagen er en kommunal barnehage som holder til i Storhaug bydel, i et naturskjønt, variert og 

populært nærområde med både bakker, fjell, skog og sjøen som ligger like ved.  

Vi bruker nærområdet vårt til ulike prosjekter og turer. Årstidene blir brukt som et gjennomgående 

tema hele året der naturen rundt oss gir unike muligheter til ulike naturopplevelser, språkarbeid, lek 

og læring.  

Vi er opptatt av å gi barn kunnskap om naturen og nærmiljøet, og vi ønsker at barna skal føle 

tilknytning til området rundt barnehagen. Ved å nytte naturen på ulike måter, lærer vi barna å være 

aktive og bli glad i naturen, og barna får en begynnende forståelse av betydningen av bærekraftig 

utvikling.  

Vi tror på at det vi er glade i, tar vi bedre vare på.  

I Emmaus barnehage er vi glad i mat, og vi er opptatt av at barna skal få bra og variert mat laget fra 

bunnen. Vi tilbyr tre måltider til dagen, med fokus på "det gode måltid". Personalet skal legge til 

rette for at måltidet blir en hyggelig stund med gode samtaler. Vi ser på måltidene som en viktig 

læringsarena.  

 

En lesende barnehage  

Det å lese og samtale rundt bøker har stor verdi for språklæringen. Vi har derfor valgt å være en 

lesende barnehage. Vi legger vekt på lesning som en estetisk opplevelse og barna skal oppleve at det 

er gøy å lese. Vi ønsker at barna skal få ta del bøkenes magiske verden og vi ønsker å skape leselyst. 

Lesing, undring og samtale er en støtte til språklæringen derfor skal alle barn i Emmaus delta i minst 

1 planlagt språk og leseaktivitet i uka. Da skal vi introdusere og bruke nyere litteratur.  

Språk blir sett på som nøkkelen til framtidens kunnskap. Språk og kommunikasjon er kunnskap og 

sosialt samspill. Her i Emmaus har vi deltatt i Språkløyper som er en Nasjonal strategi for lese- og 

skrive satsing. For å lese mer om denne satsningen gå inn på: www.sprakloyper.no 

 

http://www.sprakloyper.no/
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Barnehagens verdigrunnlag i praksis   

Ut fra ståstedsanalysen til barnehagens verdigrunnlag har vi valgt ut tre vedlikeholds moment og tre 

utviklingsmoment.  

Vedlikeholdsmomenter; 

• Anerkjenne barndommens egenverdi. 

• Gi barna felles erfaringer og synliggjør verdien av fellesskap. 

• Bidra til at alle barn opplever trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi.  

Utviklingsmomenter; 

• Synliggjør mangfold som en ressurs. 

• Reflekterer over egne holdninger til likeverd og likestilling. 

• Gi alle barn mulighet til ro, hvile og avslapping 

Det er dette vi skal fortsette å jobbe med for å oppnå varig endring under kjernekomponenten, 

Barnehagens verdigrunnlag. 

I Emmaus barnehage skal personalet;  

• Møte alle barn som et subjekt og vi skal ha respekt for hvordan barnets 

opplevelsesverden oppleves. Dette er med på å skape grunnlaget for 

medmenneskelighet og gode relasjoner.  

• Se og respektere barna som den de er.  

• Gi barna fellesopplevelser. Barnegruppa skal alltid deles opp i mindre grupper. 

• Synligjøre ulike språk, kulturer og tradisjoner. (For eksempel. telle, lære sanger og 

lære noen enkle ord på de ulike språkene. Fortelle eventyr og høre på musikk fra 

ulike land. Markere tradisjoner og høytider. La mat fra andre kulturer bli en del av 

hverdagen).    

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg?   
 

I Emmaus har vi jobbet mye med relasjonskompetanse. Personalet har blitt skolert i 

trygghetssirkelen og de fire oppdragelsesstilene som Baumrind (1991) skriver om.  

For å få en felles forståelse for kjernekomponenten omsorg har vi reflektert rundt begrepet. Vi har 

blitt enige om disse momentene:  

 

Vedlikeholdsmomenter;   

• Møte alle barn med åpenhet, varme, og interesse og vise omsorg for hvert enkelt 

barn. 

• Å sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 

Utviklingsmomenter;  

• Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med 

sensivitet. 
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• Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 

omsorg.  

Vi har operasjonalisert kjernekomponenten omsorg i ulike konkrete tiltak. Disse tiltakene skal vi 

fortsette å jobbe med for å oppnå varig endring. 

I Emmaus barnehage skal personalet;  

• Kjenne til trygghetssirkelen og utøve den i praksis.  

• Kjenne til og utøve den autoritative voksenstilen.  

• Være tilstedeværende voksne som fanger opp ulike signaler både verbale og 

nonverbale.  

• Kjenne til begrepet toleransevinduet og utøve den i praksis. 

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek?  
 

I Emmaus har leken en sentral plass både i barnehagehverdagen og i barnets sosiale liv. Vi har 

reflektert over lek og leketeorier på møter.  

Vedlikeholdsmomenter;  

• Fremme et inkluderende lekemiljø der alle barn kan delta i lek og erfare glede i 

leken.  

• Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek. 

Utviklingsmomenter; 

• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. 

• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for 

utvikling av leketemaer. 

• Kreativitet på utelekens rammer 

I Emmaus barnehage skal personalet;  

• Tenne lekegnisten hos barna. Med lekegnist menes at barn må få et innhold som 

skaper et ønske om å være sammen med hverandre i lek.  

• Lage ulike lekgrupper med inspirasjon fra litteratur og fellesopplevelser.  

• Være tilstede sammen med barna i lekegruppene. 

• Veilede barna til gode handling og kommunikasjonsmønstre.  

• Utvikle sosial kompetanse og prososial atferd hos barn.  

• Modellere alternative positive handlinger og hjelpe barna med relasjonsbygging. 

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?   
 

For å få en felles forståelse for kjernekomponenten danning har vi reflektert og sett verdien i at 

barna får delta i demokratiske fellesskap.  
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Vedlikeholdsmomenter; 

• Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse. 

• Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet. 

Utviklingsmomenter; 

• Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikheter som grunnlag for opplevelser, 

utforsking og læring.  

• Synligjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet.  

Vi har operasjonalisert kjernekomponenten danning i ulike konkrete tiltak. Disse tiltakene skal vi 

fortsette å jobbe med og trene på for å oppnå varig endring. 

I Emmaus barnehage skal personalet;  

• Skape et inkluderende fellesskap der alle barns stemmer og bidrag blir like viktige.   

• Være interessert i barnas initiativ, tanker, erfaringer, kreativitet, ideer og interesser 

på ulike områder og ut fra ulike bakgrunner. 

• Dele barna i lekegrupper for å komme nærmere barna i deres sosiale og emosjonelle 

utvikling  

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?   
 

I Emmaus har vi et helhetlig syn på læring, det vil si at barn lærer med hele seg. Gjennom å bruke 

alle sanser, lek, erfaring, interesse, utforsking og mestring mener vi gir gode forutsetninger for 

læring. Trygge gode rammer og gode varme relasjoner danner også grunnlaget for et rikt og godt 

læringsmiljø.  

 

Vedlikeholdsmomentere; 

• Være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for 

læring i ulike situasjoner og aktiviteter. 

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

andres læring. 

• Personalet skal støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, teamer og fenomener 

og skape mening sammen med dem 

Utviklingsmomenter; 

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

mestringsopplevelser. 

• Legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns trivsel og allsidig 

utvikling.  
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• Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet og kreativitet, 

læringslyst og tiltro til egne evner. 

I Emmaus barnehage skal personalet;  

• Være interessert i barnas hverdag og ulike gjøremål. 

• Være lyttende og legge til rette for lekende og lystfylt læring. Å se det lærende i 

leken og det lekende i det lærende vil være grunnsynet i Emmaus. Derfor må den 

voksne ha en innstilling og et engasjement som kan skape gode læringsprosesser og 

utnytte hverdagsaktivitetene til lekende læring. 

 

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap?  
 

«Det besta i livet er venner». I Emmaus er vi bevisste på hvor viktig det er å ha venner. Vi har 

sammen reflektert over viktigheten av at alle har noen å leke og være sammen med. Vi har brukt 

møter til å reflektere rundt mobbing og mobbeatferd.  

Vedlikeholdsmomenter; 

• Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre. 

• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle barn kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære og beholde venner.   

Utviklingsmomenter; 

• Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for 

samhandling i fellesskap.  

• Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner. 

Vi har operasjonalisert kjernekomponenten vennskap og fellesskap i ulike konkrete tiltak. Disse 

tiltakene skal vi fortsette å jobbe med for å oppnå varig endring. 

I Emmaus barnehage skal personalet; 

• Være til stede sammen med barna.  

• Ha vennskap som tema gjennom hele året. 

• Lære barna konflikthåndtering. 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og språk?   
 

Emmaus barnehage er opptatt av språk og språkmiljø Vi er som en lesende barnehage, opptatt av 

nyere litteratur. De barna som trenger ekstra støtte til språklæringen, skal få en mer systematisk 
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trening. Her er språktrappa (pedagogisk planleggingsverktøy laget av Stavanger kommune) til god 

hjelp. 

Vedlikeholdsmomenter; 

• Være bevisste på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i       

kommunikasjonen med alle barn. 

• Alle barn skal observeres i små grupper og det skal gis mulighet til å delta aktivt i 

samspillet 

Utviklingsmomenter; 

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

• Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og 

følelser 

• Støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle 

barnas språklige kompetanse.  

 

Vi har operasjonalisert kjernekomponenten kommunikasjon og språk i ulike konkrete tiltak. Disse 

tiltakene skal vi fortsette å jobbe med for å oppnå varig endring. 

 

I Emmaus skal personalet;  

• Bruke hverdagsaktivitetene og utnytte her og nå situasjonene som gode 

språkarenaer. 

• Anerkjenne, lytte, gi respons og undre seg sammen med barna. 

• Ha løpende dialoger med barna om hva vi gjør, hvorfor og hvordan vi gjør det vi gjør. 

• Bruke støttende språkstrategier som åpne undrende spørsmål.  

• Bruke utvekslingstone der det er barnet som har samtalekontrollen isteden for 

undervisningstonen der den voksne har kontrollen.  

• Se på språklig mangfold som en ressurs og støtte flerspråklige barn i å bruke sitt 

morsmål. 

 

  

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til medvirkning?   
 

I Emmaus barnehage ønsker vi at barn skal ta del i demokratiske prosesser. Barnas medvirkning må 

tilpasses individuelle forutsetninger og behov.   

Vedlikeholdsmomenter; 

• Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Utviklingsmomenter; 

• Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 

barnehagens virksomhet. 
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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. 

Vi har operasjonalisert kjernekomponenten medvirkning i ulike konkrete tiltak. Disse tiltakene skal vi 

fortsette å jobbe med for å oppnå varig endring. 

I Emmaus barnehage skal personalet; 

• La alle barna bli sett og hørt og bekreftet av tilstedeværende og tilgjengelige voksne.  

• La barn ta egne valg, samtidig som de må forholde seg til fellesskapets interesser. 

• La barn og voksne planlegge og gjennomføre hverdagslige aktiviteter sammen. 

• Ha kunnskap om barnas interesser og hva barna er opptatte av og planlegge ut fra 

disse.  

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid mellom 

hjem og barnehage?   
 

• Vi ønsker at samarbeidet mellom hjem og barnehage alltid skal ha barns beste som mål. 

•  Vi har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling.  

• Vi skal ha en god dialog med alle foresatte. 

• Vi skal i løpt av barnehage året tilby to foreldresamtaler 

 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger?   
 

Når barnet begynner i barnehagen 

Barnehagen ønsker i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at barna skal få en trygg og god 

start i barnehagen. I juni inviterer vi til en besøksdag for barn og foreldre. Her får barna og 

foreldrene se avdelingen og hilse på de som jobber på avdelingen. Alle barna får sin 

tilknyttingsperson og vi gjennomfører en oppstartsamtale med foresatte.  

Barn er forskjellige, og vi må gi hvert barn den tiden det treger for å bli kjent og trygge sammen med 

ansatte og barn på avdelingen.  

Overganger innad i barnehagen  

Tilvenning fra liten til stor avdeling.  

Vi starter rett over påske med tilvenning for barn som bytter avdeling. Vi begynner først med korte 

besøk så utvider vi til faste besøksdager. Etter hvert vil vi spise frokost eller lunsj sammen. De som 

har sluttet å sove kan leke sammen med de store i utetiden. Vi kan gå på turer sammen og de store 

få oppgaver sammen med de nye vennene.  

Husk at det går an å besøke andre veien også- de store hilser på de yngste på deres avdeling. Vi har 

overføringssamtaler får liten til stor. Avgivende avdeling har ansvar for innkalling.   
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Overganger mellom barnehage og skole 

Vi følger Stavanger kommune sine retningslinjer. Se lenke. 

 

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. 

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig. Det bidrar til kontinuitet og 

progresjon og synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen. Planlegging skal 

gi utgangspunkt for refleksjon og utvikling. 

Vurdering av barnehagens arbeid skal jevnlig utføres. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal 

beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som 

barnehagemyndighet informasjon om hva barn opp og gjør i barnehagen, og om hvordan 

barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

 

Utviklingsmoment:  

• Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet – det skal beskrives, analyseres og 

fortolkes ut ifra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 

• Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. 

 

Vedlikeholdsmoment: 

• Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt og i 

gruppe 

• Vurdering om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidig utvikling skal dokumenteres 

når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud 

• Avdelingsmøtene inneholder drøfting og refleksjon ved gjennomgang av avdelingen og 

temaarbeid 

• Hjemmesiden har oppdaterte ukesnytt og månedsbrev som viser avdelingens planlegging. 

Personalet skal: 

• Lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet 

• Observere, dokumentere, reflektere og systematisk vurdere og samtale med barn og 

foreldre 

  

 

 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/plan-for-overgang-mellom-barnehage-og-skole2.pdf
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Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra støtte?   
Stavanger barnehagen har som mål og gi et likeverdig tilbud av høy kvalitet til alle barn.  

• Vi skal formidle barnehagens innhold på en måte som gjør at alle kan delta ut fra sine egne 

forutsetninger og behov. 

• Vi skal tilpasse det allmenpedagogiske tilbudet etter barnets behov og forutsetninger. 

• Vi skal bruke Ask (alternativ supplerende kommunikasjon) for de barna som trenger ekstra 

støtte i kommunikasjonen.   

Barnehagens arbeidsmåter  
 

Barnehagens arbeidsmåter skal ivareta barna behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og 

gi barn mulighet for medvirkning.  

Arbeidsmåtene skal gjøre barnehagens innhold spennende og variert, de skal skape engasjement, 

interesse og motivasjon. Vi er også opptatt av at arbeidsmåtene vi velger er tilpasset barnegruppen, 

og enkeltbarnet.  

Utviklingsmoment: 

• La barna delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av aktivitetene. De skal få 

medvirke i beslutningsprosesser ut ifra egne forutsetninger og modningsnivå.  

• Jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen. 

 

 

Vedlikeholdsmoment: 

• Stimulere barna undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre 

nye ting.  

• Arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng.  

• Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, 

utforskning og skapende aktiviteter. 

Personalet skal: 

• Ta utgangpunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkt og initiativ i barnehagens daglige 

arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter.  

• Bruke temaplan for å sikre tverrfaglig fokus hvor alle fagområdene blir inkludert i 

temaarbeidet.  

• Dele barna i grupper etter alder og modenhet, dette for å sikre at enkeltbarnet opplever 

utfordringer og mestring på sitt nivå.  

 

 

Hvordan arbeider barnehagen med progresjon? (se for eksempel føringer for 

personalet s.44).   
 

Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen? (se for eksempel 

føringer for personalet s. 45).  

 


