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Litt om oss i Utsira barnehage 

 
I august 2010 ble vi samlokalisert med skolen i nytt bygg som fikk navnet sirakompasset. 

Vi er en enavdelingsbarnehage der alle barna mellom 0- 6 år er samlet. For at alle barna skal 

få aldersadekvate utfordringer, deler vi gruppen ved behov i løpet av dagen.  

 

Vi liker å leke ute, og går ofte tur til fyret, tårngammen, ringmerkeskogen, toppene, stranda, 

eventyrskogen og løypene i marka.  

 

Vi jobber temabasert, hvor vi lager en aktivitesplan med et bestemt tema over to- tre 

måneder om gangen. Temaer vi har fordypet oss i er: Havet, fugler, planting, eventyr, bøker, 

musikk og eksperimenter. Personalet er inspirert av Trude Brendeland og vi jobber gjerne 

med tema gjennom «magiske samlingstunder» som er med på og gi gode inntrykk med 

estetiske opplevelser.  

Vi liker også å plante i utekasser om våren: gulerøtter, poteter, sukkererter, krydder og  

jordbær. 

 

  

  
 

Tlf.: 52 75 01 36 

barnehagen@utsira.kommune.no 

Mob.: 949 83 606 

www.minbarnehage.no/utsirabhg 

http://www.minbarnehage.no/utsirabhg
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Årshjul 
 
 

August: 

Nytt barnehageår, tilvenning nye barn. 

 

September: 

Foreldremøte 

 

Oktober: 

Foreldresamtaler 

Innsamling til året tv- aksjon 

 

Desember: 

Juleforberedelser 

Julekalender 

Lucia 

Barnehagen holder stengt i romjulen 

 

Februar: 

Samefolkets dag 6. februar 

Karneval 

 

Mars/april 

Påskeforberedelser 

Foreldrekaffe 

Onsdag før påske holdes stengt 

 

April: 

Foreldresamtaler 

 

Mai: 

17. mai feiring 

Juni: sommeravslutning 

 

Juli: 

Tre siste ukene i juli er sommerstengt. 
 

I løpet av barnehageåret har barnehagen 5 planleggingsdager, barnehagen er da stengt. 3 av 

dagene skal være samtidig som skolen sine planleggingsdager. 



Virksomhetsplan for Utsira barnehage 2018- 

2021 

 

 

 5 

Nasjonale og lokale styringsdokument for barnehagen: 

- Barnehageloven 

- Rammeplanen 
- St. mld nr 24 Fremtidens barnehage 

- Stategiplan- kompetanse for fremtiden barnehage 

- Kommuneplan for Utsira 2012- 2022 

 

Lov om barnehager med forskrifter og retningslinjer setter generelle kvalitetskrav til 

barnehagevirksomheten. Disse vil alltid være overordnet og dermed styrende for 

barnehagens innhold. 

 Barnehageloven § 1: 

Formål  

       ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen 
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret 
i menneskerettighetene.” 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens 

samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, 

lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder 

viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 

 

Vi i Utsira barnehage forplikter oss til å arbeide mot kommunale mål, gitt både i lokale og 

nasjonale planer. 

Under arbeidet med denne virksomhetsplanen, har personalet kommet frem til en visjon og 

verdier som er viktige for oss i dagliglivet i barnehagen. I tillegg til dette har vi under arbeidet 

innlemmet rammeplan for barnehager i vår virksomhetsplan. 
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Vår visjon: 

 «Jeg skal være meg- sammen med deg» 

 

Utviklingen av egen identitet, er avhengig av gode samspill og relasjoner. Vi må bry oss om 

hverandre og skape inkluderende felleskaper. De voksne bidrar til å skape best mulig 

utvikling hos det enkelte barn samt barnegruppen, ved å ha fokus på egen rolle, relasjoner 

og kommunikasjon. 

Våre verdier: 
Verdier er med å gi mening og innhold. De er også med på å gi retning og føring på de 

valgene vi tar og være med å gi en forankring. 

 

 Omsorg               Samspill            Glede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjensidig respekt 

Empati 

Stort hjerte 

Vennskap 

Felleskap 

Sosial kompetanse 

 

 

Humor 

Utforske verden 

Natur og bevegelse 
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Plan for kompetanse 
 

Rammeplanen: 

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. 

 
Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvaret for 

å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på et overordnet nivå. 

Pedagogisk leder skal sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, og har sammen med 

styrer ansvar for at samfunnsmandatet oppfylles og at målene i rammeplanen realiseres. 

Pedagogisk leder har også ansvar for å veilede det øvrige personalet. 

Barnehagens ansatte skal jevnlig delta i kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid for å 

heve kompetanse og øke sin forståelse for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

I kommuneplan for Utsira 2012- 2022 står det: 

- Rekruttere personale med barnehage faglig kompetanse. 

- Gi personalet mulighet til utdanning og kurs for å heve kvaliteten på det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen.  

Det finnes ulike støtteordninger gjennom kommunen, fylkeskommunen, fagforbundet og 

utdanningsforbundet.  

Ufaglærte assistenter i Utsira barnehage oppfordres til å bli barne- og ungdomsarbeidere 

eller barnehagelærer. Alle av barnehagens personalet oppfordres til å søke videreutdanning. 

 

Ansatte som videreutdanner seg i forhold til våre lokale satsingsområder, vil bli prioritert. 

 

Satsingsområder vi legger vekt på i vår barnehage: 

- Språk og kommunikasjon 

- Inkluderende lekemiljø 

- Relasjon og tilknytning 
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Utviklingsarbeid 

 
«Være sammen» , prosjektet «de yngste barna» og «språkløyper» er våre byggesteiner. Og 

vi har med oss kjerneelementene fra disse prosjektene inn i arbeidet med satsingsområdene 

vår på planlegging- og vurderingsarbeid, diskusjoner på personalmøter, faglige innspill til 

politikere og foreldre og i hverdagen med barna. 

 

Være sammen 
I Utsira barnehage arbeider vi kontinuerlig med «være sammen» som et utarbeidet av 1. 

amanuensis Pål Roland i samarbeid med Ingunn Størksen og Eivind skeie.  

 

De fem kjernekomponentene er: den autoritative voksenrollen, tidlig innsats, håndtering av 

barn med utforende adferd, kommunikasjon og implementering. 

 

Den autorative voksenrollen (varme og grensesettende voksne) 

 

Den autoritative voksenstilen er et grunnleggende prinsipp i være sammen. Det betyr at 

denne voksenstilen skal utgjør en viktig del av barnehagens pedagogiske plattform og de 
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ansattes fellesforståelse. Vi ønsker også å inkludere foreldrene og andre som møter barna til 

det daglige til å reflektere og praktisere denne voksenstilen.  

 

Den autoritative voksenrollen går ut på å gi barnet mye varme og nærhet samtidig vi setter 

grenser og krav til barnet.  

 

Et barn som opplever varme og nærhet 

- Kjenner seg godtatt og omgitt av vennlighet og omsorg 

- Får hjelp til å utvikle sin evne til å stole på andre 

- Får lettere for å inngå vennskap 

- Får impulser til å bry seg om andre 

- Får en større base av trygghet i tilværelsen 

 

Gjennom kontroll og grenser satt av voksne hjelpes barnet til det vi kaller egenkontroll. Et 

barn med sunn og god egenkontroll har: 

- Større evner til å møte motgang og frustrasjon 

- Lettere for å opprette sosiale forbindelser 

- Bedre evner til å leve i felleskap med andre 

- Lettere for å kontrollere sterke følelser og utslag av sterke følelser. 

 

De yngste barna- Line Mevold 

 
Gjennom Hauglandsløftet var vi deltaker i et prosjekt med Line Melvold som veileder. Basis i 

prosjektet er barnas utvikling i løpet av sine første 1000 dager i livet. Tilknytning og nyere 

hjerneforskning. Prosjektet gav oss utgangspunkt i hvordan vi ønsker i vår barnehage 

samhandle med de yngste barna i barnehagen.  

 

God omsorg handler om den gode samtalen, gi ansvar, annerkjennelse, empati, være 

tilstede, varme og nærhet, trøst, møte barnet, være tydelig, korrigere kjærlig og være 

tilstede. 

Situasjoner:  

Bleieskift: en- til en kontakt med dialog, sang og tilstedeværelse med barnet. 

Matsituasjon: alle får i seg mat, samtale rundt bordet. 

Påkledning: gi ansvar og utfordre, ros, mestringsfølelse. 

Møte barnet: god morgen og farvel. 

Lekesituasjon: tilstedeværende voksne, Ladestasjon- være et trygt fangt barna kan komme 

til, søke trøst, få nærhet før det vender tilbake til leken. 
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Språkløyper 

 
August 2018 begynte vi arbeidet med språkløypene som er utviklet av lesesenteret på 

Universitetet i Stavanger og skrivesenteret.  

Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser Skandinavisk 

barnehageforsking. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å 

implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen. 

Målet med kompetanseutviklingspakken Språk og leseaktiviteter er å styrke barnehagens 

daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike lese- aktiviteter. 

 

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:  

Språklæring: barns språkutvikling, språk og lesing  

Ulike måter å lese på: samtalen som arbeidsform, å lese flere ganger, å lese bilder, 

konkreter og ordforråd, å lese tekster med gjentakende mønster.  

Lesing for alle:  leselyst, leselogg , foreldresamarbeid 
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Barnehagens formål og innhold 
Rammeplan for barnehagen: 

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 

med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»  

 

Omsorg 
Barnas hverdag:  

- Barna skal få tilstrekkelig tid i tilvenningsfasen, til å bli trygge og vante med 

hverdagen hos oss.  

- Hvert barn har en primærkontakt, som vil ha et særlig fokus på dette barnet og 

fungere som en fast og trygg base for både barn og foreldre.  

- Vi setter av tid til å se det enkelte barns behov, og arbeider aktivt med sikre at det er 

bankingtime for alle barn.  

- Vi samtaler med barna om regler, normer og hvordan vi påvirker hverandre i 

hverdagssituasjoner, slik barna får en grunnleggende forståelse for hvordan egne 

handlinger påvirker andre. Vi oppfordre barna til å både gi og motta omsorg.  

- Hverdagen er tilrettelagt med en stor del faste rutiner, for å skape trygghet og 

gjenkjennelighet for barna.  

Lek 
Barnas hverdag: 

- Barnehagen legger til rette for både fri lek, samtidig som den mere organiserte leken.  

- De voksne er aktivt deltagende, og bruker rollen sin til å støtte opp om de enkelte 

barns behov, samtidig som en har et fokus på at hele lekegruppen kan fungere.  

- Barna introduseres for ulike lekematerialer og ulike leketyper, slik de får et større 

leke repertoar og dermed får lettere for å leke mere variert og med ulike personer.  

Danning 
Barnas hverdag: 

- Barna støttes i å utforske omverden og vi bidra til å legge grunnlag for barna sine 

modige, selvstendige og ansvarlige deltagelse i demokratiske fellesskap.  

- Barna skal få oppleve tilhørighet til samfunnet, naturen og kulturen, ved at vi legger 

til rette for aktiviteter som avspeiler det disse. Med det mener vi aktiviteter som har 

et særpreg, fordi vi bor på Utsira: fuglekikking, tur til de ulike severdigheter og 

turløyper rundt på øya, fisking og aktiviteter med og om vind og værforhold. Vi 
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vekter også nasjonale aktiviteter og er blant annet deltagende på TV-Aksjonen hvert 

år. Vi har markering av Samenes dag, 17. Mai, påske, jul og karneval.  

Læring 
Barnas hverdag: 

- Barnehagen tilrettelegger for at det gjennom barnehageåret er ulike temaer. 

Temaene er knyttet opp mot fagområdene, samtidig som det tas hensyn til 

barnegruppens interesser.  

 

Kommunikasjon og språk 
Barnas hverdag:  

- Vi har et fokus på språklige aktiviteter og god språkstimulering i hverdagen.  

- Vi leser bøker som passer til barnets nivå, alder og interesser, slik de får best mulig 

stimulering og læring.  

- Vi støtter barna i å sette ord på og løse opp i konflikter ved å bruke språket sitt.  

- Vi er oppmerksomme på barnas kroppsspråk, særlig med de som ikke har språk enda.  

- Vi bruker Snakkepakken etter behov 

Sosial kompetanse 
Rammeplanen 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere 

godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 

samspill. 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.» 

 

Sosial kompetanse dreier seg om å ha kunnskaper, holdninger, ferdigheter og motivasjon for 

å kunne samhandle med andre mennesker. Det kan da handle om at de viser evne til å leve 

seg inn i andres situasjoner, viser medfølelse, vise omsorg og ta hensyn.  

 

Med utgangspunkt i Være sammen, er sosial kompetanse viktig, da dette ses som en vaksine 

mot å ikke falle utenfor samfunnet.  Samtidig er det å inngå i sosiale relasjoner med til å 

etablere et godt selvbilde.  

Mål 

Sosial kompetanse 

- Ansvar 

- Samarbeid 

- Empati 

- Positiv selvhevdelse 

- Lære normer og regler i 

samfunnet 

- Humor  
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- Barnas initiativ til samspill støttes og alle barn kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner.  

- Barna skal lære om normer for samhandling 

- Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og 

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.  

- Barna skal lære å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner.  

- Barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, 

mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.  

 

Barnas hverdag 

- Felles aktiviteter i små og store grupper; turer, formingsaktiviteter, samlingsstunder, 

prosjektarbeid og tradisjoner i forbindelse med høytider. Skape felles referanser og 

felleskapsfølelse.  

- Skape fellesskapsopplevelser, som kan bidra til en fellesskapsfølelse i barnegruppen. 

- Bruk av banking time i den daglige praksis og faglig refleksjon på personalmøter 

- Positiv grensesetting ved å gi gode beskjeder.  

- Personalet tilrettelegger for leke situasjoner, der det støttes opp om utvikling av 

sosialkompetanse.  

- Det legges til rette for lekegrupper på kryss og tvers av alder, kjønn og interesser, slik 

at alle skal få være med noen og få være med.  

- Barna støttes av de voksne til samspill med andre barn, alt etter behov.  
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Barns medvirkning 
Rammeplanen 

«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 

deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen.  

Mål 

- Barna skal ha innflytelse og mulighet for å påvirke egne hverdag og barnehagens fellesliv. 

Dette skal gjøres ut i fra barnets alder og modning.  

- Barna skal få assistere, bidra, delta og hjelpe.  

- De yngste og barna som kommunisere ved andre måter enn gjennom tale, skal få gi uttrykk 

for sine synspunkter på egne vilkår. Personalet skal observere og følge opp alle barns ulike 

uttrykk og behov.  

 

Barnas hverdag 

- Prosjektarbeid og aktiviteter legges til rette, med utgangspunkt i hva barna er opptatt av.  

- De eldste barn får gradvis mer ansvar og mulighet til å delta i ulike arbeidsoppgaver; hjelpe 

de som er mindre, rydde, gå først og vise vei når vi er på tur, pakke egen tursekk, dekke av og 

på bordet i forbindelse med måltidene og opprettholde regler og rutiner.  

- Ved samlinger og aktiviteter får barna være med å delta og komme med innspill.  
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Progresjon 
Rammeplanen: 

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle 

banra 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 

byge 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 

utformning av fysisk miljø. Barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper 

og ferdigheter.» 

  

Utsira barnehage er en forholdsvis liten barnehage, der det er godkjent til 20 plasser, samtidig som 

det er et aldersspenn på 1-6 år. Grunnet praktiske vilkår, lader det seg ikke alltid gjøre å dele opp 

gruppen helt alders- og utviklingssvarende. Hensynet til både det enkelte barn, samtidig med 

gruppen gjør at vi ikke kan sætte opp fullstendige konkrete læringsmål og metoder dertil, for de ulike 

alderstrinn. Vi har derfor valgt, at vi i denne virksomhetsplanen, har satt opp mål, som vi sikter å 

oppnå før barnet begynner på skolen. Veien dertil kan være veldig individuell, samtidig som den er 

betinget av hensyn til den samlede gruppen sitt beste.  

 

Videre vil vi for hvert rammeplans tema, beskrive mål. Med disse mål, er det her referert til hvilke 

mål, vi mener å kunne sette for barnegruppen, både individuelt og som gruppe, før skolestart. 

 

Når det i samme kontekst står barnas hverdag, mener vi med dette, hvordan vi i barna sin hverdag vil 

legge til rette for måloppnåelse, og hvordan barna vil merke at vi arbeider med dette.  
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Kommunikasjon, språk og tekst 
Rammeplanen:  

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal 

barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra 

samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til 

språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekst og fortellinger, som 

kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal 

invitere til utforskning av både muntlige språk og skriftspråk.» 

Rammeplanen s 47- 48 

 

Mål:  

- Barn skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket ved å snakke med andre.  

- Barn skal videreutvikle sin begrepsforståelse, bruke variert ordforråd og kunne uttrykke egne 

tanker, følelser, meninger og erfaringer.  

- Barn skal bruke språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. 

- Trygge barn som bruker språket aktivt, leker med lyd, rim, rytme og fabulerer med hjelp av 

språk og sang. 

- Barna skal møte et mangfold av språklige uttrykksformer, og oppleve spenning og glede ved 

høytlesing, fortelling, sang og samtale. 

- Gi alle barn støtte i bruk av sitt morsmål. 

Barnas hverdag: 

- Gode samtaler med voksne som lytter, bekrefter og anerkjenner barnet. 

- Fortellinger og høytlesinger. «magiske samlingsstunder» med bruk av ulike uttrykksformer og 

fortelleteknikker.  

- Bruke rim, regler, dikt og sang/ bevegelsessanger. 

- Bruke tekstspråk, slik at barna blir fortrolige med symboler, tallsiffer og bokstaver. 

- Sette av tid og rom til lek. 

- De voksne skal vise forståelse av betydningen av barns morsmål. 

- De voksne skal bruke språket aktivt for å fremme minoritetsspråkliges kompetanse i norsk. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
Rammeplanen:  

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 

barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 

bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 

helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal 

bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres 

grenser. 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og 

skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter 

skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn 

mat kan bidra til god helse.» 

Rammeplanen s 49 

Mål: 

- Videreutvikle på barnet sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk og 

mestring ut fra egne forutsetninger. 

- Barna skal få allsidige bevegelseserfaringer gjennom hele året. 

- Barna skal motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan 

sunn mat kan bidra til god helse.  

- Bli trygg på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv, blir kjent med egne 

følelser og utvikle bevissthet om egne og andres grenser. 

- Barna skal lære om hygiene.  

 

Barnas hverdag:  

- Barna skal være både inne og ute hele året rundt. Vi vil legge til rette for ulike 

aktiviteter i ulike arenaer.  

- Servere sunne matvarer, med hovedvekt på fisk, grønnsaker, frukt og fiberrike 

kornprodukter. Deler av personalet har vært på kurset «fiskesprell» og barnehagen 

er en «MER-barnehage», der har gjennomført internett kurs med fokus på mer frukt 

og grønt i barnehagen. 

- Barna har vær sin flaske vann i garderoben som gir dem lett tilgang til vann ved 

behov. 

- Rutiner på håndvask etter toalettbesøk, før vi spiser og ved behov. 

- Brannverns uke og førstehjelps tema for barna.  
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Kunst, kultur og kreativitet 
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse 

og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur 

i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og 

progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle 

uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna 

får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

 

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, 

drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike 

kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike 

tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide 

deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. 

Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk." 

S 50- 51 i Rammeplanen 

 

Mål: 

- Erfaringer med å uttrykke seg kreativt på barnets egne premisser.  

- Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi for å uttrykke seg estetisk.  

- Barnet opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

- Delta aktivt i egne tradisjoner, kulturarv, sang, dans og drama.  

- Bli kjent med andre lands kulturer og tradisjoner.  

 

Barnas hverdag: 

- Voksenstyrte aktiviteter med mulighet for personlig særpreg 

- Presentere ulike former for kunstneriske utrykk for barna  

- Lære å bruke de ulike materialene; maling, plastelina, tegneblyanter, perler, saks, lim 

- Fortelle og synge, vise bilder, lage mat, formingsaktiviteter for og forberede våre 

egne høytider og kulturtradisjoner slik som jul, påska, 17. mai, fastelavn, karneval og 

tv-aksjon 

- Sangkort i samlinger, synge før maten, utføre teater og diskotek 

- Lære om ulike fremmede kulturer  
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Natur, miljø og teknologi 
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å 

verne om naturressursene, bevare biologiske mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen 

sal bidra til at bana blir glade i naturen og får erfaringer med naturen til ulike årstider. 

 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturoplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring. Barneahgen skal legge til rette for at barna kan forbli 

nysgjerringe på naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 

med bruk av teknologi og redskaper.» 

 

Mål: 

- Lære om ulike dyr og planter i naturen og hvordan vi skal ta vare på den. 

- Lære om vær og vind og årstider, himmelretninger. 

- Kjennskap til begrepet «årsak-virkning». 

- Få god opplevelser i friluftsliv gjennom hele året. 

- Lære om verning av naturressurser. 

 

Barnas Hverdag: 

 

- Ferdes på en varsom måte i naturen, eks ikke kaste søppel, ikke ødelegge. 

- Få erfaringer med hva som brytes ned i naturen versus hva som ikke brytes ned av matavfall, 

plast, papir, glass og stål. 

- Bli kjent med vanlige norske husdyr og planter og ting vi kan få fra dem. 

- Tema gjennom hele året om skiftet i vær og vind og kunne velge rett klær til rett vær, samt 

kunne observere og gi utrykk for hvilket vær det er ute (eks lite/mye vind). 

- Få kjennskap med himmelretningene sør, nord, øst og vest. 

- Enkle fysikk- og kjemieksperimenter. For eksempel blande farger,  Hva som synker og flyter, 

blande natron og vann, druer i farrisvann. 

- Gå på tur minst en gang i uken. Fokus på turmål som alle i gruppen har utbytte av og som 

utfordrer, samtidig som de skal oppleve mestring f. eks klatre og  gå i terreng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virksomhetsplan for Utsira barnehage 2018- 

2021 

 

 

 20 

Etikk, religion og filosofi 
« Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 

prege verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot 

barnhagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.  

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 

religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal 

skap interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre mennesker livsverden og 

levesett. Gjennom å smtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske 

spørsmål skal barn få anledning til å selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og 

fine svar. Slik skal barnehagen bidra til å lege grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.» 

Rammeplanen s 54-55 

 

Mål: 

- Filosoferende - tenkende og undrende barn. 

- Lære seg normer og verdier i samfunnet for å kunne fungere i en sosial gruppe. 

- Kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. 

- Kjennskap til grunnleggende verdier i Kristendommen og den humanistiske arv. 

- Lære om andre religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. 

 

Barnas hverdag: 

 

- De voksne skal imøtekomme barnas tanker og filosofering og hjelpe til videre undring 

- Markere merkedager tradisjoner og høytider i den kristne kulturarven og andre religioner og 

livssyn som er representert i barnehagen. igjennom et år, barna skal delta aktivt. F. eks ved 

jul og påske. 

- Veilede barna til å vise toleranse, interesse og respekt for hverandre. 
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Nærmiljø og samfunn 
«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med 

deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden. 

 

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaringer med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner 

og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 

familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaringer 

med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. 

 

Fagområdet skal omfatte kjennskap til språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale 

minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I 

Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.» 

 

Rammeplan s. 56 

 

Mål:  

- Bli kjent med nasjonal og lokal historie og tadisjoner. 

- Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer. 

- Bli kjent med Barnekonvensjonen som er barnas lov. 

- Få erfaringer med å medvirke g påvirke i egen hverdag. 

 

Barnas hverdag: 

 

- Tur i nærområdet. Barna blir kjent med lokal historie og stedsnavn. 

- Temaarbeid rundt årets TV- aksjon i oktober.  

- Besøke forskjellige arbeids plasser og institusjoner som blant annet biblioteket, sykehjemmet 

og butikken. 

- Markere samefolkets dag 6. Februar. 

- Får erfaring med data og aviser. 

- Skape felles opplevelser og samlinger for å styrke gruppefølelsen. F. eks magiske samlinger 

med eventyr og sang. 

- Servere tradisjonsrik mat, besøke lokale severdigheter og bruke lokale sanger og sagn. 

- Skape opplevelser som gjør at barnet opplever seg selv som en aktiv medborger.  

- I tråd med sin utvikling skal barnet få ta del i demokratisk fellesskap gjennom dialog, 

meningsskaping og utprøving. 
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Antall, rom og form 
 

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape struktur og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen til å forstå sammenhenger i naturen, 

samfunnet og universet. Barnehagen synliggjør sammenhenger og legge til rette for at barna kan 

utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være 

kreativ og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og 

motivasjon for problemløsning. 

 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, 

orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille 

spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.» 

Rammeplanen s. 53 

 

Mål: 

- Få kjennskap til og etter hvert erfaringer med å telle. 

- Få kjennskap til ulike matematiske begreper. 

- Få kjennskap med tallbilder. 

- Få kjennskap med mønster og former. 

- Få erfaringer med størrelse. F. eks måle opp hvor stor en hval er. 

 

Barnas Hverdag: 

 

- Telle ofte og visualisere (f. eks telle på fingrene) både i planlagte aktiviteter og i her- og –nå 

situasjoner. 

- Finne former igjen i rommet. 

- Sammenligne størrelse. Størst- minst – liten – stor. F.eks «de tre bukkene bruse». 

- Spille spill og pusle. 

- Faste rutiner (når vi spiser, leker og hviler) og fokus på dags- måneds- og årssyklus. 

- Leke med plassering i rommet. F. eks. under bordet, foran stolen, bak døren. 

- Putt-i-boks. Finne lik form til likt hull. 

- Ha ting på faste plasser og merke hvor leker hører hjemme. Sortere.  

- Sanger. 

- Lese skilt. 

- Tallrekken 0- 10 hengende i barnas høyde på veggen. 
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Overganger 
 

Når barnet begynner i barnehagen 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene lege til rett 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.» 

Rammeplanen s 33 

 

I utgangspunktet setter vi av tre dager med tilvenning i barnehagen. Den første dagen er foreldrene 

med hele dagen, de andre dagene kan barnet gradvis prøve å være alene i barnehagen uten 

foreldrene. Vi vet av erfaring at alle barna reagerer ulikt på denne overgangen. Noen barn løper rett 

inn i barnehagen, utforsker og blir fort trygg, mens noen trenger mer enn de tre avsatte dagene for å 

bli trygg.  

 

Mål: 

- Gi barnet en god start i barnehagen. 

- Barnet skal bli trygg på personalet og de andre barna i barnehagen, barnehagens fysiske rom 

og lekemiljø. 

 

Barnas Hverdag: 

 

- Foreldrene og de ansatte lager gode rutiner (mønster) som barnet venner seg til. Viktig at 

foreldrene gir tydelig beskjed når de skal gå, slik at den ansatte kan tone seg inn på barnet og 

hjelpe det å regulere følelsene når foreldrene må gå. 

- Alle som begynner i barnehagen får en primærkontakt som tar imot barnet og følger det opp 

den første tiden i barnehagen. 

- Kommunikasjon mellom foreldre og de ansatte angående barnets rutiner og  behov for å 

gjøre overgangen enklere. 

- (ved tospråkelige foreldre er det mulig med tolk) 
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Overganger mellom barnehage og skole 

 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rett for at barna kan få en 

trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skole og fritidsordning. 

Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for 

samarbeid om tilbud til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. 

Barnehagen må ha samtykke fra foreldre for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

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 solen. 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.» 

 

Mål:  

- Gi dem en trygg overgang fra barnehagen til skolen, gjennom samarbeid med 

foreldre, skole og SFO. 

- Gi dem en god avskjed med barnehagen, å markere at de er på vei inn i en ny fase i 

livet. 

- Gjøre dem kjent med skolen. Hilse på rektor, lærere, få vite noe om innhold og 

arbeidsmåter og et innblikk i skolen fysiske utforming. 

- Barna skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole, og møte skolen med 

nysgjerrighet og tro på egne ferdigheter. 

- Toveis utveksling av kunnskap og informasjon mellom barnehagen og skolen. 

 

Barnas hverdag: 

 

- Ha klubb det siste året før de begynner på skolen. 

- Besøke jevnlig(spise lunsj med 1.-4.klasse en gang i uka om våren som del av klubb), 

delta på fellesaktiviteter som den kulturelle skolesekken, grøtfest, aksjonsdag m.m. 

- Førskoledager i mai/juni. Med hospitering på SFO. 

- Markere og gjøre stas på overgangen mellom skole og barnehage. F. eks. sommerfest 

eller avslutningstur. 

- Øve selvstendighet for å mestre overgangen. 

- Overgangssamtaler mellom barnehagen og lærere i skolen. 
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Foreldremedvirkning 
Rammeplanen:  

«Barnehagen sal 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.» 

 

Samarbeidsutvalg (SU) 

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som 

er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. SU skal fastsette 

barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller 

driftsendringer.  

SU består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert 

samt barnehagestyrer. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn de andre gruppene.  

 

Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna. Foreldrerådet skal fremme 

foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen 

skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes 

forhold til barnehagen. Leder for foreldreråd og SU er samme person, grunnet gruppens størrelse.  

 

Mål:  

- Personalet og foreldrene samarbeider til det beste for det enkelte barn. Gjennom 

imøtekommenhet, toleranse og respekt i hverdagen, kan vi sammen gjøre det beste for både 

det enkelte barnet og barnegruppen som helhet.  

- Alle foreldre introduseres for barnehagens satsningsområder og kjernekomponentene i Være 

sammen, slik det etableres en felles forståelse for barnehagens pedagogiske retning. 

- Foreldrene får medvirke til den individuelle tilrettelegning av barnehagetilbudet.  

 

Barnas hverdag:  

- Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner, samt spontansamtaler hvis noe dukker opp. 

Prøve og unngå å snakke over hodet på barnet.  

- Arrangementer i barnehagen på dagtid, hvor foreldrene kan være til stede f.eks. påskelunsj, 

sommeravslutning m.m.  

- Førstegangssamtale med nye foreldre. Foreldrene er de personer som kjenner barnet best.  

- Jevnlige foreldresamtaler (2 gange pr. år) og foreldremøter. Her kan det utveksles 

observasjoner, vurderinger, trivsel, erfaringer, utvikling og læring knyttet til det enkelte barn. 

- Foreldrenes tilbakemeldinger til personalet om det arbeidet de utfører.  

Les mere om foreldreutvalget for barnehage på: http://www.fubhg.no/  

http://www.fubhg.no/
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Samarbeidspartnere 

 
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og 

utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner. 

Tverrfaglig og helhetlig tenkning bør stå sentralt.  

Barnehagens samarbeidspartnere: 

- Skolen 

- Biblioteket 

- Barnevernstjenesten. Utsira har samarbeidsavtale med Haugesund 

Barneverntjeneste. 

- Haugesund, Sveio og Utsira PPT (pedagogisk- psykologiske tjenester) 

- Helsestasjon 

 

I Utsira kommune er det etablert et tverrfaglig team, oppvekstforum, som tar seg av saker i 

forbindelse med forebyggende arbeid blant barn og unge i kommunen. 

 

Målsetting: 

 

- Maksimal samordning forebyggende innsats overfor det enkelte barn. 

- Maksimal samordnet innsats overfor det enkelte barn. 

- Maksimal utnytting av samlet kompetanse og virkemidler. 

 

Styrer i barnehagen, oppvekstsjef/rektor, helsesøster og psyko-sos team i kommunen sitter 

som representant i denne gruppen. I Tillegg kan rådmann, Fysioterapeut, politi og lignende 

møte ved behov. 

 

Ved drøfting av enkeltbarn må foreldre/foresatte skrive under på samtykkeerklæring og bli 

informert i forkant av møte. 
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Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som 

trenger ekstra støtte 

 
«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 og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. 

 

Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allemennpedagogiske 

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

barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp» 

Rammeplanen s 40 

Mål: 

- Inkludere barn med spesielle behov i gruppen. 

- Gi barn trygghet og selvtillit i det barnet mestrer og dermed støtte barnet i en 

mestringsorientert tilgang. 

- Oppnå sitt potensiale. 

 

Barnas hverdag: 

 

- God informasjon til voksne og barn. 

- Nært samarbeid med hjemmet. 

- Ta individuelle hensyn i aktiviteter. 

- Observasjon og planlegging. 

- Fysisk tilrettelegging. 

- Samarbeid med barneverntjenesten, helsestasjon og pedagogisk- psykologisk tjeneste, alt 

etter som det er gjensidig behov for samarbeid mellom de ulike instansene. 

- Sette av tid til planer, trening, møter og veiledning. 
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Vurderingsarbeid  

 
Rammeplanen sier at kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de 

viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og 

utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende.  

 

Vurdering er en skriftlig, systematisk måte å finne ut om det som skjer i hverdagen stemmer overens 

med de planer, visjoner og verdier en har. Den må bygge på dokumentasjon og sees i forhold til 

årsplanen, mål for barnegruppen og det enkelte barn. 

 

Mål: 

- Sikre at barnehagen er i utvikling. 

- Synliggjøre det daglige liv i barnehagen. 

- Bevisstgjøre personalgruppen på egne handlinger. 

 

 

Stategi: 

 

- Evaluere årsplan, aktivitesplan, visjon, verdier, fag- og satningsområder. 

- Samarbeid og samtaler mellom personalet og foreldre. 

- Diskutere underveis på personalmøter. 

- Bruke foreldremøter aktivt til å ta opp ting foreldre er interessert i. 

 

”Alle med” 

 

For å få et helhetlig bilde barnet, hva det mestrer og hvor barnet er i sin utvikling bruker barnehagen 

et observasjonsskjema som heter ”alle med”. Skjemaet dekker 6 utviklingsområder: språkutvikling, 

sosio - emosjonell utvikling, lekeutvikling, trivsel, hverdagsaktiviteter og sansemotorisk utvikling. 

Materiellet skal være et viktig utgangspunkt fore foreldresamarbeid, og for et eventuell samarbeid 

med andre fagfolk. I enkelte tilfeller bruker vi også ”TRAS”( Tidlig registrering av språk) og 

”MIO”(Matematikk- individet – omgivelsene) 
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Dokumentasjon 

 
”Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene 

til barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Dokumentasjon av de pedagogiske arbeidet kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som 

barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan 

barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen” 

Rammeplanen s 39 

Mål: 

- Synliggjøre dagliglivet i barnehagen og at vi er i utvikling. 

- Hjelpe personalet og reflektere over egen praksis. 

- Sikre at barnehagen følger de rammer og retningslinjer som er gitt. 

 

Strategier: 

- Virsomhets- og årsplan. 

- Barnas permer. 

- Aktivitesplan, ukespost. 

- Barnehagens nettside: www.minbarnehage.no/utsirabhg 
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Internkontroll/ HMS- arbeid 

 
Barnehagen er pålagt å utarbeide systemer for internkontroll når det gjelder helse, miljø og 

sikkerhet. Det er utarbeidet en perm som omhandler dette. Barnehagen har også en brannperm. 

HMS staben består av an HMS ansvarlig, verneombud, brannvernleder og styrer. Det skal 

gjennomføres internkontroll runde med gjennomgang av hele bygget to ganger pr. år, og det skal 

jevnlig være et tema på personalmøter. 

 

Brannvernleder er ansvarlig for å gjennomføre minst to brannøvelser i året, teste klokkene og sjekke 

at brannapparat er tilgjengelig. 

 

Hele personalet gjennomgår annethvert år førstehjelpskurs. De årene det ikke er kurs, skal det 

arrangeres et møte hvor det blir gjennomgått rutiner for hjerte og lungeredning. 

 

Mål: 

- Barnehagen skal være et godt og trygt sted å være for store og små. 

 

Stategier: 

- Ha en navngitt HMS ansvarlig. 

- Personalet må være innforstått med rutiner for HMS arbeid. 

- Alle skal vite hvor disse permene befinner seg, og hva det står i dem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


