
  

Ullandhaug-barnehagene 2022-23  

Gosen barnehage  Krabat barnehage 
Haugtussa barnehage Madlavoll barnehage 
Havhesten barnehage  

 

Sammen skaper vi et godt sted å være, leke og lære 



Redigert 26.09.221  

 
1 Trafikksikkerhet s. 24 



 
 

Sammen skaper vi et godt sted å være, leke og lære 
 

 

3 

Innholdsfortegnelse 
Stavangerbarnehagen ........................................................................................................... 4 

Årsplanen .............................................................................................................................. 6 

Presentasjon av Ullandhaug-barnehagene ............................................................................ 7 

Barnehagens verdigrunnlag i praksis ..................................................................................... 8 

Trygghetssirkelen (COS) ................................................................................................... 9 

Autoritativ voksenstil .........................................................................................................10 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg? ..................................11 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? .........................................12 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning? .........................................................13 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring? ............................................................14 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap? ...................................15 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og språk? ...............................16 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til medvirkning? .................................17 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid mellom hjem-barnehage? ...18 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger? .................................................................20 

Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, vurdering og dokumentasjon?...................22 

Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra støtte? ................................23 

Hvordan arbeider barnehagen med trafikksikkerhet?............................................................24 

Barnehagens arbeidsmåter ..................................................................................................25 

Hvordan arbeider barnehagen med fagområdene? ..........................................................25 

Hvordan arbeider barnehagen med progresjon?...............................................................26 

Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen? .............................................27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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   

 
I denne årsplanen er kapitlene i hovedsak bygd opp slik:   

• Først en vurdering av praksis inneværende barnehageår. Utgaven av årets 

årsplan har ikke en vurderingsdel, da dette vil være en prosess gjennom 

kommende år  

• 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 

 
Virksomheten har hatt et ønske om et økt søkelys på ledelse i alle ledd. Det ble derfor satt i 
gang kompetanseheving for alle ansatte, med vekt på selvledelse. Dette er en pågående 
prosess, og vi vil arbeide videre med dette nå når hverdagen er normal. 

 
  



Årsplanen 
 
Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen er et 
arbeidsdokument for personalet, som beskriver de overordnede målene våre, og våre 
tiltak for å nå disse. Planen gir også god informasjon til foreldre om det pedagogiske arbeidet 
i barnehagen. Årsplanen er felles for hele virksomheten, og det er derfor ikke tatt med 
detaljert informasjon om den enkelte avdeling. Avdelingene vil gi mer utfyllende informasjon 
om det pedagogiske innholdet i hverdagen i for eksempel månedsbrev, månedsplan, 
dagsrapport o.l. 
 
Utarbeidelsen av ny årsplan vil være en kontinuerlig prosess, som veksler mellom vurdering 
av praksis og utarbeidelse av nye tiltak for å oppnå intensjonene i lov og forskrifter. 
 
Utgaven av årets årsplan har ikke en vurderingsdel, da dette vil være en prosess gjennom 
kommende år. 
 
I tillegg har vi følgende interne dokument: 

• Kulturdokument 
• Årshjul, møteplan og rutiner/pedagogiske verktøy 
• HMS-plan med tiltakskort ved krisesituasjoner 
• Handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø 

 

Stavanger kommune har planene: 
• Pedagogisk IKT-Strategi 
• Implementeringsveileder 
• Plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO 
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Presentasjon av Ullandhaug-barnehagene 
 
Januar 2020 ble barnehagene Gosen, Haugtussa, Havhesten, Krabat og Madlavoll 

organisert til en virksomhet; Ullandhaug-barnehagene. Endringen ble gjort for å gi bedre og 

styrket ledelse av barnehagene, og dermed et bedre barnehagetilbud til barna.  

 

Ullandhaug-barnehagene er omgitt av et spennende nærmiljø, med nærhet til natur og 

dyreliv. Vi er flittige brukere av bl.a. Gosen-skogen, Sørmarka, Jernaldergården og UiS.  

 

Vi er én virksomhet, én ledelse og fem ulike barnehager.  

Vi er engasjerte og kompetente medarbeidere som trives i jobben. Vi er opptatt av å gi 

«barna våre» gode barndomsminner, og er stolte av barnehagen vår. 

 

Vi er ca. 80 ansatte. Et stort fagmiljø gir oss gode muligheter for spennende diskusjoner, 

faglige refleksjoner og stor interesse for å tilegne oss ny kunnskap. 

 

Lederteamet består av virksomhetsleder og 3 avdelingsledere, fordelt på 5 barnehager. 

  

 
 
 

Dette barnehageåret er vi ca. 250 barn fordelt på 19 avdelinger. 

 

Oversikt over de ulike avdelingene og kontaktinformasjon, åpningstid, og annen informasjon 

finner du på vår hjemmeside www.minbarnehage.no/ullandhaug.   

Margareth Olsen
virksomhetsleder

Siri Minde
avdelingsleder

Gosen

Haugtussa

Trude H. 
Stokke

avdelingsleder

Havhesten

Krabat

Tone L. 
Davidsen

avdelingsleder

Madlavoll

Elisabeth Hilde
fagkonsulent

Grethe S. Mathiesen
merkantil konsulent

http://www.minbarnehage.no/ullandhaug


Barnehagens verdigrunnlag i praksis  
 

 

 
Barnehagens verdigrunnlag er fastsatt i rammeplanen og skal formidles, praktiseres og 
oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.  
 
Verdiene er:  
- Barn og barndom  
- Demokrati 
- Mangfold og gjensidig respekt 
- Likestilling og likeverd 
- Bærekraftig utvikling 
- Livsmestring og helse 

Bærebjelken i arbeidet vårt er, og vil alltid være, å skape et godt miljø for barna. De skal 
oppleve å bli tatt på alvor og møte empatiske, tydelige og lydhøre voksne. Miljøet skal være 
preget av omsorg og ansvar for alt som lever; mennesker og dyr, det som spirer og gror og 
ellers alt som omgir oss. 
  
Vi tror at barn som erfarer at de er betydningsfulle og gis medansvar har det beste 
utgangspunktet for å lykkes videre i livet. Dette er en viktig del av barns danningsprosess. 
Barnehagen er en del av samfunnet og representerer mangfoldet. Med økt globalisering er 
det viktig å skape et inkluderende miljø hvor alle opplever seg som en del av felleskapet. 
Dermed blir det essensielt at barna erfarer tilhørighet og får styrket sin identitet og 
selvfølelse, noe som kan motvirke mobbing og utestengelse. 
 
Personalet i virksomheten må ha grunnleggende verdier som støtter barns utvikling. Dette får 
vi til ved å være en trygg voksen med en autoritativ voksenstil. 
 
I arbeidet med implementering av Handlingsplanen for trygt og godt barnehagemiljø, vil vi i 
kommende år arbeide spesielt med følgende verdier: 
 
1. Omsorg 
2. Tilhørighet og vennskap  
 
  

«Å møte det enkelte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og 
sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal 
gjenspeiles i barnehagen.» (Rammeplanen, 2017, s. 17) 
 

Visjon for Stavanger kommune
Vi bygger fellesskap

Visjon for Stavangerbarnehagen
Stavangerbarnehagen skal være en god læringsarena for alle barn

Visjon for Ullandhaug-barnehagene
Sammen skaper vi et godt sted å være, leke og lære
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Trygghetssirkelen (COS)  

 

 

Modellen går ut på at når barnet har en trygg base å utforske verden ut ifra, og en sikker 

havn å vende tilbake til når verden blir litt for skummel, stor, folksom, utrygg, farlig, ny og 

ukjent – så skapes en trygg tilknytning, en trygg relasjon og et barn med god selvfølelse som 

står godt rustet til å møte verden. Det er i disse relasjonene vi blir trygge, lærer å regulere 

følelser, lærer å stå på egne ben, finner mot til å utforske verden og gi slipp på 

omsorgspersonene. 

 
 

 
  



Autoritativ voksenstil 

 

 

Den autoritative rollen går ut på at de voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig 

som de er tydelige. De voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og 

viser en aksepterende holdning ved å bygge gode relasjoner preget av respekt og varme. De 

voksne har klare forventninger og følger opp barnet på en tydelig måte når det gjelder 

grenser og normer.  

 

Samtidig må de voksne balanserer dynamikken mellom relasjoner og krav: mye krav og 

grenser krever tilsvarende mye relasjoner. Grenser er ikke kjefting, men læring! 
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Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for 
omsorg? 

 
Vi legger stor vekt på vår daglige omsorgsfunksjon og oppdragerrolle. Skal vi få et positivt og 

utviklende leke- og læringsmiljø, må trygghet og omsorg ligge til grunn. Flittig snue-tørking, 

bleieskift, trøst og hjelp til påkledning trenger ikke å være god omsorg i seg selv. Varmen, 

nærheten og tilliten som oppstår i disse situasjonene er av stor betydning. Det er avgjørende 

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

sanse, spørre, vente og lytte ... 

 

 

Hvordan skal vi arbeide med omsorg det kommende året? 

 

• Vi skal ha høy kompetanse, og standard som omsorgsgivere. Med det menes å ta i bruk 

trygghetssirkelen, og ha en autoritativ voksenstil  

• Vi skal ha evne til innlevelse, og kunne ta barns perspektiv. Empati er alltid viktig i 

samspill med barn, og vi må være sensitive for barns behov 

• Vi skal være varme og tydelige på hva vi forventer av barna, øve inn gode vaner og lære 

barna konkrete strategier for hvordan de skal være mot hverandre. Som en gylden regel 

er det viktig å gi god respons på positive handlinger 

• Vi skal sørge for at barna blir sett, hørt og forstått. Slik utvikler barn et godt selvbilde. 

Dette må ligge til grunn for å få til en god relasjon mellom barn-voksne, og mellom barn-

barn 

• Vi skal være gode modeller både i forhold til omsorgen vi gir barna, og omsorgen vi viser 

overfor hverandre. Omsorg er ikke bare noe barna selv skal føle, men også lære å gi 

• Vi skal skape et trygt, omsorgsfullt og inkluderende miljø 

• Vi skal, gjennom en fast dagsrytme, være bevisst på, og legge til rette for barns behov for 

fysisk omsorg, ro og hvile 

  

«Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal 
alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for». 
(Rammeplanen, 2017, s. 19) 
 



Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 

 
Alle barn har rett til å leke og lære. Vår oppgave blir å holde fast ved, eller lokke fram barnas 

iboende undring og nysgjerrighet, samt gi støtte og utfordringer der det trengs. Vi vil at 

omgivelsene våre skal være inspirerende for små og store med mange spennende kroker og 

møteplasser. Dette vil gi signaler om engasjement, omsorg, lek og læring. 

 

For barn har leken verdi i seg selv, og det er en aktivitet som er fylt med glede og indre 

motivasjon. Vi ønsker at barna gjennom ulike typer lek skal tilegne seg kunnskap, 

ferdigheter, verdier og holdninger samt oppleve glede og humor. Barna leker så snart de får 

anledning til det. Innenfor sosialisering blir lek en viktig del av samspillet med andre. Barn 

leker ut følelser, opplevelser, og det de er opptatt av. Barna utvikler alle deler av seg selv i 

leken, både motorikk, følelser, språk, og det sosiale.  

 

Det er viktig at barna får erfaring fra ulike typer lek for å utvikle disse sidene. De voksne skal 

være tilretteleggere, men også delta i leken. Voksne som leker blir bedre kjent med barna, 

være modeller i konflikt-situasjoner, og være en del av gledefylt fellesskap. Gjennom aktiv 

deltakelse gir vi inspirasjon og næring til lek, når leken stopper opp. For oss i Ullandhaug-

barnehagene er det viktig at barna merker at deres lekesignaler blir anerkjent, og at de føler 

et fellesskap og tilhørighet.  

 

Vi er voksne som tar barn på alvor, har barneperspektiv og felles fokus! 

 

 

Hvordan skal vi arbeide med lek det kommende året? 

 

• Være observante på barnas adferds-uttrykk. Det vil si: tolke og forstå det som skjer. Er 

det fryd og latter, spennende eller «bråkete» lek, barn som samarbeider, barn som er 

uenige eller barn som er alene? 

• Gjøre bruk av mindre lekegrupper og turgrupper for bedre å kunne se alle barna, og da 

spesielt de mest sårbare. Det gir oss muligheten til å få til gode relasjoner, gi støtte og 

utfordring og skape mestringsfølelse hos det enkelte barnet 

• Vi skal støtte barna i å få venner, og lære hva vennskap innebærer 

• Legge til rette for fellesskapsopplevelser som kan gi næring til leken 

• Støtte opp om barnas kreativitet og fantasi 

• Vi skal gi tid og rom til uavbrutt lek 

• Oppmuntre og legge til rette for alle typer lek. Gi barna varierte opplevelser som kan 

inspirere til lek, som: sang, dans, forming, eventyr, fortellinger eller delta i hverdagslige  

gjøremål og, dra på utflukter. Dette kan også være en del av felles prosjekter gjennom 

året 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling»  
(Rammeplanen, 2017, s. 20) 
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  

 

Med begrepet danning menes at barn skal være i stand til å tenke selv. De skal kunne søke 

kunnskap, ha positiv selvforståelse, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter. Videre 

stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. De kan ikke manipuleres til å 

gjøre, og tenke som den som oppdrar. Jeg blir til meg i møte med deg! 

 

Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler 

evne til å forholde seg nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som en del av et større 

fellesskap. Barna skal oppleve og få erfaringer av å være et individ i dette fellesskapet – og 

kunne finne sin plass i en gruppe. I barnehagen tar barna sine første skritt inn i samfunnet – 

her legges grunnlaget for gode holdninger, og verdier videre i livet. De voksne skal være 

bevisst sin egen rolle og gå foran som gode rollemodeller.  

 

En viktig del av danningsprosessen er å skape god selvfølelse, og at de gjennom den kan 

forstå både seg selv og andre. Det handler om å skape flest mulig situasjoner hvor barna 

trekker konklusjoner om seg selv. Eksempelvis at jeg er viktig, et godt menneske, viktig for 

fellesskapet og kompetent. Det kreves høy grad av tilstedeværelse og kompetanse for å 

bekrefte barnas følelser og tanker. 

 

 

Hvordan skal vi arbeide med danning det kommende året?  

 

• Viser respekt for den kommunikasjonen som barna har, og interesse for det de sier 

og gjør 

• Arbeide aktivt for at barna selv skal ta del i samtalen. Vi er positive og nysgjerrige i 

sammen med barn og utfordrer barnas tenkning og inviterer dem inn i utforskende 

samtaler 

• Tilrettelegger for barns aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 

• Synliggjør og fremhever mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking 

og læring 

• De voksne innehar rollen som en god samtalepartner, samhandlingspartner og 

veileder, og ikke minst har kunnskap om når den voksne må være til stede 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
(Barnehageloven § 1 Formål, 1.ledd) 

 



Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?  

 
Med dette mener vi at barn skal lære gjennom lek og utforsking. Vi arbeider for et «helhetlig 

læringssyn», noe som betyr at vi ser på barn som fullverdige, kompetente mennesker som 

lærer med «hele seg». Vi skal legge opp til gode mestringsopplevelser gjennom hele dagen. 

Den voksne skal gripe fatt i barnets interesser, og hva som opptar dem. Vi skal ha 

kompetanse til å se barnas individuelle behov slik at de blir utfordret ut fra sin egen utvikling. 

Med å være emosjonelt til stede, og bevisst egen rolle, er vår jobb å inspirere til læring. I 

tillegg skal vi ha et oppriktig ønske om å gå veien sammen med barna. 

 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon, og da er utviklingsarbeid en god 

arbeidsmetode, og en kontinuerlig prosess. Dette danner grunnlaget for det pedagogiske 

innholdet, og betyr blant annet å omsette rammeplanens intensjoner og mål til praksis. 

Systematisk vurdering- og refleksjonsarbeid knyttet til planer og praksis, legger grunnlaget 

for barnehagen som lærende organisasjon.  

 

 

Hvordan skal vi arbeide med læring det kommende året?  

 

• Sørger for et inkluderende fellesskap og legger til rette for at barn kan bidra i egen og 

andres læring 

• Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, erfaringer, tanker og teorier. 

• Vi støtter og beriker barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og 

tiltro til egne evner 

• Vi sørger for at alle barn får rike og varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser 

• Vi legger til rette for helhetlige læringsprosesser og sørger for progresjon og utvikling i 

barnehagens innhold 

• Vi voksne skal være bevisst at leken er den viktigste læringsarenaen, og har en 

sentral rolle i barnets utviklingsløp 

  

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 
leke, utforske, lære og mestre. (Rammeplanen, 2017, s. 22) 
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og 
felleskap? 

I Ullandhaug-barnehagene skal barna oppleve å være et individ i et fellesskap – og samtidig 

kunne finne sin plass i en gruppe. I barnehagen tar barna sine første skritt inn i samfunnet – 

her legges grunnlaget for gode holdninger og verdier videre i livet. Alle barna skal bli sett og 

hørt. Vi oppmuntrer og legger til rette for dem til å medvirke i fellesskapet. Et godt fellesskap 

kan virke forebyggende, og vi arbeider med å være i forkant av uheldige samspillmønstre. Vi 

skal følge opp, og stoppe utestenging, mobbing, diskriminering og krenkelser. Vi har som 

mål at barna viser respekt for mennesker, materiell og naturen rundt seg. Vi skal bidra til at 

barna utvikler god sosial kompetanse, og opplever å være inkludert i leken. 

 

De voksne må hjelpe med å sette ord på følelser, og veilede barna i hvordan de skal 

håndtere disse. Dette kan bidra til at barna klarer å inngå i gode relasjoner med andre, 

etablere vennskap, mulighet til å utvikle empati, og å regulere følelser. 

 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Sosial 

kompetanse innebærer blant annet;    

   

• Empati og rolletaking    

• Prososial atferd    

• Selvkontroll    

• Selvhevdelse    

• Lek, glede og humor    

 

Hvordan skal vi arbeide med vennskap og felleskap det kommende året? 

 

• Vi skal ha en bevissthet på hvordan vi snakker om barna foran andre barn og andre 

voksne  

• Vi voksne har ansvar for relasjonen 

• Vi voksne skal være bevisste på vår rolle når det gjelder å bygge fellesskap og støtte 

vennskapsrelasjoner 

• Vi tar tak i de relasjonene, eller situasjonene som ikke er gode, og arbeider 

systematisk med Handlingsplanen for trygt og godt barnehagemiljø 

• Vi skal legge til rette for lek hvor alle barn skal få muligheten til å hevde seg. Vi skal 

finne løsninger sammen med barna 

• Den voksne må støtte barnet til å bli trygg i seg selv, og være trygg i sin verdi for å 

kunne utvikle vennskap. Barnet må ha god nok selvfølelse til å kunne 

kjenne at «jeg er verdt å være venn med».   

• Vi skal planlegge for, å gi alle i barnehagen felles opplevelser. Dette kan være måltid, 

felles prosjekter, turer o.l. 

• Observere og tilrettelegge for lek i mindre grupper 

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 
samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser (Rammeplanen, 2017, s 20)  

 



Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og 
språk?  

 
Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er 

språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati, og i et 

kunnskaps- og utviklingssamfunn.  

  

Alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon og samspill med andre barn, og 

voksne. De skal få støtte og anerkjennelse i egen språkutvikling. Barnehagealder er en svært 

viktig utviklingsperiode for språkstimulering. Tidlig og god språkstimulering er derfor en viktig 

del av barnehagens innhold. Det å ha gode samtaler med barna, og være en god lytter, er 

viktig for å utvikle barnas språk. Barn med flerspråklig bakgrunn, og barn med forsinket 

språkutvikling, skal oppleve språklig mestring og utvikle språket. Et viktig grunnprinsipp i alt 

språkarbeid er gjentakelse. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet, slik at barna får 

gode forutsetninger til å lære og delta i språkmiljøet. 

 

  

Hvordan skal vi arbeide med kommunikasjon og språk det kommende året?   

  

• Vi skal arbeide med språk på en variert og spennende måte. Virkemidler vil blant 

annet være bøker, rim/regler, sang og musikk, langvarige prosjekter og lek 

• Vi bruker hverdagssituasjoner til å «bade» barna i ord for eksempel i garderoben, på 

tur, på stellebordet og under måltidene 

• Vi skal ha en språklig bevissthet, og ha en lyttende tilnærming 

• Vi skal være observante på non- verbal kommunikasjon. Dette kan blant annet være 

kroppsspråk, mimikk og følelsesmessige uttrykk.  

• Vi tilrettelegger for barn som trenger ekstra støtte i form av tegnspråk, norsk med 

tegnstøtte og bilder/konkreter 

 

 
 
  

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn 
skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 
(Rammeplanen, 2017, s.23) 
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Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til 
medvirkning?  

 

Kort oppsummert betyr barns medvirkning at de voksne i barnehagen må legge til rette for å 

involvere barna i det som skjer. Medvirkning handler minst om å bestemme og mest om å 

delta i prosessene gjennom å få sagt hva man mener, hørt på de andre, og bidra til å finne 

løsninger.  

 

Barn har rett til medvirkning. De skal delta praktisk, i planlegging og i vurderingen av det vi 

holder på med, uten at de skal ha det fulle ansvar. For å ivareta dette, er det viktig at de får 

uttrykke seg og oppleve at de har innflytelse. Vi skal ta vare på, og planlegge ut ifra barns 

nysgjerrighet, kreativitet og initiativ. De skal oppleve at deres interesser og ønsker for innhold 

i egen hverdag blir hørt og forstått av de voksne, som tar barnas perspektiv.  

Gjennom å medvirke i egen hverdag får barnet med seg en viktig kompetanse som de 

garantert får nytte av resten av livet. En kompetanse som ruster dem til samarbeid og, 

ivaretakelse av egne behov. 

 

Med å være sammen i små grupper med færre barn og en trygg voksen, får vi anledning til 

nære og sensitive samspill med barna. Gode relasjoner etableres, og de lærer å ta hensyn 

til- og lytte til hverandre i et fellesskap. For mange barn gir de små gruppene god anledning 

til å hevde seg positivt, og å være aktive deltagere i egen hverdag.  

 

Vi må være lydhøre og sensitive for de yngste barnas førspråklighet. Kroppsspråk, mimikk, 

følelsesmessige uttrykk må observeres, tolkes og gis respons på. Samtalene med barna om 

hva de har gjort og hva de tenker, er en viktig del av evalueringen i barnehagen. På denne 

måten har barna innflytelse på det som skjer, og deres bidrag blir en del av barnehagens 

evaluering og videre utvikling. Barna skal få kjenne på at barnehagen er til for dem.  

 

Hvordan skal vi arbeide med å ivareta barns rett til medvirkning det kommende året? 

   

• Lage tid og rom for barnas innflytelse på egen hverdag 

• Gi barna medansvar ut ifra alder og modenhet 

• Gi barna tid til å leke i mindre grupper 

• Organisere (ved behov) barnesamtaler og barnemøter  

  

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, 2017, s 27) 



Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid 
mellom hjem-barnehage?  

 
Familiene vi møter i barnehagen har ulike behov, ønsker og forutsetninger. De har ulik 

sosial, kulturell og religiøs tilhørighet, de snakker ulike språk og de har ulike livssituasjoner. 

Alle kommer til barnehagen med ønsker om gode oppvekstmuligheter for barna sine.  

Gjensidig informasjon er nødvendig for å få til et godt samarbeid, og det er barnehagens sitt 

ansvar å legge til rette for dette. 

 

Gjennom et nært samarbeid mellom foreldre og personal vil barna oppleve en sammenheng 

mellom hjem og barnehage, som kjenner barnet fra ulike arenaer. Vi trenger å få informasjon 

om barnet fra foreldrene, og de trenger å få ta del i våre observasjoner og refleksjoner om 

deres barns trivsel og utvikling i barnehagen. Barn skal få knytte seg til noen få trygge 

voksne i personalet, samtidig som foreldre må kjenne på den samme tryggheten og tilliten til 

at barnehagen ivaretar deres barn på best mulig måte. 

 

Foreldrene er sammen med barnet den første tiden i barnehagen. Dette oppleves trygt og 

godt for barnet, og det gir både barn og foreldre en god start i barnehagen. Covid–19 gjør 

foreldresamarbeidet noe annerledes enn hva vi er vant til. De daglige møtene våre er kortet 

ned til å bare utveksle den mest nødvendige informasjonen. Foreldremøtene og våre felles 

arrangement utgår. Dette er viktige møtepunkt for et godt samarbeid, og noe vi alle savner. 

Dette skal gjenopptas når barnehagene går over på grønt nivå. Vi har blitt mer kreative i 

hvordan vi gjennomfører foreldresamtaler, f.eks. via Teams eller telefon, men dette kan ikke 

erstatte de fysiske møtene. 

 

 

Hvordan skal vi arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage det 

kommende året? 

  

• Møte alle foreldre med forståelse, respekt, åpenhet og tillit  

• Legge til rette for en god og åpen dialog mellom foreldre og personal 

• Sørge for at tilvenningen gir et godt grunnlag for trivsel og samarbeid 

• Gi hvert barn og foreldre en god velkomst på morgenen 

• Publisere informasjon og dokumentasjon fra barnehagen på hjemmesiden. 

• Gjennomføre foreldresamtaler minst 1 gang hvert barnehageår 

• Være tilgjengelig for en prat når foreldre ønsker det 

• Være imøtekommende og åpne for konstruktive tilbakemeldinger 

  

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.  
 
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
(Rammeplanen, 2017, s. 29) 
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Foreldrenes ansvar: 

 

• Skaffe seg nødvendig informasjon gjennom årsplan, hjemmesiden og dialog med 

personalet  

• Delta aktivt og gi oss tilbakemeldinger 

• Delta på brukerundersøkelsen. Dette er et godt redskap for oss når vi evaluerer vår 

praksis  

• Bruke de tilgjengelige foreldreorganene, FAU og SU 

 

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

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

kommunen. Foreldre vil bli informert om dette hvis det er aktuelt.  

 

 

• PPT pedagogisk psykologisk tjeneste 

• Barnevernstjenesten  

• Skole 

• Helsestasjon 

• Fysioterapi og ergoterapi avdeling i kommunen 

• Andre barnehager 

• BUPA barn– og ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS 

 

 

TBT - Tverrfaglig barnehage team: 

 

Er et lavterskeltilbud som består av representanter fra helsestasjon-, barnevern-, fysio- og 

ergoterapi, PP-tjenesten og en representant fra Veilederkorpset for arbeid med flerspråklige 

barnehagebarn 

 

De kan tilby barnehagene veiledning og støtte for å bidra til at barn og barnegrupper som 

trenger ekstra støtte får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. TBT kan tilby drøfting og 

veiledning til personalet og foreldre. 

 

 

FAU og SU 

 

FAU er foreldrenes talerør. Det velges en representant fra hver avdeling på hvert 

foreldremøte.  

 

SU består av 1 foreldrerepresentant og 1 ansattrepresentant fra hver barnehage, som 

sammen med virksomhetsleder skal sikre et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre. 

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

  



Hvordan arbeider barnehagen med overganger?  
 
Barnehagen kan være en spennende, forunderlig verden - ganske annerledes fra det kjente 

hjemme. Vi ønsker å bruke god tid til tilvenning med mål om trygg tilknytning der vi bruker 

Trygghetssirkelen som støtte. 

 

Personalet er opptatt av at barnet skal få bruke den tiden det trenger for å bli trygg i 

barnehagen. Hvor lang tid det tar avhenger av barnets personlighet og alder. Alle barn har 

perioder hvor de synes det er vanskelig at foreldrene går fra dem. I barnehagen blir mye 

annerledes; barnet skal bl.a. bli kjent med andre barn, lære seg å dele, vente på tur, sove i 

vogn i stedet for i egen seng osv. I tillegg skal det bli kjent med, og trygg på, nye voksne.  

Vi har ett tett samarbeid med foreldrene for å legge til rette for at barnet skal få denne trygge 

og gode starten i barnehagen.  

 

 

Hvordan skal vi arbeide med overganger ved oppstart det kommende året? 

 

• Nye barn og foreldre inviteres til besøk for å bli kjent med personal og avdeling 

(mai/juni) 

• Gjennomfører oppstarts-samtale ved barnehagestart 

• Vi tar kontakt med nye foreldre for å avtale oppstart, og inviterer til besøk i 

barnehagen. Dette gjøres forskjellig i de ulike barnehagene 

• Vi sender nyttig informasjon om barnehagen og tilvenningsperioden 

• Barnet har kortere dager den første tiden. Oppstarten tar den tiden den tar 

 

Hvordan skal vi arbeide med overgang fra liten til stor/ny avdeling det kommende 

året? 

 

• Vi skal forberede, og skape forventninger hos barn og foreldre til overgang på ny 

avdeling 

• Barnehagen legger til rette for besøk på den nye avdelingen de skal gå på, ved 

besøk, aktiv kontakt fra personalet og felles aktiviteter gjennom barnehageåret 

• Vi tar kontakt med barnas foreldre og gir informasjonsbrev om overgangen 

• Vi samarbeider med foreldre om tilvenning den første tiden  

 

  
Det kommende barnehageåret vil vi evaluere og vurdere hvordan de ulike 
barnehagene arbeider med overganger. Målet med dette er å utarbeide en felles 
standard for Ullandhaug-barnehagene. 
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Hvordan skal vi arbeide med overgang barnehage – skole det kommende år? 

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole, legge til rette for at barna kan få en 

trygg og god overgang fra barnehage til skole, og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen 

og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon om deres overgang til - og oppstart i skolen. 

Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med 

skolen. 

 

Vi vil at barna skal utvikle et godt selvbilde og en god selvfølelse. Opplevelsen av mestring er 

viktig for både selvfølelsen og selvbildet. Derfor arbeider vi med selvstendighetstrening som 

gjør dem rustet til å klare seg selv i forhold til for eksempel; mat, hygiene, ha ansvar for 

eiendelene sine. Barna trenger å være trygge på hva de skal gjøre i ulike 

overgangssituasjoner som friminutt, toalettbesøk etc. 

 

Det siste året barnet går i barnehagen deltar det i en gruppe, hvor vi legger grunnlaget for at 

barna kan kjenne igjen noen aktiviteter de vil møte på skolen. Vi vil at barna opplever 

mestring og trygghet ved skolestart med tanke på videre motivasjon og læring. Vi vil fortsette 

med vår praksis for å sikre at skolestarterne får forberedt seg godt før skolestart.  

 

Stavanger kommune har utarbeidet et årshjul. Dette skal sikre at alle barn får en likeverdig, 

trygg og meningsfull overgang fra barnehage til skole/ SFO, slik at barna opplever kontinuitet 

og trygghet. Årshjulet gir klare retningslinjer for innholdet i samarbeidet, og angir tidspunkt for 

møteplasser mellom barnehagene, skolene/ SFO i Stavanger kommune.  

 

Dette gjør vi 

• Foreldremøte på høsten med informasjon om arbeidet med overgang til skolen 

• Relasjonsbygging med barn som skal begynne på samme skole, når det lar seg 

gjøre: grupper på tvers av avdelinger når det er mulig 

• Foreldresamtale med gjennomgang av overføringsskjema til skolen med informasjon 

om det enkelte barn (foreldre og barnehage fyller ut sammen). Samtykkeskjema 

signeres av foreldrene (15. april) 

• Besøksdag på skole og SFO for barn og foreldre  

• Overføringsmøter for skolestartere med rett til spesialundervisning med PPT, foreldre, 

barnehage, skole og spesialpedagog 

• Vi følger Stavanger kommunes plan for overgang barnehage/skole/sfo 

 
 

 

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det 
er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de 
eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt 
grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 
evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.» 
(Rammeplanen, 2017, s. 33) 

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


Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, vurdering og 
dokumentasjon?  

 
Gjennom systematisk og regelmessig observasjon og dokumentasjon av barnas læring og 
utvikling kan vi bedre legge til rette for det enkelte barn, og ta hensyn til dets behov og 
trivsel. Dokumentasjon og jevnlig vurdering av barnehagens pedagogiske arbeid bidrar også 
til å utvikle barnehagen videre. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og 
hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø 
og naturområder. 
 
Hvordan skal barnehagen arbeide med planlegging, vurdering og dokumentasjon det 
kommende året? 
 
Planlegging: 

• Baseres på kunnskap om barns utvikling og læring, individuelt og i gruppe. I tillegg til 
observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, og samtaler med 
barn og foreldre 

• Vi utarbeider årsplan og planer for kortere og lengre perioder, i henhold til 
Rammeplanen  

 
 
Vurdering 

• Vurdere fortløpende situasjoner med det enkelte barn, barnegruppen og foreldrene. 
«Hva gjorde jeg? Hva kan jeg gjøre bedre?» 

• Vurdere arbeidet vårt ut fra rammeplan og egne skriftlige planer (uke-, prosjekt- og 
årsplaner) 

• Bruke tid på vurderingsarbeid i møtevirksomhet, som for eksempel på pedagogmøter, 
avdelingsmøter, personalmøter, og på planleggingsdager 

• Vi skal legge til rette for fordyping, sørge for at barna får utfordringer tilpasset sine 
erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter 

• Personalet skal kontinuerlig evaluere og vurdere sine arbeidsmetoder. Personal som 
har behov for kurs eller veiledning kan få dette 

• Vi vurderer barnehagens planer og gjennomføring av disse jevnlig. Vi vurderer 
barnas utvikling og behov, og tilrettelegger for god medvirkning 

• Vi skal invitere til foreldresamtaler og foreldremøter 

• Stavanger kommunes brukerundersøkelse skal gjennomgås, og tas med i 
vurderingsarbeidet 

 
Dokumentasjon 

• Dokumentasjon skal synliggjøre hvordan personalet arbeider for å nå forventninger i 
Rammeplanen og Barnehageloven. Den gir foreldre, nærmiljø, og kommunen som 
barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

• Vi observerer barnas trivsel og utvikling, og kan ta i bruk ved behov, skjema som for 
eksempel Alle med og TRAS 

• Informasjonskanaler vi benytter oss av er hjemmesiden, epost og SMS 

• Informasjonen er blant annet månedsplan og månedsbrev, dags-rapport, bilder og 
dokumentasjon på avdeling/garderobe, barnemappe og god informasjon ved levering 
og henting 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. 
(Rammeplanen, 2017, s 37)  
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Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra 
støtte?  
 

 
Alle barn skal lære forståelse og respekt for det som er annerledes, og barnehagen skal 

oppleves som inkluderende, og meningsfull, uansett funksjonsnivå. 

 

Noen barn trenger ekstra støtte og oppfølging, og har krav på et spesialpedagogisk tilbud. 

Det spesialpedagogiske tilbudet skal i samarbeid med barnehagen, gi barnet individuell 

tilrettelegging slik at barnet opplever mestring og trygghet. 

 

Vi skal gjennom observasjon av barnets utvikling legge til rette for tiltak som barnet har 

behov for. Det er viktig for oss at barnet skal føle seg meningsfullt uansett funksjonsnivå. 

Hele personalet har ansvar for å legge til rette for et godt læringsmiljø, og trygg tilknytning for 

alle barn. 

 

Vi arbeider med «Tidlig innsats-kompetanse», som er rett hjelp tidlig til alle barn som har 

behov for ekstra støtte i sin utvikling.  

 

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

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

om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.  

 

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i 

barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet. 

 

 

Hvordan skal barnehagen tilrettelegge for barn som trenger ekstra hjelp og støtte det 

kommende året?  

 

• Vi legger til rette for smågrupper og en-til-en, når det er mulig. Dette gjør vi etter 

observasjon, samtale med øvrig personal og foreldre.  

• Vi søker råd/veiledning hos TBT 

• Vi søker veiledning hos PPT når det er behov 

• Vi samarbeider med spesialpedagoger og utførere 

  

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den 
sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i 
tråd med barnets behov og utvikling. (Rammeplanen, 2017, s 40) 



Hvordan arbeider barnehagen med trafikksikkerhet? 
 

 
 
Dette innebærer 
 

• Rett bruk av belte i bil 

• Rett bruk av bilstol 

• Vi rygger når vi parkerer utenfor barnehagen når vi kommer  

• Bruk av hjelm når vi sykler 

• Bruk refleks/vest på tur (parkeringsplass)  

• Barn og voksne overholder de trafikkreglene når vi ferdes ute (unngå løping ut av 

porten) 

 
Hvordan skal vi arbeide med trafikk det kommende året?  

 

• Vi bruker figurene Tarkus (Trygg trafikk), og Naffen (NAF), som er pedagogiske 

verktøy for å lære barna enkle trafikkregler for fotgjengere, sikring i bil, sykkelhjelm, 

refleks med mer 

• Trafikkregler og trafikksikkerhet er alltid i fokus når vi ferdes ute i trafikken 

• De voksne er gode rollemodeller for barna i trafikken 

• Barna har på seg refleksvester når vi går på tur, går to og to 

• Telefonlister og førstehjelpsutstyr bringes med på turer 

• Vi har rutiner for hva vi gjør ved eventuelle skader/ulykker 
  

Vi ønsker at Ullandhaug-barnehagene skal være trafikksikre barnehager. Vi skal 
tilrettelegge for at barna tidlig utvikler gode holdninger slik at de utvikler evne til å 
forstå og omgås trafikken på en trygg og sikker måte.  
 
Barna opplever, erfarer og lærer om trafikk når de skal til og fra barnehagen, gjennom 
lek, observasjon og av hva vi voksne gjør.  
 
Vårt mål er at personalet og foreldre sammen skal være gode rollemodeller for barna 
i trafikken.  
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Barnehagens arbeidsmåter 
 

Hvordan arbeider barnehagen med fagområdene? 
 

Vi står for et «helhetlig læringssyn», noe som betyr at vi ser på barn som fullverdige, 

kompetente mennesker som lærer med «hele seg». Vanligvis konsentrerer vi ikke læringen 

rundt fagområdene i Rammeplanen. Vi tenker mer på å legge til rette for små eller store 

naturlige leke- og læringsprosesser hvor fagene er representert. Av og til er det vi voksne 

som planlegger og styrer aktivitetene, men vel så viktig er det å gripe de små spontane 

initiativ fra barna.  

 

Engasjerte og kunnskapsrike voksne vil kunne trekke de ulike fagområdene inn i alle 

situasjoner. Små ting som for eksempel funnet av en liten død marihøne kan føre til «faglige» 

samtaler (kommunikasjon, språk og tekst).  

 

Hvorfor døde hun? (Etikk, religion og filosofi) 

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

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

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

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

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

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

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

Hvem er vennene hennes - var hun redd for noe? … osv. (Etikk, religion og filosofi) 

 

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

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

kvalitet for oss.  

 

Dette gjør vi: 

  

• God struktur på dagen med tydelig dagsrytme (visualisert med bilder) og tydelige 

overganger med faste voksne  

• Tydelige rammefaktorer; for eksempel like rutiner, faste plasser  

• Arbeide med tema over tid, som for eksempel eventyr, kroppen min ol. 

• Bruke fagområdene i rammeplanen i planlegging, gjennomføring og vurdering av 

temaarbeid. Gi tid til overganger, og involvere barna i daglige gjøremål i større grad  

• Arbeide for et inspirerende lekemiljø ute og inne 

• Vi bruker nærmiljøet til barnehagen, for å forstå sammenhenger  

• Utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens 

daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter 

• Bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning  

• Jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere Rammeplanen   

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, 2017, s 43) 



Hvordan arbeider barnehagen med progresjon? 

 
Progresjon er sammenkoblinger av opplevelser, erfaringer og refleksjoner som fører til at 

barna oppdager sammenheng og skaper teorier om verden rundt seg. I møte med nye 

impulser tilegner kroppen og tankene stadig flere ferdigheter. Noen ganger må barn øve 

mye, andre ganger klarer barn ting fort. En av barnehagens viktigste, men utfordrende 

oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn får god støtte og utfordringer, tilpasset sine 

erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.  

Vårt syn på læring må bevisstgjøres, og vi må spørre oss hvilken rolle vi har for barnas 

utvikling. 

 

Hvordan skal vi arbeide med progresjon det kommende året?  

 

• Legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og 

arbeidsmåter  

• Introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer 

• Gi barnet utfordringer i sin «nærmeste utviklingssone» slik at det utvikler seg, lærer 

og opplever fremgang 

• Personalet skal fungere som støttende stillas for barns utvikling  

• Sikre utvikling hos det enkelte barn  

• Organisering av materiell og utstyr i barnehagen må tilrettelegges slik at barna har 

muligheten til utvidelse av sine aktiviteter. I planer må det vises at man har progresjon 

i det pedagogiske arbeidet for barnegruppa  

• Vi skal bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg 

etter. Dette skal tilpasses barnet 

• Gi barnet muligheten for å medvirke i egen progresjon 

  

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, 2017 s. 44)  
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Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen? 
 

 
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal 
digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal 
utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet 
til digitale medier.  
 
 
Hvordan skal vi arbeide med digital praksis det kommende året?  
 

• Bruke lekegrupper som utgangspunkt for å utforske digitale medier  

• Dokumentere lek, og inkludere barna i hele prosessen: eks bygge, ta bilde, skrive ut, 
synliggjøre 

• Kun legge ut bilder av aktivitet med barn på nett (ikke ansikt, ikke gjenkjennbart, for 
eksempel bilder av hender/aktivitet) 

• Voksne som deltar aktivt når barna bruker digitale verktøy 

• Bruke digitale verktøy ved temaarbeid – se udir.no.no og iktplan.no for tips og ideer 

 
Refleksjonsspørsmål vi kan stille oss kan være:  
 

• Når bruker vi digitale verktøy? 

• Hvorfor velger vi å bruke et digitalt verktøy i denne sammenhengen?  

• Hva er utbytte av å benytte et digitalt verktøy i denne sammenhengen?  

• Vurderer vi kilder, relevans og egnethet når vi bruker digitale verktøy? 

  

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, 2017, s. 44) 

https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/msteams_ea3086/Delte%20dokumenter/General/Årsplanarbeid/udir.no
https://www.iktplan.no/index.php?pageID=20&cat=1
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Vi bygger fellesskap  
 


