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1. Presentasjon av virksomheten 

 

Hillevåg barnehage blir drevet av Stavanger kommune. Vi er en barnehage med tradisjonelle 

avdelinger delt inn i 0-3 år og 3-6 års avdelinger. Erfaringene våre tilsier at en slik inndeling 

er med på å gi barna en trygg og god læringsarena sammen med forutsigbarhet, struktur og 

gode voksne støttespillere i barnas hverdag. Alle barn skal ivaretas og for oss betyr det at vi 

jevnlig evaluerer organiseringen av virksomheten.  

 

Barnehagen ligger fint plassert inne på området til Stavanger Universitetssykehus i Hillevåg 

bydel. Det er kort vei til fine turområder som Mosvatnet, Vannassen og Vålandsskogen. I 

tillegg har vi kort vei til Stavanger sentrum noe som gir oss mulighet til å delta på kulturelle 

tilbud og arrangement i regi av Stavanger kommune.  

 

Barnehagene består av 2 bygg med til sammen 8 avdelinger: 

Koalaene 0-3 års avdeling 

Pandaene 0-3 års avdeling 

Tigrene 3-6 års avdeling 

Bjørnene 3-6 års avdeling 

Løvene 0-3 års avdeling 

Lemurene 0-3 års avdeling 

Gaupene 3-6 års avdeling 

Pingvinene 3-6 års avdeling 

 

Barnehagen er organisatorisk plassert under Oppvekst og levekår. Det er 29 hele stillinger 

knyttet opp til driften av barnehagen, hvorav 8 skal være utdannede førskolelærere. 9 

pedagoger de årene hvor barnegruppene er utvidet. I tillegg har virksomhetsleder og 

assisterende styrer førskolelærerutdanning med adm. og ledelse som fordypning, samt 

virksomhetsleder har tatt videreutdanning innen ledelse. Barnehagen har assistenter og flere 

barne-og ungdomsarbeidere. Organiseringen av barnehagen blir jevnlig vurdert med 

utgangspunkt i den barnegruppen vi til enhver tid har. Barnehagen består av 2 bygg, og barn 

kan i løpet av sin periode i barnehagen tilbringe tid i begge bygg.   
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I vårt arbeid forholder vi oss både til et sentralt og lokalt lovverk. Barnehagen styres ut fra 

følgende dokumenter: 

 

• Lov om barnehager 

• Rammeplan for barnehager 

• Stadig bedre - kvalitetsplanen for Stavanger kommune  

 

Med bakgrunn i dette utarbeides det en fireårsplan. Fireårsplanen dokumenterer sentrale 

elementer i den daglige driften. Fireårsplanen skal være et arbeidsdokument for personalet, 

samt et informasjonsdokument for foreldre, studenter og andre samarbeidspartnere. I tillegg 

utarbeides et felles årshjul og den enkelte avdeling lager månedsbrev/månedsplaner. Alle 

vedtekter og skriv legges ut på barnehagens nettside. 

 

2. Presentasjon av fagområdene fra Rammeplanen 

 

2.1 Kommunikasjon, språk og tekst 

 

Vi er opptatt av å gi barna et rikt språkmiljø i barnehagen. Målet er å gi varierte 

språkopplevelser og erfaringer som legger grunnlag for tidlig og god språkutvikling. Samtaler 

om opplevelser, tanker og følelser styrker barnas basiskompetanse og er viktig for utviklingen 

av et godt muntlig språk. Vi jobber aktivt med dette gjennom språktiltaket (se eget avsnitt). 

 

Rammeplanen sier:”Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et 

budskap, og å selv være avsender av et budskap. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende 

for å forstå begreper.” (Rammeplanen 2011:40) 

 

Hos oss skal alle barn få delta i faste, planlagte språksamlinger hver uke. Her vektlegges bruk 

av konkreter og barna stimuleres til samtale og aktiv deltakelse. 

 

De voksne i barnehagen er bevisste på hva og hvordan vi snakker med barna. Vi er bevisst på 

vårt kroppsspråk og ser på det som viktig å sette ord på følelser sammen med barna. Arenaer 

for gode samtaler og språkstimulering er bl.a: 
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- Måltider og forberedelser til disse, turer, i all form for lek, stellesituasjoner, samlingsstunder 

og ulike planlagte aktiviteter. 

 

Kommunikasjon gjennom pedagogisk dokumentasjon: -som viser arbeidet vårt til foreldre 

m.fl. Vi bruker bilder, tekster og ulike formingsarbeider som oppslag og informasjon på 

avdelingene. 

  

 

2.2 Kropp, bevegelse og helse 

 

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet. Barn lærer om seg selv og omverdenen ved 

hjelp av sanser og aktiv bruk av kroppen.   

 

Rammeplanen sier:”Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved 

sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange 

områder.” (Rammeplanen 2011:41)  

 

- Fysisk fostring: Hos oss får barna delta i grovmotoriske aktiviteter inne- og utendørs, 

hinderløyper, fast turdag hver uke hvor vi tar i bruk nærmiljøets mange muligheter og en gang 

i blant er vi så heldige å få låne gymsal på SUS. Barnehagen har egen plan for voksenstyrt 

aktivitet i uteleken. Dette vil bli gjennomført en gang i uken. Vi vektlegger å servere variert 

mat, hvorav ett måltid i uken er varm-mat.  

 

2.3 Kunst, kultur og kreativitet  

  

Sang, musikk, dans og drama er viktige aktiviteter i barnehagehverdagen. Musikk som 

uttrykksform vises blant annet gjennom spontan og organisert sang og ved bruk av 

rytmeinstrumenter. Drama brukes til ulike arrangementer og temaer i barnehagehverdagen. 

 

Rammeplanen sier:” Barnehagen må gi barn mulighet til å  

oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk.”  

(Rammeplanen 2011:42)  
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-Barnehagen skal legge til rette for at barna skal bli kjent med og føle musikk og rytme på 

kroppen. Ved hjelp av instrumenter, sang, musikk, rim og regler vil de få kjennskap til det 

eventyrlige ved å uttrykke seg musikalsk. 

 

-De voksne skal hjelpe og veilede barna til å være kreative sammen. 

 

-Barna skal få oppleve drama som uttrykksform gjennom tiden i barnehagen. Ved ulike 

arrangement og høytider viser barna sine dramatiseringer for hverandre. 

 

-Det skal brukes ulikt materiale i arbeidet med å uttrykke seg estetisk. 

 

 

2.4 Natur, miljø og teknikk 

 

Det å bevege seg ute i naturen gir gode muligheter for utforskning. Dessuten gir mangfoldet 

utendørs barna mulighet til å utforske, kjenne, smake og lytte til det naturen har å by på. Får 

barna et positivt forhold til naturen og nærmiljøet vil det i neste omgang legge grunnlaget for 

at de senere skal ønske å verne om naturen.  

 

Rammeplanen sier: ”Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle 

årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for 

planter og dyr, landskap, årstider og vær.” (Rammeplanen 2011:44) 

 

-Barnehagen skal tilby barna muligheten til å ferdes i naturen for å gjøre dem bevisst nytten 

og potensialet ved den. 

 

-Barna skal bli kjent med kildesortering ved å vise dem hverdagens rutiner rundt dette.  

 

-Nysgjerrige og undrende voksne skal sammen med barna se og utforske detaljer og 

forandringer i naturens yrende planteliv og gi barna kjennskap til dyrelivets mangfold. 

 

 



7 

 

2.5 Etikk, religion og filosofi 

 

Etikk formidles gjennom samspill. Gjensidig respekt mellom barn og voksne er viktig for oss. 

Gjennom den daglige kontakten vil vi jobbe for at dette gjenspeiler seg. 

 

Rammeplanen sier:”Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og 

mennesker på og preger verdier og holdninger. Respekt for menneskeverd og natur, 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til 

uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.” 

(Rammeplanen 2011:45) 

 

Barn skal få muligheten til å tilegne seg grunnleggende normer og verdier. De skal få 

kjennskap til høytider og tradisjoner i religioner som er representert i barnegruppa. Barna skal 

møte voksne som undrer seg og er nysgjerrige på livets mange mysterier sammen med dem. 

 

-For oss er det viktig å legge til rette for at gode vennskapsbånd kan knyttes, ulike relasjoner 

bygges og at alle blir møtt med medmenneskelighet.  

-Vi skal respektere alle kulturer og mangfoldet vi lever i. 

- få erfaringer med hva som er ”rett og galt” 

- faste tradisjoner - markere høytider 

- undre oss sammen med barna og stille åpne spørsmål 

- informasjon og markering av representerte kulturers tradisjonelle feiringer 

-Formidle verdier som anerkjennelse, respekt og nestekjærlighet. Gi barna erfaring med at de 

er verdifulle for fellesskapet. 

 

2.6 Nærmiljø og samfunn 

  

Nærmiljøet, med sine flotte turmuligheter, er en ressurs som vi i barnehagen ønsker å benytte 

oss av. Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet og få innsikt i og erfaring med 

deltagelse i samfunnet. Barna skal få erfare at de er viktige og verdifulle i gruppen og få tillit 

til egen deltagelse og påvirkning av fellesskapet i barnegruppa. 
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Rammeplanen sier: «Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for 

å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn (Rammeplanen 2011:47) 

 

- Barnehagen kan tilby turer i nærmiljøet (Vålandskogen, Vannassen, Kaninbakken,       

kolonihagen, turer til byen o.s.v) 

- alle skal få mulighet til å delta på egne premisser og påvirke fellesskapet på avdelingen  

- bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet (natur, 

kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner). Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt. 

 

2.7 Antall, rom og form 

 

I arbeidet vårt med temaet antall, rom og form, ønsker vi å bidra til at barna opplever glede 

over å utforske og leke med tall og former og tilegne seg gode matematiske begreper. 

 

Rammeplanen sier: ”Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de 

argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og 

hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.” (Rammeplanen 2011:48)

  

-Barnehagen bruker naturen som læringsarena for sortering, telling, plassering, former, 

mønster og måling. 

-Barnehagen skal bidra til at barna utvikler sin matematiske kompetanse i hverdagen 

Ulike matematiske begreper brukes i måltidssammenheng, i samlingsstunder, i lek ute/inne, i 

påkledningen og på turer. 

-Barnehagen legger til rette for strukturerte regelleker. 

I løpet av årene i barnehagen skal barna få kjennskap til leker og aktiviteter som f.eks «rødt 

lys», «fisken i det røde hav», «kongen befaler», hoppe tau, ulike hinderløyper, ballspill og 

sang/ringleker.  

 

I Hillevåg barnehage trekker vi alle fagområdene inn i det daglige. Vi står for et helhetlig 

læringssyn noe som betyr at vi ser på barn som kompetente mennesker som lærer med ”hele 
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seg”- til en hver tid. Barna skal få ta i bruk alle sansene og de voksne skal bidra til dette ved 

hjelp av ulike metoder og aktiviteter. 

 

I vår virksomhet skal alle fagområdene implementeres i hverdagen og gjennom planarbeidet. 

 

 

3. Barnehagens satsningsområder for 2015 – 2019 

3.1 Inkludering og mangfold 

 

I Hillevåg barnehage vil vi være en inkluderende arena der alle barn er aktivt med i et 

mangfoldig og inspirerende felleskap. Barnehagen skal gjenspeile samfunnet og legge til rette 

for et inkluderende felleskap og arbeide med mangfold som en ressurs.  

 

Når et mangfold av barn inkluderes i et større sosialt fellesskap, finnes det mange ulikheter 

som skaper muligheter. Vår målsetting med å vektlegge inkludering og mangfold er å gi alle 

barn et godt grunnlag for livslang læring og utvikling. Vi må hele tiden se på den 

barnegruppen vi har samt ta individuelle hensyn. Inkludering og mangfold handler mye om 

respekt og toleranse. Vi må være bevisste på vår rolle som fagpersoner i en pedagogisk 

virksomhet. Det er viktig at vi tilegner oss nødvendig kompetanse om det enkelte barnet for å 

gjøre en best mulig jobb. Barna i Hillevåg barnehage skal føle seg inkludert og ivaretatt. 

Kvalitetsplanen for barnehagene i Stavanger kommune (Stadig bedre) påpeker viktigheten av 

at barnehagene jobber med inkludering og mangfold. 

 

 

”Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap” 

(Kunnskapsdepartementet)  

 

 

Vår barnehage skal være en inkluderende arena der alle barn er aktivt med i et mangfoldig 

fellesskap hvor de kan utvikle seg individuelt og i en gruppe sammen med andre barn. De 

voksne er viktige støttespillere som gode rollemodeller i samspillet med barna.  Både i lek og 

måten vi håndterer konfliktsituasjoner på står sentralt og vil bli fremtredende i forbindelse 

med prosjektet «Jeg er her for deg». For oss betyr dette at vi vektlegger utøvelsen av 
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voksenrollen og viktigheten av å foreta observasjoner av barna for å kunne kartlegge det 

sosiale samspillet dem imellom og sette i gang hjelpetiltak ved behov. 

 

 

3.2 Språktiltaket 

 

Hillevåg barnehage er en av flere barnehager i kommunen som deltar i Språktiltaket, som har 

som mål å fremme god språkutvikling og sosial kompetanse hos barn. 

 

 Hva betyr Språktiltaket for ditt barn? 

 

• Alle barn får systematisk språkstimulering  

• Språkstimuleringen tilpasses ved hjelp av jevnlige vurderinger 

• Barnehagen har materiell som egner seg til språkstimulering (blant annet Snakkepakken, 

Språksprell, In-Ped kort, Språkleker og pedagogiske spill)  

•Alle barn skal få støtte til å utvikle språket sitt gjennom språksamlinger og aktiviteter i 

mindre grupper. 

 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Det er viktig å sørge 

for at alle barn får god og variert språkstimulering gjennom kommunikasjon, som redskap for 

tenking, og som uttrykk for egne tanker og følelser. Det er viktig å fange opp de som har 

vansker med språket tidlig for å kunne gi dem god hjelp. 

 

Gjennom språket kommer barn inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden 

og seg selv. Når barn er i godt språklig samspill tilegner de seg et større ordforråd, og lærer 

hvordan de skal beherske det. Å oppleve mestring er grunnleggende for barnas motivasjon og 

utvikling. Vi vil jobbe med dette i samlinger som legges opp slik at barn kan forstå innholdet 

og mestre en oppgave med tilpasset hjelp og støtte. 

 

Det er en god støtte å få oppleve språket gjennom flere sanser. Når vi forstår det vi ser og 

føler får vi en bedre forståelse av språket. Vi vil velge tema med ulike nøkkelord og bruke 

konkreter for å visualisere. Hver avdeling vil informere i månedsbrevet om tema og hvilke 

nøkkelord de har valgt å jobbe med i språktiltaket. 
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Vi har hatt en periode med ekstern veileder fra ressurssenteret som ga veiledning til ansatte og 

fungerte som en god støttespiller for oss i arbeidet med Språktiltaket.  En tid fremover skal vi 

på egenhånd drive Språktiltaket videre med den tyngden vi har opparbeidet oss i de senere år. 

I 2018 får vi på nytt en ekstern språkpedagog som veileder en avgrenset periode. En av 

metodene som dette prosjektet bygger på er samlinger med språkleker, hvor vi jobber 

systematisk med språklig bevissthet gjennom lytteleker, regler, rim, setninger og ord. 

Samlingene vil være strukturerte, regelmessige og godt forberedt.  

 

For at barna skal få maksimalt utbytte av prosjektet må språktrening i barnehagen være 

spennende, motiverende og åpne opp for barns deltakelse i egne læreprosesser.  

 

Språktiltaket har som mål at; 

• alle barn skal få støtte i sin egen språkutvikling.  

• barn med flerspråklig bakgrunn og barn med forsinket språkutvikling skal oppleve 

språklig mestring og utvikle språket.  

• tiltaket skal gi barnehagens ansatte kompetanseheving på systematisk språkarbeid.  

• språkarbeidet i barnehagen skal bli mer bevisst og følge barnehagens planer. 

•  

3.3 Prosjektarbeid: «Jeg er her for deg!» 

 

Høsten 2015 starter barnehagen med et prosjekt kalt ”Jeg er her for deg!”. Prosjektet tar 

utgangspunkt i «Være sammen» prinsippene og har som formål å heve kompetansen i 

barnehagen. Samhandlingen mellom barn og voksne står i fokus. Målet er at de voksne skal 

bli varme og grensesettende voksne. Vi vil jobbe for å skape en arena for samhandling 

mellom voksne og barn og barn-barn. Det å ta vare på, speile, ta ansvar og ta perspektivet til 

hverandre blir sentrale læringselementer. Personalet vil bli kurset og vi skal gå i dybden på 

temaet på personalmøter. Det er en egen materiellpakke til bruk for opplæring av de voksne 

og til bruk i det pedagogiske opplegget med barna. I tillegg er det en separat 

foreldremateriellpakke som har til hensikt å inspirere foreldre til å være varme og 

grensesettende i møte med egne barn. Kommunikasjonsprosjektet kan bidra til å knytte 

sammen foreldre, barn og personale på en måte som alle kan dra nytte av. Vi har fått en 
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veileder fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning (UIS), Cecilie Evertsen 

(universitetslektor) som skal bistå oss i prosessen. 

 

3.4 Stavangerbarnehagen - en felles kvalitetsplattform. 

 

Dette er et prosjekt som Stavanger kommune har iverksatt for å gi et felles kvalitetsløft for 

alle barnehager i kommunen. Organisasjonene skal levere kvalitet i alle ledd, helt frem til 

barnet. Stavangerbarnehagen vil fokusere på 4 søyler som er viktige for å skape en god 

læringsarena. Stavangerbarnehagen skal i løpet av en 4 årsperiode bidra med å gi kompetanse 

til alle barnehageansatte. De 4 søylene er: 

 

1.Relasjonskompetanse 

 

2.Interkulturell kompetanse 

 

3.Språkkompetanse 

 

4.Kompetanse på tidlig innsats  

 

Alle ansatte vil i løpet av den neste fireårsperioden bli kurset innenfor de fire søylene som del 

av Stavanger kommunes satsing på å heve kvaliteten. Mer informasjon kan dere finne på 

kommunens nettside: http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-

familie/barnehage/Stavangerbarnehagen/ 

 

3. Barns medvirkning  

 

  ”Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar  

med dets alder og modenhet.”    

(Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning) 

 

Barns medvirkning blir tatt på alvor i Hillevåg barnehage ved at barna skal få føle at de er 

viktige for barnegruppen og at deres meninger blir tatt på alvor gjennom å bli sett, hørt og 

http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/barnehage/Stavangerbarnehagen/
http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/barnehage/Stavangerbarnehagen/
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forstått av de voksne. Vi skal skape trygge rammer slik at den enkelte føler seg trygg nok til å 

uttrykke egne tanker og meninger individuelt og i gruppe.  Hvordan medvirkningen 

praktiseres vil være avhengig av barnas alder, modenhet og forutsetninger. Vi vil fange opp 

barnas signaler og høre på hva de har å si, slik at vi kan ta deres interesser og ønsker på alvor 

når vi planlegger. Vi vil jobbe aktivt for å gi barna et bredt erfaringsgrunnlag. Vi vil at barna i 

Hillevåg barnehage skal få vise hva de er opptatt av og komme med sine egne ideer og 

uttrykk. 

 

4. Lek og læring, danning og omsorg 

4.1 Lek og læring 

 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. 

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) 

 

I Hillevåg barnehage jobber vi for å legge tilrette for å inspirere barna til å ta i bruk sin 

kreativitet, evne til fantasi og gleden av å skape noe. Vi sørger også for at leken er sentral i 

barnas hverdag. Personalet i barnehagen skal sikre at barna får gode erfaringer i samspill og 

mestringsfølelse i møte med andre barn i lek. Her er den voksnes rolle som veileder og 

motivator sentral.  

 

Leken har en egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Barna samhandler med 

hverandre gjennom leken, en viktig faktor for å utvikle den sosiale kompetansen. Leken 

skaper også grunnlaget for barns vennskap med hverandre på tvers av alder, språk og 

kulturelle ulikheter. Leken gjenspeiler hva barna er opptatt av. Barnehagen skal organisere og 

legge fysisk tilrette for variert lek. 

 

Lek og læring er to områder som ofte går inni hverandre fordi lek kan fremme læring og 

læring kan fremme lek. Vi har den formelle læringen gjennom voksenstyrte aktiviteter som 

prosjektarbeid, samlingsstunder og andre planlagte aktiviteter, og den uformelle læringen 

gjennom sosial samhandling både med barn og voksne i en mer uformell setting. Begge 

læringsformene er sentrale og viktige for barnas totale utvikling. 
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4.2 Danning 

  

«I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og 

hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som 

blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. 

Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.» 

(Rammeplanen 2011:15) 

 

Danning er en stadig pågående prosess som utvikles gjennom kontinuerlige prosesser der barn 

deltar og utforsker aktiviteter og innhold som er gjort tilgjengelig for dem. Som del av 

prosessen er det viktig å stimulere barnas evne til å reflektere over egne handlinger og måter å 

være på. I samspill med andre kan danning utvikles. Det at et barn kan lære seg å håndtere 

livet og oppleve seg selv som en viktig del av et større fellesskap er essensielt, og gode 

danningsprosesser må ligge til grunn for å oppnå dette. 

 

4.3 Omsorg  

 

«For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra 

alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. 

Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg i hverdagen.» (Rammeplanen 

2011:15/16) 

 

I Hillevåg barnehage skal alle barn møtes med god omsorg. Det å gi og ta imot omsorg er 

grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. I Hillevåg barnehage skal vi være trygge 

tilstedeværende voksne, som er i stand til å se det enkelte barns omsorgsbehov, og som kan 

skape gode relasjoner mellom voksen - barn og barn – barn. Gjennom omsorg og god 

tilknytning skapes tillitt og trygghet som er viktige forutsetninger for lek og læring. Med 

omsorg mener vi å møte barna med kjærlighet, respekt og anerkjennelse. Barna må være i et 

miljø som fremmer god selvfølelse slik at de kan kanalisere sin energi i lek sammen med 

andre barn. 
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5. Tilbudet til de yngste barna i barnehagen  

  

«Omsorg, danning, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit 

til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet.» (Rammeplanen 

2011:17) 

 

I Hillevåg barnehage er vi opptatt av at barna i barnehagen skal oppleve trygghet og 

forutsigbarhet i hverdagen. Hvert barn har en primærkontakt som tar i mot det i 

tilvenningsperioden og sørger for en myk start for barn og foreldre.  

 

Vi vektlegger faste rutiner omkring hente- og bringe situasjonen, måltider, stell, soving, 

samlinger, lek og andre overgangssituasjoner. Dette for å skape en trygg og forutsigbar 

hverdag, noe spesielt de minste har stort behov for. Vi forsterker det positive hos barnet 

gjennom å gi gode tilbakemeldinger, gi mestringsopplevelser og ved å bruke positive 

grensesettingsmetoder. De voksne som nære omsorgspersoner er avgjørende for å skape en 

hverdag fylt med nærhet, trygghet, ro og aktivitet på barnas premisser. Dette krever at de 

voksne er engasjerte, synlige og evner å gå inn i et nært samspill med det enkelte barnet. 

Målet for oss er å skape et miljø hvor barna kan få faste, trygge rammer i hverdagen og tett 

voksenkontakt slik at de kan bruke all sin energi på å utvikle seg i positiv retning. 

 

 

6. Tilbudet til flerspråklige barn i Hillevåg barnehage 

 

”Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i 

respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for 

forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å 

utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter” 

(Rammeplanen 2011:23). 

 

I Hillevåg barnehage har vi barn fra mange ulike kulturer. Det gjør hverdagen vår spennende, 

lærerik og interessant. Det er viktig for oss å få til et godt foreldresamarbeid slik at vi kan bli 

kjent med de ulike kulturenes egenart og ta hensyn til disse. 
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I oppstartfasen vil vi oppfordre foreldre til å ha lengre tilvenningsperiode og kortere dager 

avhengig av barnas individuelle behov. Dette for at barna og foreldrene skal føle seg trygge 

og ivaretatt. I tillegg får foreldre mulighet til å se hvordan barnehagedagen fungerer i praksis. 

 

Vi vil bruke flerspråklige assistenter for å skape god dialog med barn og foreldre samt være 

en brobygger i knytting av barn-barn relasjoner. Styrking av morsmålet er av stor betydning i 

barnets prosess mot å utvikle gode norskkunnskaper. Gjennom å jobbe aktivt med barnets 

kultur, tradisjon, språk og identitets styrking får vi en dypere forståelse av barnets røtter og 

kan hjelpe det til å føle stolthet over sin opprinnelse. Samtidig er det viktig at vi gjør barna 

kjent med norsk kultur og tradisjoner. Den flerspråklige assistenten vil brukes som en ressurs 

for å inkludere barn i barnehagen så tidlig som mulig. Vi opplever at barna blir stolte av sin 

egen bakgrunn når den blir anerkjent av de voksne og barnegruppen. 

 

7. Styrket barnehagetilbud 

 

«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 i 

kommunen.» (Rammeplanen 2011:59) 

  

Styrket barnehagetilbud er hjemlet i to ulike lovverk:  

• Lov om barnehager  

• Opplæringsloven 

 

I Hillevåg barnehage legger vi til rette for et godt samarbeid mellom barnehagen og skole, 

helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevernstjenesten og det øvrige statlige og 

kommunale hjelpe- og støtteapparatet som skal støtte barnas utvikling og læring. Målet vårt er 

at alle barn skal få den støtte og hjelp de trenger for å få styrket sin utvikling.  

 

8. Overgang barnehage – skole 

 

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 

første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Barnehage og skole er begge institusjoner for 

omsorg, lek, læring og danning. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom 
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institusjonene. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med 

nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger.» (Rammeplanen 2011:59) 

 

Stavanger kommune har utarbeidet «Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage 

og skole/SFO». Målet er å skape bedre forutsigbarhet, trygghet, helhet og sammenheng for 

barnet i overgangsfasen, slik at overgangen blir det beste for hvert enkelt barn. Planen består 

av to deler hvorav del 1 er et årshjul for sammenhengen mellom barnehage og skole/SFO, og 

del 2 beskriver barnehagens innhold, og hvordan vi kan sikre kvaliteten i sammenhengen 

mellom barnehage og skole/SFO. 

 

I Hillevåg barnehage innebærer det at 5-åringene har eget opplegg i en egen «klubb» noen 

timer i uken, hvor læring gjennom lek står i fokus. De skal få øve seg på å bli mer 

selvstendige i bl.a av- og påkledning, klare å gå på toalettet alene og smøre sin egen mat. De 

skal lære å mestre oppgaver som å ta i mot beskjeder, vente på tur, rekke opp hånden, lytte, 

utføre ulike oppgaver o.l. Barna skal også få erfaringer og kunnskaper om å skape gode 

relasjoner fra barn – barn, og barn – voksen, slik at de får utvikle sin sosiale kompetanse. 

Barna skal oppleve trygghet slik at de kan oppleve å erfare god læring. Barna skal få 

kunnskaper om forskjellige matematiske begreper for å styrke barnas nysgjerrighet og 

matematikk glede. Barna skal få utvikle kompetanse i norsk språk, slik at barna får faglig 

kunnskap om kommunikasjon, språk, tekst og begreper. Barna skal oppmuntres og 

barnehagen skal legge til rette for at barna er fysisk aktive, slik at de får utviklet sine 

motoriske ferdigheter.  

 

Personalet vil tilrettelegge 5- års klubben slik at barna blir utfordret med aktiviteter som 

stimulerer læringslysten på en morsom, kreativ og leken måte. Barnas medvirkning vil stå 

sentralt i klubben. Barna vil blant annet få kjennskap til sortering, former, mønster, plassering, 

tid, telling, rim og regler, lek med bokstaver og lyder, setninger og ord, stavelser, språk og 

begreper, lesestund/fortellerstund, tall, trafikkopplæring, sang, ulike spill og turer/utflukter. Vi 

vil gi hvert enkelt barn en mestringsfølelse og glede som gjør at de ønsker å lære mer, og 

opprettholde troen på at dette er mulig.  

Vi ønsker å gi barna en forståelse av hva en skolehverdag består i, slik at overgangen vil bli så 

trygg som mulig. Barna skal være introdusert for skolemiljøet på en god måte, slik at barna 

har kjennskap til dette før alle de nye opplevelsene barna vil møte i første klasse. 



18 

 

Målet er at de skal være godt rustet til å ta fatt på skolehverdagen når de slutter i barnehagen. 

Vi ønsker at alle skal oppleve å få en fin avskjed med barnehagen og kjenne følelsen av 

trygghet, glede, mestring og forventning over å begynne på skolen 

 

En god og trygg overgang fra barnehage til skole innebærer et tett samarbeid mellom de to 

institusjonene. Skolen har en sentral rolle i forhold til arbeidet med å lette overgangen, ikke 

minst ved å bygge videre på det barna har lært og erfart i barnehagen. I nært samarbeid med 

foreldrene skal barnehage og skole legge til rette for et helhetlig opplæringsløp, som ivaretar 

enkelt barns behov for trygghet og kontinuitet.  

 

9. Pedagogisk dokumentasjon og vurdering 

 

«Barnehagen skal være et systematisk pedagogisk tilbud, hvor dokumentasjon og vurdering er 

en del av redskapene.» (Stadig bedre 2011-2015:13) 

 

Hovedmålet med dokumentasjon og vurdering er at vi gjennom kontinuerlig utvikling og 

systematisk kartlegging og evaluering i barnehagen blir i stand til å gi et best mulig tilbud til 

barna. Dokumentasjon og vurdering gir barnehagen en unik mulighet til å fornye og endre 

virksomheten og skal være et redskap i planleggingsarbeidet. Vurdering som blir gjort 

tilgjengelig for andre, kan bidra til åpen og bred debatt i for eksempel foreldresamarbeid og 

foreldremedvirkning rundt barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet.  

 

I Hillevåg barnehage er pedagogisk dokumentasjon og vurdering av barnehagens hverdag, 

noe vi jobber med fortløpende. Vi dokumenterer daglige gullkorn gjennom bilder og muntlig 

fremstilling. Produkter blir hengt opp på vegger eller utstilt på annen måte. Temaer blir 

nedfelt i planer og tatt opp på ledermøter/avd.møter. På denne måten blir prosessene synlige 

for barna, foreldre, personalet og andre som kommer inn i barnehagen. Dokumentasjon kan 

skape en større forståelse for det arbeidet som gjøres i barnehagen. En viktig del av 

dokumenteringsarbeidet er kartlegging- og observasjonsarbeid av hvert enkelt barn.  

Barnehagen skal ha kunnskap om bruken av ulike metoder for innsamling av informasjon.  

 

Vi kvalitetssikrer virksomheten gjennom to viktige punkter. Det ene er ved at hver ansatt 

fyller ut egenvurderingsskjemaet, fra kvalitetsplanen, og det andre er brukerundersøkelsen 
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som gir oss nyttige tilbakemeldinger fra foreldrene. Begge områdene vil gi oss viktig 

informasjon som vi kan bygge videre på og endre virksomheten i forhold til. Barnehagens 

planer blir jevnlig vurdert av personalet og resultatet blir viktig i utarbeidelsen av nye planer. 

 

10. Foreldresamarbeid 

 

«Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. 

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.» 

(Rammeplanen 2011:20) 

 

Vi i Hillevåg barnehage har som mål at foreldrene skal føle seg velkommen og trygge på at 

deres barn har det godt hos oss. En viktig del av vårt arbeid er å legge til rette for en åpen 

kommunikasjon og dialog til beste for alle parter. Foreldrene er en viktig del av miljøet i 

driften av barnehagen. Dette kommer tydelig frem gjennom foreldrenes lovfestede 

medvirkningsorgan som er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU) 

(se eget avsnitt). Arbeidet i barnehagen skal bygge på en grunnleggende respekt for 

foreldrenes rett til å oppdra sine barn ut fra deres tradisjoner, verdier og vurderinger, forutsatt 

at de er i samsvar med norsk lov. 

 

Det gis tilbud om en oppstartsamtale for foresatte til nye barn i tilvenningsperioden og en 

individuell foreldresamtale om våren. Ved behov kan foreldre eller barnehagen ta initiativ til 

flere foreldresamtaler. Gjennom slike samtaler deler vi erfaringer, foreldre får innsikt i hvilke 

mål vi har for deres barn, hvordan vi jobber for å nå dem og hva vi har observert i forhold til 

utviklingen deres. 

 

Barnehagen arrangerer også andre møtepunkt i løpet av året hvor alle er velkomne til å delta. 

Blant annet har vi foreldrecafé i forbindelse med markeringen av FN-dagen, Lucia-frokost, 

påskefrokost og grillfest/sommerfest i samarbeid med FAU. Vi i barnehagen ser på 

samarbeidet med SU/FAU som svært viktig og nyttig for alle parter. 
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10.1 Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) 

 

For å fremme bedre foreldresamarbeid kreves av barnehageloven (§4) at Foreldrerådets 

Arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom 

barnehagen og foreldregruppen som skaper et godt barnehagemiljø for barn, foreldre og 

ansatte. 

 

FAU er den viktigste kanalen for foreldremedvirkning. FAU-representanter velges på 

foreldremøte som arrangeres hver høst. Den viktigste oppgaven FAU har er å bidra til et godt 

samarbeid mellom hjem og barnehage. FAU er et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene 

og skal fremme saker som er viktige for foreldrene, og arbeide for et godt barnehagemiljø.  

 

10.2 Samarbeidsutvalget (SU)  

 

SU består av like mange representanter fra foreldregruppen (2stk.) som ansatte i barnehagen 

(2stk.) + virksomhetsleder. Foreldre- og personalrepresentantene velges for ett år om gangen. 

SU skal ivareta samarbeidet mellom foreldre og barnehagen samtidig som SU skal være et 

rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte 

barnehagens ideelle grunnlag, godkjenne årsplanen og arbeide for å fremme kontakt mellom 

barnehagen og lokalsamfunnet. 

10.3 Tilvenning i Hillevåg barnehage 

 

Vi er opptatt av at barna som begynner i barnehagen hos oss får en god start. Vi har stort 

fokus på å skape trygge rammer for det enkelte barnet. Ved oppstart får hvert barn en 

primærkontakt som tar imot og har ansvar for å følge barnet tett i tilvenningsfasen. En av 

foreldrene må være til stede i starten. På den måten kan vi voksne bygge en relasjon til 

ditt/deres barn og dere kan bli kjent med oss og våre rutiner. Det er viktig for oss at foresatte 

er trygge på barnehagens innhold. Ditt barn skal oppleve å være trygg før du/dere forlater 

barnehagen. Vi anbefaler alle å være med 5 dager, evt. lenger ved behov. Nyere forskning 

støtter opp om dette. Barnas behov for å ha en trygg voksen person som står dem nært til stede 

er avgjørende for at de skal finne trygghet i situasjonen og bygge opp et tillitsforhold til andre 

voksne og barn. Vi ser på det som svært viktig å legge til rette for at barnet skal få en god 

tilknytning til primærkontakten og etter hvert også de andre voksne på avdelingen.  
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I forbindelse med oppstart i barnehagen: 

 

• Alle nye barn med foresatte oppfordres til å komme innom på besøksdagen i mai/juni 

• Alle får velkomstbrev tilsendt pr mail i god tid før oppstart 

• Hvert barn får egen primærkontakt som tar imot ved oppstart 

• En av de foresatte er med barnet til det føler seg trygg. Det anbefales at foresatte er 

med i minst 5 dager, gjerne lenger ved behov 

• Pedagogisk leder har egen samtale med alle nye foresatte få uker etter oppstart 

 

11.Praktisk informasjon 

 

Barnehagens åpningstid er klokken 07.15 – 16.30.  

På grunn av faste aktiviteter er det ønskelig at barna leveres innen kl. 09.30. Dersom barnet 

kommer senere eller har fri, er det fint om dere ringer og gir beskjed.  

 

Hvis det er andre enn foresatte som skal hente barnet må avdelingen varsles på forhånd.  

 

Barna må ha med klær til all slags vær. Merk klærne godt og sjekk jevnlig at det er nok skift i 

barnehagen. Sjekk yttertøyet (dress/regntøy) jevnlig og ta det med hjem for vask hver fredag.  

 

Barnehagens nettside har følgende adresse: http://www.minbarnehage.no/asktroll  

 

11.1 Sykdom 

 

Gi beskjed til barnehagen hvis barnet er syk  

Barn som har hatt feber må være feberfri i 24 timer før de kan komme i barnehagen. Ved 

oppkast/ diare skal barnet være symptomfri i 48 timer før de kommer i barnehagen. Dette for 

å unngå at mange blir smittet. Anbefalte retningslinjer ved barns sykdom finnes også på 

nettsiden til Folkehelseinstituttet. 
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11.2 Ferie 

 

Barn i barnehagen skal ta ut ferie i så mange dager som ferieloven bestemmer. Det vil si 20 

virkedager. Minst tre uker skal tas ut i sammenheng i skolens sommerferie. Barnehagen har 5 

planleggingsdager i året. Disse dagene kan regnes som feriedager for barna. Barnehagen må 

ha melding innen 1. mai om når barnet skal ha ferie. Dette for å kunne planlegge 

ferieavviklingen for de ansatte og lage gode planer i ferietiden, slik at barna som er i 

barnehagen blir ivaretatt. Evt. endringer etter 1. mai må avtales med virksomhetsleder. Vi slår 

sammen avdelinger i perioden ferier skal avvikles i sommermånedene. Under ferieavviklingen 

vil det alltid være fast ansatte på jobb i tillegg til sommervikarer. 

For informasjon om barnehagens planleggingsdager henviser vi til nettsiden da disse endres 

hvert år. 

 

11.3 Barnehagens telefonnummer: 

 

Kontor: 51 91 31 00  

Bygg Øst  Bygg Vest  

 

Koalaene 46 82 51 12 

Pandaene 46 83 45 02 

Tigrene 46 83 48 09 

Bjørnene 46 82 83 25 
 

Lemurene 94 83 79 08 

Løvene 94 83 82 69 

Gaupene 94 84 67 96 

Pingvinene 94 82 19 33 
 

 

Bhavani Sivanesan 

 

51913100/ 93051965 

 


