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Forord 

 
Auglend barnehage eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen er tilrettelagt for 

hørselshemmede barn i Stavanger og Sør-Rogaland. Barnehagen har 10 baser, derav 2 

tilrettelagte baser for hørselshemmede og 8 ordinære baser. Februar 2008 utvidet barnehagen 

det pedagogiske tilbudet for hørende barn i nytt bygg.  Bygget er tilrettelagt for 

hørselshemmede. Basene består normalt av 9 barn under 3 år eller 18 barn over 3 år. Basene 

er bemannet i henhold til Stavanger kommunes rammer. Barnehagen har en klar profil og 

målsetning om at den er tilrettelagt for hørselshemmede når det gjelder det pedagogiske og 

metodiske innhold. For å ivareta de hørselshemmedes behov med tanke på språk, identitet og 

kultur, er det ansatt døve medarbeidere. De er med på å kvalitetssikre en stor del av tilbudet. 

Hørselshemmede barn som bor i andre kommuner kan få tilbud om skyssordning, taxi til og 

fra barnehagen.  

 

Denne årsplanen er gjeldende for 2015-2020. Årsplanen skal være et styringsdokument for den 

enkelte pedagogisk leder og øvrige medarbeidere som team. Den er også et utgangspunkt for 

samarbeid med foreldrene. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i 

barnehagen. Den skal gi konkret informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, 

barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Virksomhetsleder er ansvarlig for det 

faglige innholdet i årsplanen. 

 

Årsplanen er delt inn i to deler: 

 Pedagogisk del  

 Administrativ del  

 

I utarbeidelse av ny årsplan, har vi tatt utgangspunkt i årsplan 2012-2015 og en vurdering av 

denne. Årsplanen er vedtatt av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

 

Barnehagen er underlagt Lov om barnehager som har som formål å sikre barn gode 

utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnets hjem. 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver regulerer årsplanens innhold. 

 

I tillegg til denne årsplanen utarbeider pedagogisk leder på den enkelte base månedsbrev og 

månedsplan. Ved utarbeidelse av basens planer tas det hensyn til gruppens samlede og 

individuelle behov. Vi skal utarbeide en implementeringsplan for implementering av 

målsettingene i årsplanen. 

 

Auglend barnehage har egen hjemmeside: www.minbarnehage.no/auglendbhg 

 

Vi håper denne årsplanen oppleves som informativ og nyttig som styringsdokument. Har du 

innspill og spørsmål ta gjerne kontakt med virksomhetsleder. 

 

Vi ønsker alle lykke til med å videreutvikle Auglend barnehage! 

 

 

Auglend barnehage, 1.6.2015 

Bente Sjøthun 

Virksomhetsleder 

 

http://www.minbarnehage.no/auglendbhg
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Presentasjon av Auglend barnehage 
 

Auglend barnehage, den gang Barnehagen for hørselshemmede, ble startet av en 

foreldregruppe 1. februar 1955. Den ble drevet av Døve og hørselssvekkedes forening fram til 

1968 med tilskudd fra Sosialdepartementet, Rogaland fylke, Stavanger kommune og andre 

kommuner som hadde barn i barnehagen. 

 

I januar 1968 ble driften av barnehagen overtatt av Stavanger kommune ved skolekontoret. 

Barnehagen var administrativt tilknyttet hørselsklassen på Auglend skole og Kristianslyst 

skole, med felles rektor for alle avdelingene. Den daglige åpningstiden var 4 timer og for 

øvrig i tråd med skoleruten. 

 

1. august 1991 ble barnehagen administrativt skilt fra hørselsklassen og fikk fra da egen 

styrer. Den ble en heldagsbarnehage spesielt tilrettelagt for hørselshemmede barn i Stavanger 

og Sør-Rogaland. Barnehagen fikk også de samme åpningstider som øvrige barnehager i 

Stavanger kommune. Barnehagen har igjennom årene også gitt tilbud om plass til hørende 

barn. I dag er det flere hørende enn hørselshemmede barn i barnehagen. 

 
18. februar 2008 flyttet barnehagen inn i nye lokaler med ny driftsform som basebarnehage i 

tillegg til den tilrettelagte driften for hørselshemmede barn. En basebarnehage skiller seg fra 

tradisjonell barnehage ved ikke å være delt inn i avdelinger i det fysiske miljø. Bygget og 

driftsmåten skal kunne bidra til større fellesskap blant barn, foreldre og ansatte. Auglend 

barnehage har felles lekeareal, garderober, stellerom, kjøkken og lukkede rom for musikk, 

vannlek, fysisk aktivitet, drama og forming. Barnegruppene er delt inn i tradisjonelle 

avdelinger med sine faste voksne. Alle basene har sitt faste baserom. 

 

Bygget eies av Stavanger Eiendom. Stavanger kommune ved Auglend barnehage er leietaker.  

Barnehagen er tegnet av arkitekt Inger-Lise Faltinsen, Stavanger kommune. Barnehagen er 

teknisk tilrettelagt for hørselshemmede med teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg. Det er også 

tatt hensyn til lyd- og støyisolering i de rom hvor det er nødvendig.     
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Vurdering av årsplan 2012-2015 

 
Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. 

Formålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. 

 

I Rammeplanen for barnehager heter det i punkt 4.3: Vurdering av barnehagens arbeid 

« Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes 

på en planlagt, systematisk og åpen måte.» Vurderingen skal involvere de ulike brukere i 

barnehagen.  

 

Utgangspunktet for vurderingen er årsplanen 2012-2015 og de resultatene arbeidet har gitt. 

 

Vurdering skal bidra til å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. I dette arbeidet har vi anvendt 

følgende definisjon av begrepet kvalitet: 
 

”Kvalitet er en kontinuerlig forbedring av alle prosesser for å tilfredsstille brukeren og 

for å opprettholde eller forbedre det totale livsmiljøet.” 

      (ISHIKAWA, 1985) 

Vi har tatt for oss de tre områdene som er beskrevet med sine delmål i årsplanen: arbeid med 

barn, foreldresamarbeid og personalsamarbeid. 

 

Oversikt over gjennomførte aktiviteter: 

Arbeid med barn 

 Tilvenning 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra foreldrene når det gjelder tilvenning til barnehagen, 

utviklet Auglend barnehage en egen modell for tilvenning. Foreldrene oppfordres til å sette av 

seks dager for tilvenning slik at overgangen til barnehage skal bli så god og trygg som mulig. 

Dette begrunner vi i barns utvikling og at foreldrene skal bli godt kjent med barnehagen, med 

barnets kontaktperson, med rutinene og at personalet skal få et god kjennskap til barnet, om 

det er spesielle forhold som barnehagen skal ta hensyn til for en trygg hverdag for barna. Barn 

og foreldre deltar i de ulike deler av hverdagen og oppstartsamtale holdes i løpet av 

tilvenningsperioden. Tilbakemeldingene fra foreldrene og ansatte var positive. 

Tilvenningsperioden avtales individuelt og varierer alt etter familien og barnets tidligere 

erfaringer med det å gå i barnehage. 

 

 Progresjon 

Innholdet i det pedagogiske opplegget er lagt opp i forhold til gruppene, alder og interesser. 

Det legges vekt på progresjon i opplegg og innhold. Flere tema har vært felles, som for 

eksempel eventyr og sanger, for å styrke fellesskapet i barnehagen. 

Avdelingene har arbeidet med de ulike fagområdene inn i oppleggene sine. 

 

Personalet 

Auglend barnehage ble drevet med tre dispensasjoner fra utdanningskravet for barnehagelærer 

i årene 2012-2014 og to dispensasjoner i 2014-2015. 

Tre av assistentene har i perioden vært studenter ved barnehagelærerutdanningen ved 

Universitetet i Stavanger, den ene avla eksamen i 2014 og er ansatt som pedagogisk leder. 

4 assistenter har bestått fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget i perioden fra 2012-2015. 
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Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014, svarprosent 79. Undersøkelsen ble fulgt 

opp i personalgruppen med tre valgte forbedringsområder: 

 Tilbakemeldinger 

 Beslutninger 

 Deling av kompetanse og kunnskap 

og tre styrker : 

 meningsfylt arbeid 

  godt arbeidsmiljø 

  god ledelse. 

  

I august 2014 ble bemanningsnorm for pedagogiske ledere omgjort for barnehagene i 

Stavanger kommune. Det medførte at Auglend barnehage økte antall ordinære grupper fra sju 

til åtte i tillegg til to grupper tilrettelagt for hørselshemmede. Fra det tidspunkt utnyttes 

kapasiteten maksimalt i forhold til antall barn, bemanning og areal. 

 

Auglend barnehage ble tildelt prosjektmidler fra Stavanger kommune sammen med fire 

barnehager i Hillevåg bydel barnehageårene 2013-2015. Målet med prosjektet var/er å 

kvalitetssikre og implementere den autoritative voksenrollen på systemnivå, første året for 

pedagogiske ledere og andre året for styrere i ledelse av endringsarbeid. Pål Roland fra 

Universitetet i Stavanger er ekstern veileder. Det er holdt flere kurs for personalet i 

barnehagene. Alle pedagogiske ledere er veiledersertifisert til å lede kollegaveiledning og har 

gjennomført kurs i ledelse av relasjonsarbeid. En pedagogisk leder fra hver av samarbeidende 

barnehager har utarbeidet progresjonsplan til bruk av pedagogisk materiell i relasjonsarbeid. 

Prosjektet er forankret i internasjonal anerkjent teori om utvikling av voksenrollen i relasjoner 

og forebygging av uønsket adferd. Auglend barnehage har i perioden hatt studiebesøk fra 

følgende kommuner: Askøy, Bergen, Trondheim, Skien og Drammen. Intensjonen med 

besøkene har vært å få lære om våre erfaringer fra vårt systematisk arbeid med Være Sammen 

satsningen. Styrerne i samarbeidende barnehager har utviklet og gjennomfører kurs for 

nyansatte og pedagogiske ledere. 

 

Høsten 2014 var personalet på studietur til Spania. Målsetting med turen var arbeid med etikk 

og verdier og å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Personalet ble presentert for historikk og 

ulike etiske retninger og arbeidet med etiske dilemma i grupper.  

 

Høsten 2014 kom Auglend barnehage med i prosjektet Rett hjelp tidlig som Stavanger 

kommune gjennomfører i alle barnehager. Målet med prosjektet er å øke kompetanse til 

ansatte i å tilrettelegge tidlig innsats og tiltak for risikoutsatte barn. Tilknytning er spesielt 

fokus i prosjektet. 

 

Personalet vurderte det pedagogiske arbeidet slik: 

Større bevissthet om voksenrollen og arbeidet med relasjonskompetanse i gruppene med Være 

Sammen materiellet. Pedagogiske ledere er veiledersertifiserte. 

Positive tilbakemeldinger om utbyttet av arbeidet med etikk og verdier og samvær på 

studieturen som en positiv drivkraft for arbeidsmiljøet. 

 

 

HMS  

Barnehagen har etablert et HMS system i henhold til de krav som stilles fra myndighetenes 

side og med de rutinene som er hensiktsmessige å ha med i henhold til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. HMS systemet blir revidert årlig. Det er i perioden 
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utarbeidet Kriseplan med tiltakskort, i henhold til krav fra Stavanger kommune. HMS 

gruppen arbeider jevnlig med systemet for å videreutvikle dette på basene. På hvert møte er 

det en HMS sak. Personalet har gitt tilbakemeldinger på at gode rutiner påvirker trivselen i 

positiv retning.  

Det blir foretatt kontinuerlig risikovurdering av rutinene på basene.  

Verneombud har grunnleggende arbeidsmiljøopplæring og har deltatt på nettverkssamlinger 

for verneombud i regi av Stavanger kommune. 

Brannvernleder kurs for brannvernleder. 

Personalgruppen har gjennomgått opplæring i brannvern og førstehjelp. 

 

Grønt Flagg 

Auglend barnehage er sertifisert med Grønt Flagg. I det daglige foregår resirkulering ved 

sortering av plast, glass/metall og restavfall. Barnehagen har fått to nedgravde kontainere til 

avfall i 2014. 

 

Det fysiske miljøet 

I 2014 ble det investert i nye romdelere på flere baser for å legge til rette for et variert fysisk 

miljø for å fremme et godt leke- og læringsmiljø. Det ble satt opp skillevegg for å skjerme 

Oransje base. Indigo base ble skjermet med glassvegg og dør. 

Barnehagen har investert i to storhusholdnings oppvaskmaskiner. 

Møbler og sanseløyper er innkjøpt og montert for å stimulere til læring og utvikling. 

 

Tilsyn  

Det ble gjennomført tre varslete tilsyn i 2013 og 2014 av Brannvesenet Sør-Rogaland,  

El-tilsynet og Helsesjefen (Stavanger kommune). 

Branntilsynet påpekte frie areal i trappehus, pålegg er utført og rettet. El-tilsynet påla 

dokumentasjon av vedlikehold av elektrisk anlegg. Helsesjefen konkluderte med gode rutiner 

for HMS og utbedring av vannspeil på utearealet. 

Oppvekst og Levekår ved fagstab barnehage, gjennomførte tilsyn med utgangspunkt i 

barnehagens årsplan for 2012-2015 og konkluderte med gode planer og rutiner. 

 

Foreldresamarbeid  

Utviklingssamtaler er gjennomført på alle basene. Utviklingssamtalen er et positivt bindeledd 

mellom hjem og barnehage. Personalet arbeider med å lage gode rutiner på informasjonsflyt 

mellom hjem og barnehage i det daglige og gjennom hjemmesiden. 

Det har vært to felles foreldremøter / treff på basene, høsten 2012-2015.  

FAU arrangerte et møte for direkte oppfølging av brukerundersøkelsen i 2010 med gruppevis 

diskusjoner ut fra valgte tema. Tilbakemeldingene på møteform var positive. 

SU har hatt 13 møter i perioden 2012-2015. SU har arbeidet med saker av prinsipiell karakter 

og vedtatt ny årsplan gjeldende fra 15.8.2015. 

Barnehagen har hatt flere arrangement for barnas familier som FORUT (innsamlingsaksjon i 

oktober), Luciamarkering, påskefrokost og sommerfest (i samarbeid med FAU). FAU har 

arrangert to juletrefester og sommerfester i samarbeid med personalet. 

 

Brukerundersøkelsen i 2012 : svarprosent 62,7 for Auglend sin del, Stavanger 75,3. 

Brukerundersøkelsen i 2013: svarprosent 58,0  for Auglend sin del, Stavanger 77%. 

Funn ble presentert for FAU og behandlet i SU. I undersøkelsen 2013 var det framgang på 

alle områdene i undersøkelsen, bortsett fra svarprosent.  
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Vurdering av årsplan 2012-2015 : 

Evaluering av årsplan ble behandlet i SU. Foreldrene mente at : 

Årsplanen er dekkende for alle sider i virksomheten. 

Språk er et viktig satsingsområde.  

Viktig å arbeide med vennskap, holdningsarbeid og pedagogisk opplegg tilpasset alder og 

utvikling. 

HMS systemet virker levende. 

 

Konklusjon: 

Det er blitt arbeidet systematisk med utfordringene skissert i årsplan 2010-2011. Det fysiske 

miljøet er oppgradert, personalet har arbeidet med holdninger og barnesyn gjennom Være 

sammen og etikk og moral, lederteamet er styrket med flere ansatte som har tatt utdanning og 

barns rett til medvirkning har blitt ivaretatt gjennom deltakelse i arbeidsgrupper og i det 

daglige med innspill i det pedagogiske opplegget. 

 

Utfordringene er: 
Arbeide med erfaringsoverføring og veiledning både av fast ansatte og nyansatte.  

Å styrke og legge til rette for rik og variert lek og lekens betydning for barnas utvikling, 

refleksjon om verdier med aktive og engasjerte voksen, i henhold til Være Sammen konseptet. 

Å videreutvikle inkludering og samarbeid mellom hørende og hørselshemmede i et 

systematisk opplegg. 

Å videreutvikle og lykkes med god start og oppfølging av to- og flerspråklige barn. 
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Pedagogisk del 
 

 

1.1 Auglend barnehage  -   visjon 
 

” Glede, trivsel, lekested – det er Auglend barnehage det” 

 

Auglend barnehage skal legge til rette for en god barndom. Glede betyr at vi møter hverandre 

med godt humør og positiv holdning til barn, foreldre og medarbeidere. Trivsel kjennetegnes 

av motiverte ansatte i godt samspill der de kjenner sitt ansvar og oppgaver. 

Barnehagen skal være et godt lekested som preges av et inkluderende fellesskap. Gjennom 

leken skal barna få venner og allsidige mestringsopplevelser i utforsking og læring. 

 

1.2 Pedagogisk grunnsyn og verdigrunnlag  

Barnehagen arbeider etter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006 rev 2011). 

Rammeplanen er en forskrift til Lov om barnehager. Den angir mål som barnehagen skal 

arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med de sju fagområdene. Rammeplanen beskriver 

også konkrete krav og forventninger til personalet hvor blant annet personalet som 

rollemodeller er gjennomgående. Planen tar for seg barns og foreldres rett til medvirkning og 

krav til samarbeid. Rammeplanen definerer læringsbegreper som kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger.   

Rammeplanen (s. 11 fra Barnehageloven § 1 formål, 1. ledd) sier dette om barnehagens 

verdigrunnlag:  

«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.» 

 

«Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for 

meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i 

formålet. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.» 

 

Er tilstede – Vil gå foran – Skaper framtiden er Stavanger kommunes verdisett. Auglend 

barnehage innarbeider verdiene i det daglige arbeidet.   

 

Personalet i barnehagen er bærere av sin kultur og det den representerer. Det er viktig at 

ansatte er gode modeller for barn og for hverandre.  

Arbeidet med verdier krever en stadig refleksjon over egne verdier og handlinger, holdninger 

og forventninger. Verdiene må komme til uttrykk i det daglige arbeidet og skal styrke 

fellesskapet. Barnehagen har et ansvar for å formidle verdiene med respekt for det enkelte 

hjems kulturelle, religiøse og verdimessige tilknytning.  
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Auglend barnehage vil arbeide spesielt med tre verdier:  
- respekt 

-  tillit 

-  inkludering 

 

Respekt er grunnleggende for å se det enkelte mennesket i lys av sin egenverdi. Tillit 

definerer vi som å ha tro på det enkeltmennesket og kraft til å gjøre det gode. Tillit skapes når 

den tas i bruk, det vil si at det er vår oppgave å ha tro på våre medmennesker for at 

tillitsforhold skal kunne utvikles. Med inkludering mener vi å legge forholdene godt til rette 

for alle i barnehagen uavhengig av fysiske egenskaper og bakgrunn. 

 

I denne modellen synliggjøres det hvordan etikk, verdier og moral påvirker oss med egne 

verdier, barnehagens verdier og visjon og Stavanger kommunes verdier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser på barn som subjekter fra begynnelsen av livet. Å møte barna som subjekt innebærer 

blant annet å anerkjenne barns rettigheter i forhold til egen opplevelsesverden og de 

bestemmelser som omfattes i Barnekonvensjonen. 

Er tilstede, vil gå foran, 
skaper framtiden  

Meg selv  

regler 

Respekt, tillit, inkludering 

verdier 

holdninger 

forventninger 

normer verdier
etikk 
moral 

Auglend barnehage 

Glede, trivsel, lekested, 
det er Auglend barnehage det. 

Stavanger kommune 

Etiske retningslinjer 

    meninger 
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1.3 Stavangerbarnehagen 
 

Stavangerbarnehagen er en felles kvalitetsplattform for alle kommunale barnehager og private 

barnehager som ønsker det.  

Ideen bygger på at Stavangerbarnehagen har: 

- Felles kvalitetsstandard 

- Tydelig kvalitetsprofil 

- Er rekrutterende 

-  

Stavanger kommune vil at Stavangerbarnehagen skal være: 

- Felles kvalitetsløft for alle barnehager i Stavanger 

- Kvalitet i alle ledd – helt frem til barnet 

- Kunnskapsbasert handlingskompetanse – fra teori til praksis! 

 

Det skal være målrettet og strategisk arbeid for å fremme kvalitet. 

Målet er høy kvalitet på: 

- Lek 

- Omsorg 

- Trygge relasjoner 

- Danning, læring og utvikling 

 

For å illustrere Stavangerbarnehagen er følgende kvalitetsplattform utviklet med sine 

kvalitetssøyler: 

 
 

 

- Tydelig kvalitetsprofil – kjent for alle 

- Basiskompetanse for hele personalet – Stavanger kommune arrangerer kurs for alle 

ansatte i alle kvalitetssøylene over en 5års periode. Alle barnehager setter av 1 

planleggingsdag pr år til å delta på felles kurs. 

 

 

Basiskompetansen for personalet kan illustreres i modellen «kompetansetrappa»: 
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Utviklingen av Stavangerbarnehagen bygger på forskning, St.melding 24 – framtidens 

barnehage, politiske føringer, kvalitetsplanen Stadig Bedre, sammenhengende utdanningsløp 

barnehage-skole, samfunnets fremtidige kompetansebehov og barnehagens samfunnsmandat – 

folkehelse, foreldre- og mangfoldsarbeid. 

 

Forventet effekt av satsningen er: 

- Basiskompetanse=jevnere kvalitet 

- Sosialt utjevnende for barn 

- En barnehagesektor med høy kunnskapsbasert praksis 

- En enhetlig og mangfoldig sektor 

- Høy faglighet virker rekrutterende og stabiliserende 

- Det skal være attraktivt å jobbe i Stavangerbarnehagen 

 

En viktig suksessfaktor for å lykkes er å utarbeide en god implementeringsplan og følge den. 

Auglend barnehage skal i forbindelse med ny årsplan utarbeide en implementeringsplan som 

inkluderer innholdet i Stavangerbarnehagen. 

 

Stavangerbarnehagen kan barn! 
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1.4 Satsningsområde: LEK  «Sammen for lek» 

 

Mål:  I Auglend barnehage skal barna tilbys varierte og allsidige lekemuligheter. 

 Personalet skal gi nok tid til leken i løpet av dagen. 

 

Rammeplanen beskriver at en av de viktigste oppgavene for barnehagen er å sikre barn gode 

lekemuligheter. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom lek. 

(Barnehagelovens §1 Formål, 1. ledd og § 2 Barnehagens innhold). FNs barnekonvensjon 

stadfester barns rett til lek. 

 

I en tid med fokus på læring og fagområdene er det viktig å bringe leken fram som en viktig 

arena for læring. (Frønes,2015 ) 

 

Flere forskere hevder at barn interesse for hverandre kan observeres allerede fra barnet er et 

år. Ved to til tre års alder kan en observere barna samhandle med hverandre ved imitasjon og 

ved at de tar initiativ overfor hverandre (Guralnick, 2001).  

Late-som-lek gjør seg gjeldende ved tre års alderen (Vedeler, 1999) og skifter fra individuell 

late-som-lek til sosial late-som-lek. Olofsson (1993) betegner lek som en indre 

bevissthetstilstand der barnet må ha evne til å kunne gi seg hen. 

Gadamer (2007) belyser leken som altoppslukende ved at leken er selv er et subjekt. Det betyr 

at leken ikke er noe man setter i gang med, slik et subjekt setter i gang med et objekt. Dersom 

man går helt opp i leken, blir den lekende lekt med av leken. Gadamer tillegger innholdet i 

leken størst vekt. Andre forskere har belyst relasjonene mellom barn i lek og maktspill om 

hvem som bestemmer hva som skal foregå (Bateson). Det innebærer at det er viktig a ha 

kjennskap til og benytte gode konfliktløsingsstrategier. 

 

Corsaro benytter begrepene rollelek og fantasilek. Han skiller mellom rollelek der barna går 

inn og ut av roller og til fantasilek der for eksempel lego figurer blir omskapt i fantasien og 

tillagt egenskaper. Felles for disse typene lek er relasjonene mellom barna.  

For å mestre sosial fantasilek er det viktig at barnet både må kunne konsentrere seg om tema i 

leken og relasjonene til andre barn (Ruud, 2010). 

 

Rammeplanen sier at : Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og 

oppmuntre barn i deres lek. Det betyr at tilstedeværelse er viktig for å være til støtte og kunne 

tolke leken. Ved å være støttende må personalet ha kunnskaper om leken og ulike teorier. 

Videre er det viktig at det personalet setter av tid til lek.  

Det fysiske miljøet har stor betydning for lekens betingelser. I Reggio Emilia filosofien 

betegnes miljøet som den tredje pedagog. Reggio Emilia filosofien legger vekt på å «utvikle 

de hundre språk», det vil si å legge til rette for et miljø der barna får utforske og stimulere alle 

de kompetanser de innehar. 

 

Personalet må legge til rette miljøet slik at det inspirerer til læring, ulike aktiviteter, til 

mestring og til gode muligheter for samspill. Det betyr at det må legges vekt på gruppens 

forutsetninger og at det er progresjon i innhold og utstyr. Leken er arena for læring, for 

språklig utvikling og for sosialt samspill.  

 

Utvikling av samspill handler om barns utvikling av evne til å ta andres perspektiv. Det er 

ulike oppfatninger av når barnet har evne til å kunne leve seg inn i andres verden. Det er 

derfor viktig at voksne har kunnskap om dette.  
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Tiltak for lek: 

 

- Utarbeide implementeringsplan for å nå målsettingen 

- Kurs om lek og de voksnes rolle 

- Veiledning til ansatte 

- Fysisk miljø tilpasset barnegruppen 

- Allsidig lekemateriell tilpasset barnegruppen 

- Ansatte som kan og vil leke på barnas premisser 

- Systematisk tema/prosjektarbeid  

- Barnas medvirkning til fysisk miljø, tema/prosjektarbeid 

- Sette av god tid til lek, inne og ute og i nærmiljøet 

 

 

 

1.5 Sosial kompetanse 

Mål:  Personalet skal jobbe aktivt for å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet må 

være tydelige og trygge som modeller for å kunne fremme barns sosiale ferdigheter. 

 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.  

Gode konfliktløsingsstrategier regnes som et av de viktigste kriteriene på sosial kompetanse 

(Guralnick, 2001).  
 

I barnehagen er lek, fellesskap, vennskap, læring og danning naturlige deler i hverdagen. Det 

er viktig at det enkelte barn opplever inkludering og styrker sin egen sosiale kompetanse. 

Personalet i barnehagen skal jobbe med enkeltbarn og barnegruppens sosiale ferdigheter. Det 

er kvaliteten på samspillet som bestemmer om utviklingen går i ønsket retning. Personalet er 

rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. 

 

Rammeplanen fremhever sosial kompetanse som et av de viktige områdene barnehagen skal 

arbeide med. Vi bygger på Kari Lamers definisjon på sosial kompetanse, som inkluderer: 

 evne til empati: innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv     

                               og tanker. 

 prososial atferd: positive og sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe,   

                                oppmuntre og dele med andre. 

 selvkontroll: å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever 

                          turtaking, kompromiss og felles avgjørelser og å takle konflikter  

 selvhevdelse: hevde seg selv og sine egne meninger på en god måte, å våge 

                             og stå imot gruppepress, bli med på lek og samtaler som  

                             allerede er startet. 

 lek, glede og humor: kunne føle glede ved lek og humor, forstå lekesignalene, 

                                       glede seg over andres mestring. 

 

Sosial kompetanse er viktig av mange årsaker. Rammeplanen vektlegger at det enkelte barn 

skal utvikle trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle 

verdier og ytringer. Barn må lære seg å se andres behov. Dette er spesielt fremtredende i vår 

barnehage der to kulturer, den hørende og hørselshemmedes kultur møtes.  

 

For å være gode modeller for barnet i læring av sosial kompetanse, er den autoritative 

voksenrollen en god modell. Den autoritative voksenrollen (Baumrind,1991) handler om at 
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den voksne viser mye varme og omsorg overfor barnet, i tillegg til at vedkommende er 

tydelig. Den voksne setter klare grenser for barnet og har tydelige forventninger til barnets 

atferd, samtidig som respekten for barnets autonomi og selvstendighet står sterkt. Ved å utøve 

den autoritative voksenrollen utvikles medvirkende og demokratiske barn. Meads teori om 

perspektivtaking beskriver nødvendigheten av at de voksne har dette fokus. 

 

 

 

 

1.6 Mobbing  

Mål: Personalet skal jobbe aktivt for å fremme positive handlinger som motvirker   

avvisning, mobbing og vold. 

 

Det er ikke gitt at alle barn automatisk blir inkludert i leken og får venner i barnehagen. Også 

i barnehagen kan det oppstå fenomen som sosialt hierarki og streving etter å bli akseptert. 

Dette kan vise seg som erting, avvisning og konfliktløsning der det er den sterkeste sin rett 

som rår. Faren for at mobbing får utvikle seg er da stor. Det innebærer at vårt arbeid med å se 

barn som subjekt og arbeid med vennskap, også blir et arbeid mot mobbing i barnehagen. Vi 

legger følgende definisjon til grunn: 

 

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir 

utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer” (Dan Olweus). 

 

Mobbeatferd i barnehagen kan være utestenging, ignorering, gjemme ting for offeret og fysisk 

vold som slåing, biting og så videre. 

 

Vi mener det er viktig med en tydelig og bestemt voksen som våger å ta styringen i 

situasjoner hvor ellers den ”sterkestes rett” får råde. Slike situasjoner kan være plassering ved 

bordet, hvem som får vaske hendene først, valg av lek og lekekamerater og lignende. I tillegg 

til tydelig voksenrolle skal personalet observere barna i lek og andre aktiviteter systematisk og 

kontinuerlig. Dette vil kunne gi personalet et tydelig bilde av barnas sosiale status i gruppen 

for å arbeide med og utvikle empati og gode samspill. 

 

Mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns 

trivsel og på samværmønstre i barnegruppen. Mobbing kan også stoppes ved aktivt deltakende 

voksne som griper inn når det er nødvendig. Gode hverdagsrutiner er viktig. Et nært 

samarbeid med foreldre er her viktig. Sammen vil vi fremme forebyggende tiltak. 
 

 

 

 

”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.” 
DEN GYLDNE REGEL 
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1.7 Rammeplanens fagområder 

Rammeplanen deler barnehagens innhold i sju fagområder: 

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 Kropp, bevegelse og helse  

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknikk 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn   

 Antall, rom og form 

 

 

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne modellen brukes av personalet i den didaktiske planleggingen. 

 
Hvert av de sju fagområdene dekker et vidt læringsområde med muligheter for opplevelser og 

erfaringer, for innhenting av kunnskap, læring av ferdigheter og utvikling av holdninger. Vi 

legger vekt på å bruke fagområdene i barns lek og samspill samtidig som de kommer til syne 

spontant i hverdagslivet. Progresjon blir ivaretatt ved å tilrettelegge aktiviteter i forhold til 

barnas alder, utviklings- og funksjonsnivå.  

Nærmiljø og 

samfunn 

Etikk, religion 

og filosofi 

Antall, rom 

og form 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

Kropp, 

bevegelse og 

helse 

 

Kunst, kultur 

og kreativitet 

Natur, miljø 

og teknikk 
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1.8 Barns språkutvikling 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen må sørge 

for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for 

barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.  

 

Barnehagen bruker Tidlig Registrering Av barns Språkutvikling (TRAS) som 

kartleggingsverktøy for å kartlegge språkutvikling. TRAS er et observasjonsmateriell for barn 

i alderen 2-5 år som omfatter å kartlegge samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, 

språkforståelse, språklig bevissthet, uttale og setningsproduksjon. Formålet med TRAS er å gi 

fagpersoner som arbeider med førskolebarn større kunnskap om språklig utvikling, kunne 

registrere språkvansker tidligst mulig og dermed iverksette tiltak for å forebygge lese- og 

skrivevansker og til å utvikle miljøet. 

 

I Stavanger kommune sin kvalitetsplan for 2011-2015 Stadig bedre, er barnehagen som 

språklig arena et av fokusområdene for alle barnehagene. Språklig kompetanse er en av fire 

kvalitetssøyler i satsningen på Stavangerbarnehagen. Ansatte vil bli grundig kurset innen 

området i forbindelse med satsningen. Auglend barnehage ønsker alltid å ha dette 

fokusområdet med i sine planer med tanke på at vi er en barnehage tilrettelagt for 

hørselshemmede i tillegg til hørende barn. St. melding nr. 16 (2006-2007) slår fast at tidlig 

språkstimulering i barnehagealder har stor betydning for senere læringsutbytte. 

Begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring i førskolealder fremmer ulike læringsprosesser. 

 

I Auglend barnehage har vi fokus på språkstimulering i alle hverdagslige aktiviteter. 

Personalet har ansvar for å språksette, skape gode relasjoner og engasjere seg i barnas 

interesser.  

 

 

 

 

”Barn er som gullgruver –  

det gjelder å få gullet til å skinne” 
                                            

 Loris Malaguzzi  
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1.9 Hørselshemmede barn  

 
Mål: Barnehagen satser på kvalitet og faglig utvikling innen området hørsel.  

 

Flere barn i Auglend barnehage har en målsetning om tospråklighet. Det vil si at de skal lære 

seg både tegnspråk og norsk talespråk. Auglend barnehage har et tilrettelagt tilbud for 

hørselshemmede med hjemmel i Opplæringslovens §5-7 spesialpedagogisk hjelp og §2-6 

tegnspråkopplæring. Barnehagen har lagt til rette for at vi kan imøtekomme både døve, 

tunghørte, CI-barn og hørende barns opplæringsbehov. Med dette har vi som mål å være en 

barnehage tilrettelagt for hørselshemmede og hørende barn og familiene deres.  

 

Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for tegnspråkopplæring, har rett til 

slik opplæring. Før kommunen fatter vedtak skal det foreligge en sakkyndig vurdering. 

 

Vedtak som tek stilling til rettane ein elev har etter §2-6 er eit enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven §2. 

Gjennom vedtak vil barna bli tildelt et tilrettelagt spesialpedagogisk tilbud i Auglend 

barnehage. 

 

Det er viktig for utvikling av læring og fellesskap at barnets individuelle behov blir sett i 

relasjon til barnehagens årsplan og inklusjonsperspektivet som kvalitetsmeldingen (St.meld. 

nr. 41) vektlegger. 

 

Statped, PPT og Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud er samarbeidspartnere for å 

styrke kompetansen hos ansatte, spesielt basene som er tilrettelagt for barna som er tunghørte 

eller døve. 

 

For å videreutvikle den audiopedagogiske kompetanse i Auglend barnehage for enkelt barn og 

grupper, blir det spesialpedagogiske tilbudet i stor grad gitt på basen, i små grupper og 

sammen med det øvrige personalet. På denne måten vil oppfølgingen av det enkelte barn sine 

spesifikke utfordringer bli ivaretatt større deler av dagen.  

Barnehagen kan bestille veiledning fra audiopedagog ved Ressursenter for styrket 

barnehagetilbud for å sikre og utvikle det spesialpedagogiske arbeidet på basene.  

Med denne organiseringen klarer vi å ivareta Kunnskapsdepartementet sin målsetning om 

inkludering, læring og fellesskap.  

 

Barnehagen skal ha en forebyggende funksjon og skal arbeide for at alle barn, uansett 

funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn skal få oppleve at de selv, og alle i gruppen, 

er betydningsfulle personer for og i fellesskapet. Inkludering er et grunnleggende prinsipp i 

regjeringens utdanningspolitikk. I Auglend barnehage betyr inkludering at vi aktivt tar hensyn 

til barns ulike forutsetninger og evner i det pedagogisk arbeidet. I noen sammenhenger, som 

her i Auglend barnehage, krever det også utstrakt individuell tilrettelegging for 

hørselshemmede at barnehagen skal ivareta omsorgs- og læringsmiljø og fremme barns 

trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.  

 

Tilbudet til hørselshemmede har stort fokus på språktrening. Det blir lagt til rette for lyd og 

lyttetrening, taletrening, munnmotorisk trening, munnavlesningsøvelser, begrepsinnlæring/ 

setningslæring ved tale, tegnspråk og tegnstøttet tale. Personalet tar i bruk ulike pedagogiske 

metoder i dette arbeidet.  
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Identitet er et sentralt fokusområde. Barns egen bevissthet omkring seg selv som døv, 

tunghørt og CI hørende og gode mestrings strategier for å leve godt i en ”hørende verden”.  

 

Den sosiale utviklingen er viktig og avdelingene/basene vil legge godt til rette for utvikling av 

lekeferdigheter hos barna med fokus på muligheter og inkludering. Av den grunn har vi 

utviklet et samarbeid på systemnivå med fast nabobase. Dette betyr at det utarbeides felles 

planer for samarbeid om pedagogiske aktiviteter, turer, leke- og spillegrupper og måltider. 

Videre betyr dette at et større antall ansatte utvikler spisskompetanse for å ivareta 

hørselshemmede- og hørendes barn i fellesskap. 

 

 

” En glede du kan dele med andre, 

                   er en dobbel glede”.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                   Goethe                                                                       
 

 

 

 

 

1.10 To- og flerspråklige barn 

Mål : Auglend barnehage skal bidra til å utvikle to- og flerspråklige barns språk og identitet. 

 

Flere barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andre eller tredje språk i 

barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen 

skal støtte barnet i å bruke sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnets 

norskspråklige kompetanse. Barnehagen er en viktig integrerings- og språkopplæringsarena 

for flerspråklige barn i førskolealder. Det er viktig å ta vare på barns kultur og identitet i 

forhold til det landet de kommer fra. Dette må bli synliggjort i barnehagen slik at deres 

verdier blir ivaretatt. 

Forskning viser at læringsresultater blant flerspråklige barn er betydelig bedre blant barn som 

har gått i barnehage (St. melding nr 30, 2003-2004).  

Vi samarbeider med Johannes Læringssenter som har spesiell kompetanse innen området. 

Barnehagen kan bestille veiledning og kurs for å utvikle egen kompetanse fra Johannes 

Læringssenter. 

 

Vi viser til Nafo sitt Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen for ytterligere 

informasjon. 

 

http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/NAFO_Ressurshefte_Barnehageansatte_1-

korr.pdf 
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1.11 Barn med særskilte behov for hjelp og støtte 

Mål:  Auglend barnehage skal tilstrebe seg et godt målrettet arbeid med alle involverte 

 slik at hvert barn utvikler seg positivt ut fra sine forutsetninger. 

 

Enkelte barn i barnehagen kan trenge ekstra støtte og oppfølging i hverdagen. Det kan være 

på grunn av nedsatt funksjonsevne og/eller funksjonshemming eller andre individuelle behov. 

Personalet utarbeider en pedagogisk plan med tilhørende mål- og tiltaksplan i samarbeid med 

foreldrene og aktuelle instanser der beskrivelse av barnet, arbeidsmetoder og mål blir nedfelt. 

Ansvarsgrupper etableres og det gjennomføres møter ca en gang pr. halvår. 

Barnehagen samarbeider med PPT, Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, helsesstasjon, 

barnevernet, fysio- og ergoterapeuter og andre aktuelle instanser som for eksempel Statped 

Vest, Østerlide barnehabilitering og BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk). Barnehagen bruker 

observasjons- og kartleggingsverktøy for å støtte opp om det enkelte barns utvikling. Det er 

viktige verktøy for å kartlegge de behovene som kan være tilstede hos barn med særskilte 

behov.  Observasjons- og kartleggingsverktøyene er obligatorisk ved henvisning til PPT eller 

andre instanser for videre veiledning/vurdering. 

 

 

 

 

1.12 Barns rett til medvirkning  

Mål :  Auglend barnehage skal være opptatt av barns mulighet til å påvirke sin egen hverdag 

og retten til å si sin mening. Barna skal ha mulighet til å utrykke seg og personalet skal 

lytte til dette og la det påvirke opplegg og innhold i dagen.  

 

I Auglend barnehage vil vi legge til rette for barns medvirking  

 ved å plassere utstyr og leker slik at det blir mest mulig tilgjengelig for barna. 

 ved å la barna få oppgaver som ordenshjelp 

 ved å la barna delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike aktiviteter og 

arrangement 

 

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. 

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

 

Barna skal bli møtt med en anerkjennende holdning fra de voksne. Både kroppslig og språklig 

gir barn uttrykk for hvordan de har det. Personalet må lytte og tolke barnas kroppsspråk og 

være observante i forhold til handlinger, utrykk og språk. Personalet må støtte barna til å 

undre seg og til å stille spørsmål. Personalet skal oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for 

sine tanker og meninger.  

 

 

” Den som stiller mange spørsmål øker       

manges visdom. ”   

UKJENT 
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1.13 Dagsrytmen i barnehagen 

Dagsrytmen nedenfor er veiledende. Det kan være forskjeller fra base til base på grunn av 

barna sine behov. 

 

 

Kl. 07.30  Barnehagen åpner 

Kl  08.00  Frokost med havregrøt fram til kl 8.30 

Kl. 09.30  Samling kl. 9.30 

Kl. 10.00  Lek  

 Inne / ute  

 Prosjektarbeid / lekegrupper 

 Tur 

Kl. 11.00  Smørelunsj / buffet 

Kl. 12.00  Lek inne / ute 

   Lek / hvile (småbarnsbasene) 

Kl. 14.00                  Frukt med Biola og havregryn 

Kl. 14.45                   Lek ute / inne 

Kl. 16.30  Barnehagen stenger  

 

 

Kostholdet i Auglend barnehage skal være sunt og næringsrikt med godt utvalg av frukt og 

grønnsaker i det daglige. Vi legger stor vekt på måltidenes betydning for å styrke 

gruppefellesskapet og at måltidene er preget av en positiv grunnstemning.  

 

På småbarnsbasene er måltidet med på å gjøre at de eldste blir mer selvstendige ved at de får 

smøre maten sin selv. Både de minste og de eldste blir mer språkbevisste ved å lære seg 

begreper på maten de spiser, både visuelt og gjennom dagligtalen.  

I forhold til orden lærer barna å rydde etter seg når de er ferdige å spise.  

 

Foreldre betaler en månedspris for alle måltidene fastsatt av samarbeidsutvalget i barnehagen. 

Dette gjelder for fra og med september til og med mai. Månedene juni, juli og august har 

barna med seg mat til alle måltider. Kostpenger legges til faktura for foreldrebetaling. 

 

Samtykkeerklæring  

Foreldre fyller ut samtykkeerklæring om mat. 

 

Fødselsdager markeres med samling der barnet får sin krone og det serveres frukt eller 

smoothie av ulike slag. Barnehagen står for arrangementet. 
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1.14  Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 

Mål :  Skolestarterne skal glede seg til å begynne på skolen. 

Barnehagen skal sikre best mulig sammenheng i overgangen barnehage og skole / 

SFO. 

 

Stavanger kommune har utarbeidet Plan for sammenheng mellom barnehage og skole/SFO. 

Det er utarbeidet konkrete føringer i henhold til hvordan barnehager og skoler / SFO i 

Stavanger skal nå målet om en best mulig overgang for alle barn. 

Del en beskriver: 

- årshjul (oversikt over aktiviteter i sammenheng mellom barnehage og skole) 

- seksåringenes kompetanse ved skolestart 

- hvilke forventninger skal seksåringer kunne ha til skolen 

- foreldrenes rolle i overgangen mellom barnehage og skole 

- suksessfaktorer for å sikre en god sammenheng mellom barnehage og skole / SFO 

 

Del to omfatter Barnehagens innhold – system for sikring av kvaliteten på sammenhengen 

mellom barnehage og skole/SFO. Her legges det vekt på nasjonale og kommunale planer og 

føringer for barnehagen, og da særlig dem som omtaler kvalitetsbegrepet i (jfr. 

Stortingsmelding nr. 41 og Stadig bedre! - Kvalitetsplan for barnehage 2011-2015 Stavanger 

kommune).  I Auglend barnehage har vi utarbeidet en Pedagogisk plan for skoleforberedende 

aktiviteter. Det henvises til denne. 

 

 

1.15 Pedagogisk dokumentasjon  

Mål: Barnehagen skal arbeide systematisk med pedagogisk dokumentasjon i 

personalgruppen og sammen med barna.  

 

Rammeplanen sier at : «Viten om personalets arbeid og barns virksomhet er viktig for 

barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og 

åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres 

synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver som arena 

for lek, læring og utvikling (RP 06:27). Metoder for dokumentasjon er bilder, tekst, 

observasjoner.  Målet er ikke å finne rett svar, men å få fram ulike syn og økt refleksjon over 

verdier og læringsmiljøet i barnehagen. Dokumentasjon skal gi materiale til ettertanke og 

grunnlag for utvikling av en kritisk praksis. 

 

 

Personalet i Auglend barnehage vil arbeide systematisk med pedagogisk dokumentasjon for å 

utvikle innholdet og læring sammen med barna 

Monika Rôthle har utarbeidet en modell for dokumentasjon. 

 

X_____________________X_________________X__________________X__________ 

 

 

I den første modellen planlegger personalet alle aktiviteter i temaarbeid som utflukter, bøker, 

samtaler, formingsaktiviteter, temaarbeid. 
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               X                                                  X                                                      X 

        
Sett inn hendelse    dokumentere     ny hendelse          dokumenter     ny hendelse         dokumentere 

   tolke     tolke                       tolke

     

 

I denne modellen er tid brutt da det som er dokumentert blir bakgrunn for diskusjoner og 

tolkninger i personalgruppen. Fokus er å forstå det som hendte med barna underveis. 

Temaarbeid er ikke ferdig planlagt fra begynnelsen, men det utvikles gradvis ved å ta hensyn 

til barns opplevelser, spørsmål og interesser. 

På denne måten ivaretas refleksjon over egen praksis som en viktig del av dokumentasjon og 

at arbeidet er prosessorientert. 

Personalet vil arbeide systematisk i basemøter og samlinger med observasjon, refleksjon og 

diskusjon  

Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon. Det er viktig at personalet viser 

respekt for barnets rett til medvirkning i prosessen slik at deres syn og opplevelser er en del av 

læring og utvikling. 
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2.0 Foreldresamarbeid 
 

Mål :  Personalet i Auglend barnehage skal arbeide for at foreldrene skal oppleve barnehagen 

som et utviklende og meningsfylt tilbud for deres barn. Trygghet, omsorg, sikkerhet og trivsel 

vektlegges. 

 

I samarbeidet med foreldrene skal personalet møte barn og foreldre med en positiv holdning, 

være tydelige, autoritative og synlige som voksne. Vi ser på måten barn og foreldre ønskes 

velkommen på om morgenen som særlig viktig og av betydning for trivsel og velvære. For å 

nå målsettingene er vi gjensidig opptatt av daglig og god dialog mellom foreldre/personal. 

 

I rammeplanen står det at gode utviklings- og aktivitetsmuligheter skal skje i nær forståelse og 

samarbeid med hjemmet. Det er foreldrene som er ansvarlig for barnas oppdragelse. For å 

sikre samarbeidet med barnas hjem skal det være et foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg 

(SU) i barnehagen. I barnehageloven står det at to begreper, forståelse og samarbeid, dekker 

ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Her må vi fokusere på gjensidig 

respekt og felles forståelse for hverandres oppgaver i forhold til barnet. 

 

                                                                          

 

 ”Tillit skapes ved at den tas i bruk. ” 

              Bertholt Brecht 

 

 

For å arbeide med denne målsettingen, vil personalet gjennomføre følgende aktiviteter : 

 oppstartssamtale for nye barn 

 daglig god dialog 

 informasjonsskriv fra basen til nye barn  

 informasjonsskriv ved organisatoriske endringer 

 invitere alle nye foreldre til informasjonsmøte før barnet begynner i barnehagen 

 gi tilbud til alle foreldre om utviklingssamtaler 

 utveksle informasjon i bringe- og hentesituasjonen om de daglige hendelser 

 foreldremøter 

 invitere foreldre til sammenkomster i forbindelse med tradisjonelle markeringer 

 samarbeide med foreldrene i arbeidsutvalget for foreldreråd og i   

      samarbeidsutvalget for barnehagen 

 aktiv bruk av barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/auglendbhg 

      med informasjon om barnehagens innhold og planer  

 Informasjonsbrev fra den enkelte base hver måned 

 

 

 

 

http://www.minbarnehage.no/auglendbhg
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3.0 Personalsamarbeid og personalutvikling 

 
Mål: Fremme et arbeidsmiljø, hvor arbeidsglede og motivasjon for å være i utvikling og 

gjøre en god jobb, er tilstede. 

 

Auglend barnehage har valgt sin visjon og sine verdier på grunnlag av målsettingen og legger 

stor vekt på at personalet har faglig og praktisk kompetanse som gjør dem i stand til å 

etterleve visjon og verdier. Erfaringer fra kurs deles og knyttes til det daglige arbeidet. Dette 

er grunnlaget for det kvalitative arbeidet i barnehagen. 

 

Auglend barnehage deltar i prosjekt om pedagogisk utviklingsarbeid sammen med 4 

barnehager i Hillevåg bydel; Havhesten, Tjensvoll, Maurtua og Sandvikveien barnehager. 

Hovedmålsettingen er å implementere og kvalitetssikre den autoritative voksenrollen på 

systemnivå. Sammen er vi tildelt prosjektmidler fra Stavanger kommune for å øke 

relasjonskompetansen hos alle ansatte og sette styrere og pedagogiske ledere i stand til å lede 

endringsarbeid på en adekvat måte.  

 

Rammeplanen legger til grunn at det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen 

er en av de viktigste forutsetningene for barns trivsel og utvikling. Personalet er rollemodeller 

og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale og språklige ferdigheter.  Tilgang 

til gode språklige ferdigheter og et godt sosialt samspill i småbarnsalder, er grunnleggende 

faktorer for å kunne delta aktivt i et fellesskap. Dette krever autoritative, varme og 

grensesettende voksne. Ref Trembley 

 

Vi jobber systematisk med å implementere felles vedtatte rutiner for drift og samarbeid slik at 

likeverdige arbeidsforhold sikres på en god, trygg og forutsigbar måte. Ansattes 

kompetanseoversikt er et nødvendig verktøy for å sikre at vi har fullstendig kompetanse som 

kreves for å nå vedtatte målsettinger. 

 

 

For å nå våre målsettinger har vi følgende faglige møter: 

 morgenmøter 

 basemøter 

 ledermøter 

 lederseminar  

 kollegaveiledning 

 HMS gruppe møter 

 verneombud deltar på møter/kurs i regi av hovedverneombud 

 medbestemmelsesmøter 

 medarbeidersamtaler 

 personalmøter 

 planleggingsdager 

 arbeidsgrupper for våre fellesarrangement 

 

Alle ansatte har en ansvarlig rolle i ett eller flere av ovennevnte faglige møter.  

 

 

 



 27 

Administrativ del 
 
 

4.1   Tolk på arbeidsplass 
 

Døve arbeidstakere har i følge Lov om folketrygd §§ 10-7 f , g og1 femte ledd, rett til tolk i 

arbeidslivet for å medvirke til at de samlede ressurser utnyttes til beste for den enkelte 

hørselshemmede ansatte skal fungere i arbeidet.  

Tolk på arbeidsplass er en ordning som innebærer at hørselshemmede ansatte avgir sin 

individuelle tolkerettighet i forhold til tolking i arbeid til en fellespott for arbeidsplassen.  

I Auglend barnehage / skole er det ansatt tolker som bestilles for å imøtekomme behov for 

tolk i ulike møter og arrangement. 

 

En tolk er et språklig bindeledd mellom to eller flere parter som ikke forstår hverandres språk. 

En tolk er en kommunikasjonskanal mellom hørende og døve, med tegnspråk og norsk som de 

viktigste redskapene. Tolkene er underlagt lov om taushetsplikt og tolkens rolle er å være 

nøytral og upartisk for alle parter.  

Auglend barnehage og skole inngikk avtale om Tolk på arbeidsplass i 2003. Dette har ført til 

økt tilgjengelighet, bedre kommunikasjon arbeidstakerne imellom og med arbeidsgiver, samt 

bedre psykososialt arbeidsmiljø. Det tolkes på møter og kurs både internt og eksternt. 

 

 

4.2  Samarbeidspartnere 
 

Stavanger kommune har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt 

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

oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og 

institusjoner i kommunen og nærliggende kommuner for de hørselshemmede barna. Ved 

samarbeid skal bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet 

regelverk overholdes. 

 

Auglend barnehage har flere samarbeidspartnere. Vi samarbeider blant annet med Pedagogisk 

Psykologisk Tjeneste (PPT) i Stavanger kommune og andre nærliggende kommuner, 

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud i Stavanger kommune, barnevernstjenesten, 

helsestasjonene, fysio- og ergoterapitjenesten, Johannes Læringssenter, Statlig 

spesialpedagogisk støtteteam (Statped), Høresentral på SUS, Rikshospitalet, andre barnehager 

og skoler. 
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4.3 HMS og internkontroll 
 

Auglend barnehage har utarbeidet HMS-system i tråd med retningslinjer fra Stavanger 

kommune.  

 

Målsettingen med HMS arbeid i Auglend barnehage er å: 

1. fremme et arbeidsmiljø hvor arbeidsglede og motivasjon for å gjøre en god jobb er 

tilstede 

2. forebygge ulykker og helseskader på våre ansatte 

3. forebygge ulykker og helseskader på våre brukere 

4. verne det ytre miljø mot forurensing og sikre en forsvarlig behandling av avfall 

 

Dette innebærer at det foretas daglige sjekkrunder i henhold til systemet og at HMS arbeidet 

er en daglig del av driften. 

Brannøvelser skal gjennomføres hvert halvår. Brannvarsling er tilrettelagt for alle brukere av 

bygget. Brannvernleder i barnehagen skal ha brannvernopplæring.  

Personalet skal ha felles førstehjelpsopplæring.  

Auglend barnehage har en egen HMS-gruppe som har møte 1x pr mnd. HMS-gruppen har 

utarbeidet egen HMSplan. 

 

HMS systemet inneholder: 

 informasjon om virksomheten med ansvarsfordeling 

 HMS plan 

 Risikoanalyse 

 Kriseplan 

 Tiltakskort 

 Opplæringsplan 

 Rutiner 

 Sikkerhet 

 Helse 

 

Hver base har en lysegønn perm på basen som inneholder HMS systemet. Permen oppdateres 

ca 2 x pr år og utføres av HMS ansvarlig. 

Vi henviser til lysegrønn HMS perm for komplett innhold. 

 

 
 

4.4  Vedtekter 
 

Stavanger kommune er eier av de kommunale barnehagene og rådmannen er ansvarlig for at 

driften er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og vedtekter. 

 

 

Vedtektene kan leses i sin helhet på www.stavanger.kommune.no 

  

 

 

 

 

http://www.stavanger.kommune.no/
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Auglend barnehage 

Haugåsstubben 1d 

4016 Stavanger 

 

Postadresse: 

Auglend barnehage 

c/o Stavanger kommune 

Postboks 355 Forus 

4067 Stavanger 

 

Tlf kontor   51 58 35 63 

 

Virksomhetsleder  97 14 49 03 

Assisterende styrer  45 43 67 80 

 

Rød   95 78 39 63 

Oransje    94 16 94 43 

Gul   95 80 18 21 

Grønn   95 45 01 93 

Blå    95 79 38 96 

Indigo   94 17 04 32 

Magenta  94 16 98 65 

Fiolett    41 47 83 27 

Hvit    95 79 70 61 

Turkis   95 70 78 69  

 

 

Mail: auglend.barnehage@stavanger.kommune.no 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/auglendbhg 

 

 

mailto:auglend.barnehage@stavanger.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/auglendbhg

