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Innledning:  

 

Denne prosessplanen er en plan som skal sikre gode prosesser i arbeidet med å 

implementere og gjennomføre de mål og tiltak som Årsplanen for Våland-barnehagene 

beskriver. Årsplanen for barnehagene konkretiserer Rammeplanens innhold og forteller 

hvordan vi har tilpasset oss Rammeplanen for barnehagene. Overodnet for innhold, 

prosjekter og temaarbeid har vi som mål å fremme fellesskap og vennskap i tråd med våre 

styringsdokumenter. Barns medvirkning skal vektlegges i plan- og gjennomføringsarbeidet. I 

avdelingens prosessplan beskrives mål og strategier som evalureres og tilpasses underveis.  

Læring skjer når læring skjer! Å målsette hva et lite barn skal lære innen en bestemt tid, er 

nesten umulig. Barn lærer hele tiden og gjennom de opplevelser og erfaringer de gjør seg 

gjennom dagen og i sitt eget tempo.  Det blir derfor viktig at målsetttingene sier noe om 

hvordan vi som jobber tett på barn skal vektlegge samarbeid, medvirkning og tilrettelegging 

for at barn gjennom lek og lyst skal lære og utvikle seg. Vi retter fokus mot de ansattes evne 

til å observere gjennom tilstedeværelse og deltakelse, og deres refleksjoner sammen 

omkring barns læreprosesser, og søker kollektive læring som kan øke barnehagens samlede 

forsåtelse og kunnskap om barn.  

Ny plan i Stavanger kommune, Strategi for samarbeid med barn, som beskriver hvordan vi 

voksne må opptre for at barn skal være medvirkende til eget liv, ha rett til privatliv og 

informasjon vil være bærende for vår egen kompetanseutvikling i kommende periode.  

Temaperioder: 

De 7 fagområdene som Rammeplanen for barnehager beskriver,  skal være gjennomgående 

for tema og prosjekter det arbeides med i barnegruppene. Dette skal sikre at vi jobber faglig 

og målrettet for utvikling og læring. All læring skal være lyst – og lekebetont. For 

barnehageåret 2022/2023 har vi trukket ut tre temaperioder som gir overordnet retning og 

fokus. Hver periode går over 3-4 måneder og det vil oppstå planlagte og spontane prosjekter 

gjennom periodene.   

Avdelingenes egenart vil være avgjørende for gjennomføringen og utviklingen av 

prosjektene. Evalureringer underveis vil kunne føre til endringer og ny kurs dersom en 

opplever at det er til det beste for barnegruppen. Planen blir dermed et levende dokument i 

forhold til barnegruppens medvirkning og utvikling. 

Planmålene i denne prosessplanen er hentet fra Årsplanen for Våland-barnehagene som i 

tillegg til å konkretisere Rammeplanen for barnehager også omfatter Stavanger kommunes 

styringsdokumenter Strategi for kvalitet i stavangerbarnehagen og Strategi for samarbeid 

med barn. I tillegg vil målene i barnehagens egen plan for det psykososiale barnehagemiljøet 

være gjennomgående for arbeidet med sosial kompetanse i barnegruppene.   

August vil være tilvennigsperiode. Nye grupper, barn, foreldre og ansatte skal finne sin plass 

i barnehagen. Relasjoner skal opparbeides og rutiner settes. 
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De tre temaperiodene er: 

1. Vennskap og fellesskap 

2. Språk og språkglede 

3. Lære- og Lekeglede 
 

Barnehagebasert kompetanseutvikling.   

Barnehagebasert kompetanseutvikling er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og 

som foregår i den enkelte barnehage. Å undersøke hver enkelt barnehage på gjeldende 

praksis er en god måte å skape refleksjon og endring på.  

I perioden framover vil vi se på det fysiske lekemiljøet rundt oss, og hvordan vi i samarbeid 

med barn kan utvikle gode lekesoner, ute som inne, som inspirerer, utfordrer og gir rom for 

gode møter mellom barn og som bidrar til vekst, læring og utvikling. Ved fokus på barns 

lekemiljø vil vi kunne rette søkelys på hvordan lekemiljøet kan bidra til prososial læring og 

opplevelse av å bli inkludert i fellesskapet. Medvirkning har betydnig for egenutvikling og 

egenverd. Hvordan kan vil legge til rette for barns medvirkning i denne prosessen?  

Ved hjelp av forskning og teori vil vi skape refleksjon rundt det satte og finne fram til en 

endring som gir bedre kvalitet og likt tilbud til alle barn i Våland-barnehagene. For å kunne 

oppnå en slik kollektiv læring som skaper endring, må vi som jobber i barnehagen være 

villige til å endre holdninger vi har til barns lek, vi må endre holdninger til barns medvirkning 

og lære oss å samarbeide med barn på en mer utstrakt måte enn vi gjør i dag.  Sammen må 

vi åpne opp og skape en delekultur slik at felles læring blir en mulighet og vi kan oppleve økt 

mestringsklima for alle ansatte.  
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Velkommen til avdeling Rødkløver 

Rødkløver er en avdeling med barn fra alderen 0-3 år. I år er det 9 barn hos oss, 5 gutter og 4 jenter. 

Av disse barna er 5 født i 2020, og 4 av barna er født i 2021. 4 av barna har allerede gått ett år på 

rødkløver og ett barn har gått i et halvt år på rødkløver. Vi gleder oss alle sammen til å ta imot de nye 

barna som begynner til høsten.  

Personalet på Rødkløver er: 

• Marthine (Pedagogisk leder, 100%)  

• Kari (Barne- og ungdomsarbeider, 100%) 

• Marita (Barne- og ungdomsarbeider, 100%) 

På rødkløver og hvitveis er det en felles grovgarderobe der barna har dresser, regntøy og støvler 

hengende. Videre inn har vi en garderobe hvor barna henger fra seg sekker, luer, hals, votter, 

kos/bamse, tutt ol. De har også hver sin skuff til skiftetøy.  

Det henger også en tavle i garderoben hvor vi pleier å henge opp bilder og vi har en dagstavle hvor vi 

forteller om dagen. Her vil det også henges opp lapper med informasjon ol. 

Avdelingen vår består av et stort rom med ulike lekesoner og et spiserom. For å komme til disse 

rommene må vi gjennom kjøkkenet som vi deler med hvitveis. Rommene holder til på hver sin side av 

kjøkkenet. På kjøkkenet lager vi til frokost, lunsj og fruktmåltider.  

Badet/stellerommet har inngang via garderoben og deles også med hvitveis. Her har vi skaper hvor 

bleier og alt som hører til oppbevares. Ved inngangen til grovgarderoben vår har vi et vognskur. Her 

kan vognene oppbevares, og barna sover i egne vogner.  

Vi skal ha fokus på å skape felles opplevelser blant barna på avdelingen slik at de kjenner på glede 
over å være sammen og på fellesskapsfølelse. Dette gjør vi ved å skape lek sammen med barna, 
sangsamlinger, eventyrsamlinger, turer, måltider, estetiske aktiviteter, humor ol.  

 

 



side 4 
Prosessplan, Våland-barnehagene 2022/2023 

Barnehagens tre temaperioder: 

 

1.  September, oktober, november: VENNSKAP OG FELLESSKAP  

Fokusområder: Fellesskap, mangfold og danning (Årsplanen side 17-19, side 15 og side 13-15.) 

Kompetansefokus: (tas opp i veiledning, avdelingsmøter m.m): Relasjonskompetanse, 

flerkulturellkompetanse, tidlig innsatskompetanse, støttende stillas, toleransevindu. 

Fokusverktøy: Trygghetssirkelen, voksenstiler (Årsplanen side 9-10.), Være sammen, InPed. 

 

Planmål:  

• Støtte barnas initiativ til samspillog bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap 

og lære å beholde venner (Årsplanen, s. 18). 

Sosiale mål for perioden:  

• Alle barn skal oppleve å få hjelp og støtte av ansatte som tar barns opplevelser på alvor 

(Handlingsplan for psykosoialt barnehagemiljø, s. 3). 

 

 

Dette kan vi se ved at de ansatte: 

- Er imøtekommende og varme.  

- Er på gulvet og tilstedeværende. 

- Er inkluderende og lekne. 

- Veileder i lek og skaper gode møter mellom barn. 

- Gir barna mange gode og kjekke fellesopplevelser. 

- Støtter barnas sosiale samspill 

 

Vi merker det på barna ved at: 

- De sier god morgen til hverandre når noen kommer og ha det bra til hverandre når noen skal hjem. 

- De viser alle følelser. 

- De oppsøker de voksne når de trenger dem. 

- God toddler lek blant barna. 

- Barna oppsøker hverandre.  
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I perioden planlegger vi å gjennomføre disse prosjektene i samarbeid med barna:  

- Vennegrupper 

- Vennesanger – navnesanger 

- Mitt hus 

- Arbeide med eventyret «bukkene bruse». 

 

Felles opplevelser planlegges sammen med barn: 

1. Høsttakkefest – førskolegruppen innviterer  

2. Velge en sang om venner som hele barnehagen skal lære – «Skal vi være venner?» 

3. FN-markering; barns rettigheter, barnekonvensjon,  

4. Foreldremiddag hvor hver familie tar med en rett – mat fra ulike kulturer og familier 

5. Periode-avslutningsmarkering med fellessamling – kan hver avdeling  bidra? 

6. Brannvernuke 

 

JUL: hva er JUL? Fortellinger om Nissen, Lucia, Jesusbarnet, solsnu, giverglede 

Felles opplevelser planlegges sammen med barn: 

1. Begrepskalender 

2. Nissefest 

3. Luciamarkering 

4. Fellessamlinger 

5. Lysfest 

6. Plukk ut et par julesanger som alle skal lære 
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2 Desember, januar, februar, mars: SPRÅK OG SPRÅKGLEDE 

Fokusområde:  kommunikasjon og kommunikasjonsuttrykk, språkutvikling, medvirkning, dialog, 

språkmiljø (Årsplanen side 19-20). 

Kompetansefokus: språkkompetanse, dialogisk lesing, høytlesing, barns språkutvikling, 

anerkjennende kommunikasjon, turtaking, barnesamtaler, flerspråklig kompetanse. 

Fokusverktøy: Språktrappa, språktiltaket, Snakkepakken, mine 1000 første ord, bokpakker fra 

veilederteamet i Johannes Læringssenter, InPed (samtalekort). 

Planmål:  

Hovedmål: 

• Personale skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og 
støtte barnets språkutvikling.  

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

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

• Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige 
barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige 
kompetanse. 

  (Årsplanen, s. 19 og 20).   

Sosiale mål:  

• De ansatte skal gå frem som rollemodeller og jobbe for å fremheve positivt språkbruk og 
positiv atferd. (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s. 7). 

Dette ser vi ved at de ansatte:  

- bruker formelle- og uformelle læringssituasjoner.  

Uformelle læringssituasjoner: 

- bruker språket aktivt sammen med barna gjennom hele dagen. 

- er tilstede og setter ord på barnas sanseopplevelser, slik at dette blir en førstehåndserfaring til 

begrepene. 

- passer på at alle barn blir sett og hørt i deres uttrykk. 

- har gode samtaler med barna der vi undrer oss sammen og alt barna kommer med blir tatt med og 

verdsatt i samtalen. 

Formelle læringssituasjoner: 

- bruker mye sang og regler. 

- arbeider med eventyr og leser mange bøker. 

- legger til rette for språkleker og aktiviteter.  



side 7 
Prosessplan, Våland-barnehagene 2022/2023 

Vi merker det på barna ved at: 

- deres språk utvikler seg og ordforrådet øker. 

- de kommuniserer med andre barn og voksne. 

- tar initiativ til å lese bøker/eventyr. 

- de bruker mye sang i hverdagen. 

 

I perioden planlegger vi å gjennomføre disse prosjektene, som vi vil utvikle sammen med barna:  

- Rim, regler og sanger. 

- Lese bøker og fortelle eventyr. 

- Leker og aktiviteter. 

- Arbeide med eventyret «Fie og Milo kler på seg». 

 

Felles opplevelser planlegges sammen med barn: 

1. Velge ut en sang om språk som skal være felles for alle barn 

2. Kle-seg-ut-dag (karneval)  

3. Bollefest (fastelavn) – langbord pyntet med fastelavnsris 

4. Aktivitetsdag (felles for Våland-barnehagene?) 

5. Periodeavslutnings-markering: Ordfest hvor alle avdelinger deltar med et innslag 
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3 April, mai, juni: LEK OG LEKEGLEDE 

Fokusområde: Barn og barndom (Årsplanen s. 5-6), Livsmestring (Årsplanen s. 8-9), Lek (Årsplanen 

s.11-13), Estetiske fagområder. 

Kompetansefokus: Lekekloke voksne, lek og læring, lekekoder, relasjonskompetanse, tidlig 

innsatskompetanse, barnehagens holdninger og verdier, barns medvirkning i eget liv, leketeorier. 

Fokusverktøy: Rommet som 3.pedagog. Inspirerende fysiske rom for lek. Materiell, leketøy, Inped. 

Planmål:  

Hovedmål: 
• Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 

 
Delmål: 

• Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek. 
• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av 

leketemaer. 
• Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. 
• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. 
• Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.  

(Årsplanen, s. 12 og 13). 

Sosiale mål: 

• Alle ansatte skal legge merke til, bekrefte, synliggjøre og forsterke positivt samspill mellom 
barn. (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s. 4).  
 

Dette kan vi se ved at de ansatte: 

- er bevisste på sin egen rolle i barnas lek. 

- er til stede, tilgjengelig og nede på gulvet. 

- legger til rette for toddlerlek og fysisk lek. 

- gir barna erfaringer med ulike typer lek. 

- gir barna nye impulser i lek, men også spiller videre på barnas interesser. 

 

Vi merker det på barna ved at: 

- de får et variert lekerepertoar. 

- de har fått en god toddlerkultur i barnegruppen og hører latteren blant barna. 

- de oppsøker hverandre i lek.  

 

 



side 9 
Prosessplan, Våland-barnehagene 2022/2023 

I temaperioden vil vi velge ut disse prosjektene som vi vil videreutvikle sammen med barna:  

- Lekegrupper. 

- Male med hele kroppen. 

- Arbeide med eventyret «de tre elefantene og musen». 

 

Felles opplevelser planlegges sammen med barn: 

1. Felles samling med ringleker/fellesskskapsleker (lære samme sanger/leker) 

2. Påskefrokost  

3. Påsketur/samling – møte påskeharen 

4. 17.mai markering  

5. Sommeravsluttning 

 


