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Stavanger-barnehagen 
 
Stavanger-barnehagen skal være en god leke- og læringsarena for alle barn. Plan for 
kvalitetsutvikling «Stadig bedre» synligjør og ivaretar kommunens ambisjoner og målsetting 
om Stavanger-barnehagen som en god leke- og læringsarena for alle barn.  
Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare 
kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med 
barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
 
Basiskompetansen for Stavanger-barnehagen:  
Basiskompetansen for personalet er tematiske satsningsområder i Stavanger-barnehagen. 
Basiskompetansene skal være førende for barnehagens arbeid med kompetanseutvikling. 
Den skal være gjennomgående for hele barnehagesektoren og sikre at kunnskapsbasert 
handlingskompetanse når helt frem til barnet.  
Fokusområdene i basiskompetansen for personalet er:  
 

• Relasjonskompetanse 

• Interkulturell kompetanse 

• Språkkompetanse 

• Tidlig innsatskompetanse  

Alle barnehager er pålagt gjennom lov og rammeplan å skrive en egen årsplan. Den skal 
presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet 
jobber med føringene fra rammeplanen. 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon og da er utviklingsarbeid en kontinuerlig 
prosess. Dette danner grunnlaget for det pedagogiske innholdet og betyr blant annet å 
omsette rammeplanens intensjoner og mål til praksis. Systematisk vurdering- og 
refleksjonsarbeid knyttet til planer og praksis legger grunnlaget for barnehagen som lærende 
organisasjon. 
 
I denne årsplanen er kapitlene i hovedsak bygd opp slik:   

• Først en vurdering av praksis inneværende barnehageår.   

• Så en beskrivelse av hvordan barnehagen i lys av rammeplanens intensjoner og egne 

vurderinger vil arbeide for å omsette rammeplanens intensjoner til praksis kommende 

barnehageår.   
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Presentasjon av Stokka-barnehagene 
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser rett ved Store og Lille Stokkavann i 
Eiganes og Våland bydel. Frem til 2020 bestod barnehagen av 7 bygg med til 
sammen 19 avdelinger, 270 barn og 75 voksne. Fra 2020 fikk barnehagen enda et 
bygg: Barnehagen Stokkatunet med 4 avdelinger. Vi har avdelingsbarnehage hvor 
det i utgangspunktet er 18 barn på avdeling for de eldre barna, og 9 barn på 
småbarnsavdelingene. Avdeling Stokkatunet har også en tilrettelagt avdeling for 
barn med nedsatt funksjonsevne. Uteområdene er adskilt med gjerder slik at det skal 
oppleves trygt og ikke for stort. Vi åpner portene når det er trygt og ser at barna 
trenger større boltreplass. 
 
I Chr. Skredsvigsvei 27 er det tre bygg, og fire bygg i Stokkadalen med adresse: 
Nedre Stokkavei 44. Stokkatunet har et bygg med adresse: Christian Skredvigsvei 
25. Postnummeret vårt er 4023 Stavanger. Åpningstiden i barnehagen er fra kl. 
07.15 til kl. 16.30, i Stokkatunet er åpningstiden 07.30-16.30. 
 

Vi har et flott personale, bestående av barnehagelærere, fagpedagoger, barne- og 
ungdomsarbeidere og assistenter. Dette gir et faglig spennende miljø hvor det er 
stort fokus på faglige refleksjoner og tilegnelse av ny kunnskap knyttet til egen 
praksis. Personalet har et raust, anerkjennende og humørfylt samarbeidsklima. 

Vi benytter våre naturskjønne omgivelser så ofte vi kan, og vi er ofte å se ved Store 
og Lille Stokkavannet, Byhaugen, Mosvannet og i skogen ved barnehagen. Vi er 
opptatt av å være i aktivitet, og arbeider målrettet i forhold til natur og miljøspørsmål. 
Blant annet har vi FEE miljøsertifiseringen grønt flagg hvor vi arbeider med ulike 
miljøprosjekter gjennom året.  
 
Vi har mange gode samarbeidspartnere i vårt nærmiljø som er god støtte til 
våre ulike aktiviteter og prosjekter. Her kan nevnes: Mostun natursenter, 
Byhaugkaféen - Eiganes Tasta Frivilligsentral, Håland hagesenter, Museene i 
Stavanger, Dyrsnes natursenter, Svømmeklubbene i Stavanger, Siddishallen mm. 
 

 
Stokka barnehage sin egen hjemmeside kan åpnes på: 
http://www.minbarnehage.no/stokkabhg   
 
Stavanger kommunes hjemmeside kan åpnes på: 
http://www.stavanger.kommune.no/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1rDWwMjaAhWGXiwKHaMDB3QQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Feiganestasta.frivilligsentral.no%2Fbyhaugkafeen%2F&usg=AOvVaw3D7BLO0evg-sVjoaPar76u
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1rDWwMjaAhWGXiwKHaMDB3QQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Feiganestasta.frivilligsentral.no%2Fbyhaugkafeen%2F&usg=AOvVaw3D7BLO0evg-sVjoaPar76u
http://www.minbarnehage.no/stokkabhg
http://www.stavanger.kommune.no/
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Barnehagens verdigrunnlag i praksis  
Vi i Stokka-barnehagene arbeider ut fra vår visjon: 
 
«ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE»  
 
Visjonen er i tråd med Stavangerbarnehagens visjon 
«Stavangerbarnehagen skal være en god læringsarena for alle barn.»  

 
I Stokka-barnehagene er vi opptatt av at barna opplever barnehagen som et trygt 
sted hvor de blir sett og anerkjent av engasjerte og nære voksne. Vi arbeider for at 
barna opplever seg inkludert i et varmt fellesskap og opplever mestring i alle sine 
sysler i sin hverdag: i lek, sosialt med venner, i prosjektarbeid, i daglige gjøremål, på 
tur, i strukturerte læringssituasjoner osv. Det skal være en god balanse mellom 
aktiviteter og hvile gjennom hverdagen, og måltidet skal bidra til sunne helsevaner 
og matglede. Vi vil at alle skal trives og ser på mangfold som en ressurs.  
 
Trivsel handler om en indre følelse som utvikles i samspillet mellom oss i 
barnehagen som er grunnlaget for motivasjon. Her har de voksne et stort ansvar i 
forhold til å utvikle et godt klima. Vi ønsker at alle skal bli hørt, bli tatt på alvor, bidra 
og bli selvstendige slik at alle føler tilhørighet og får tro på egne evner. Vi har klare 
planer som forebygger mobbing og gir retningslinjer for hva vi gjør om det skjer. 
 
Slik ønsker vi at barna utvikler seg i sitt barnehageliv i Stokka-barnehagene med en 
hverdag fylt av gode lekemuligheter i et variert lekemiljø, med ulike aktiviteter som 
gir godt grunnlag for god læring og utvikling i deres danningsløp. Vi ønsker at alle 
gjennom en god oppvekst blir gode medborgere, og gjennom våre grønne prosjekter 
lærer å ivareta miljøet vårt og bidra til en bærekraftig utvikling. I årsplanen vil vi vise 
hvordan vi arbeider faglig og driver vårt utviklingsarbeid. 
 
Et sentralt arbeidsdokument for oss er stortingsmelding 41, som omhandler Kvalitet i 
barnehagen  
( http://www.regjeringen.no ).  
 
Stavanger kommune har hvert år brukerundersøkelse, den kan leses på vår nettside. 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg?  
EVALUERING: 
Sist barnehageår hadde vi prosjektet: «Rett hjelp tidlig», samtidig som vi arbeidet 
med tidlig innsats. Prosjektet innebar at hele personalet gjennom å få opplæring, 
refleksjon og å bli observert i praksis fikk ny kunnskap, ble mer bevisst og justerte 
praksis i forhold til sin voksenrolle og omsorgsperson. Vi skal evaluere og videreføre 
arbeidet slik at kvaliteten på vårt utviklingsarbeid fortsetter.  
 
Vi arbeider med trygghetssirkelen som danner grunnlaget for god omsorg. De 
voksne skal være en trygg base som barna skal bevege seg til og fra. De voksne har 
hatt opplæring i relasjons kompetanse. God omsorg er trygghet, det er 
grunnleggende for å kunne utvikle seg aldersadekvat.  
 

http://www.regjeringen.no/


5 
 

 
 
 
I Stokka-barnehagene arbeider vi for at vi voksne skal ha en autoritativ oppdragerstil. 
At vi i vår omsorg gir mye varme, samtidig som vi setter grenser for barna. Måten vi 
setter grenser på påvirker barnets selvbilde, selvfølelse og preger mønsteret for 
hvordan de håndterer følelser og utfordringer videre i livet. Dersom vi møter barna 
på en vennlig og god måte hjelper barna til å justere seg når følelsene er på ville 
veier. Det viktigste er at de møter omsorgspersoner som prøver å forstå dem, 
spesielt når de ikke klarer å justere seg og har behov for støtte av voksne som kan 
romme barnets følelsesutbrudd på en god og rolig måte. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som har respekt for barna, og oppfører seg respektfullt i alle 

situasjoner. 

• Voksne som har blikkontakt.  

• Voksne som møter barnet på en god måte uansett barnets uttrykksform og 

oppførsel. 

• Voksne som setter ord på følelser og veileder i å håndtere følelsene. 

• Voksne som ser barna, og gir anerkjennelse hver dag – til alle. 

• Voksne som gir nærhet og varme. 

• Voksne som leser barnas kroppsspråk. 

• Voksne som støtter barna, samtidig som vi gir dem utfordring i å mestre selv. 

• Voksne som gir barna gode sosiale ferdigheter slik at de mestrer det å være i 

gruppe og omgås andre sosialt. 

• Voksne som setter ord på handlinger og følelser, og samtaler med barnet i 

deres hverdag (dialog). 

• Voksne som sørger for god stemning i de ulike situasjonene i hverdagen – 

matbordet/ garderoben etc. 

• Voksne som gir barnet mestringsopplevelser. 
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Målet er at vi gir barnet mestringsopplevelser som gir god selvfølelse – som er 
avgjørende for et godt selvbilde som er grunnlaget for all læring og utvikling. 
 
En god regel for oss voksne er å stille seg spørsmål om hvordan du selv ønsker å bli 
møtt i ulike situasjoner. Vi husker godt dem som var gode voksne når vi selv var 
barn. 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 
EVALUERING: 
Stokka barnehage arbeidet mye med voksenrollen sist barnehageår da vi hadde 
prosjektet «Rett hjelp tidlig». Vi har alle utviklet oss som omsorgspersoner, det 
gjelder og i forhold til leken. Høsten 2018 har alle pedagogene i barnehagen vært på 
kurs i lekens betydning for barns utvikling, som har gitt oss inspirasjon og økt 
kunnskap.  
 
Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Lek og læring glir veldig inn i hverandre, vi 
skal legge til rette for lek, aktiviteter og samspill etter barnas interesser og deres 
behov i forhold til alder og utviklingsnivå. Barn lærer gjennom å leke, og utvikler seg 
på alle områder både språklig, motorisk, emosjonelt, sosialt, kognitivt i de ulike 
formene for lek, som konstruksjonslek, grovmotoriske aktiviteter, regellek, rollelek, 
formingsaktiviteter og så videre. Barnet er i flyt og aktivitetene er drevet av en indre 
motivasjon med gode følelser og lite prestasjonskrav.  
 
Leken er en væremåte for barn, en måte å utforske og møte verden på som gir 
mestringsfølelse og selvtillit. Derfor er det viktig å gi leken gode forutsetninger, og 
tilrettelegge slik at ute/ inne rommet skal gi gode muligheter for allsidige aktiviteter 
og lek. Voksne skal være stilas og delta på en bevisst måte i forhold til lekemiljø, og 
bidra aktivt slik at barna får støtte til å løs konflikter og hjelp til å løse lekekodene. 
 
Barna må kunne lytte til de andre, forhandle om leketema, gjøre avtaler om roller, 

lage felles regler i leken, kontrollere sine egne impulser, innordne seg de andres 

forestillinger og forslag, vente på tur, inngå kompromisser, hjelpe og dele med 

hverandre, og sist men ikke minst bidra med sine egne forslag, innfall og ideer. 

Leken er så tilfredsstillende i seg selv at barna er villige til å godta flere feiltrinn for å 

få den til å fortsette. Fallhøyden for utprøving av nye ferdigheter blir dermed liten og 

gjør det trygt for barna å prøve og feile.  

 
Mange barn fremhever det å ha noen å leke med som det viktigste for dem i 
barnehagen. I Stokka barnehage vil vi fokusere på hvordan vi voksne kan skape et 
miljø som bidrar til at barn utvikler vennskapsrelasjoner. Dette kan vi gjøre ved å 
legge til rette for etablering av «vi-fellesskap» - og skape følelsen av at vi hører 
sammen.  
 
Vi vil at voksne deltar i leken som stillas og gi næring slik at barna kan utvikle sin 
lekekompetanse. Barna studerer hva de voksne gjør og hvordan vi reagerer, og har 
behov for gode voksne rollemodeller. Voksne skal være til stede med en autoritativ 
oppdragerstil med nok varme, trygghet og grenser. Vi må ha god kunnskap om lek 
slik at vi kan støtte barn på en riktig måte.  
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Vi voksne skal være bevisst at leken er en viktig læringsarena, og har en sentral rolle 
i barnets utviklingsløp. I vår jobb er vi voksne sentrale støttespillere i deres lek og 
utvikling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som er til stede som den trygge «basen» som barna kan bevege seg 

til og fra. 

• Voksne som setter ord på følelser og det barnet gjør. 

• Voksne som speiler barnet ved behov. 

• Voksne som forstår barnets bearbeidelse av fravær av omsorgspersonen i 

leken. 

• Voksne som forstår kommunikasjonen og fellesskapsfølelsen barna skaper 

med å gjøre likt, hvor de hermer og ler. 

• Voksne som forstår og tar hensyn til at små barn opplever barnehagens 

arenaer annerledes: større og mer uoversiktlig. 

• Voksne som legger til rette for sanselige opplevelser. 

• Voksne som lager et stimulerende miljø som gir utfordringer i forhold til alle 

fagområder og utviklingsområder. 

• Voksne som leser barnets kroppsspråk. 

• Voksne som hjelper barna til å bli en god venn, og bidra til å finne noen hvor 

det er rett kjemi. 

• Voksne som lager gode lekesoner inne med mulighet for ulik type aktivitet. 

• Voksne som støtter barnet i å finne materiell, hjelper med det de ikke mestrer, 

og gi gode mestringsopplevelser. 

• Voksne som veileder barn som trenger støtte til å gå inn i leken, utvikle 

leketema og løse de sosiale kodene – slik at de til slutt mestrer selv. 

 

http://kulturbarnehavengrasham.no/samefolkets-dag/
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• Voksne som forstår at ødeleggelse og sinne er en frustrasjon og et uttrykk for 

at de har behov for en rolig deltakende voksen som kan støtte og lære dem 

hvordan de skal gjøre. 

• Voksne som gir barna mulighet for å utfolde seg grovmotorisk inne og ute – 

eventuelt arrangere utegrupper for dem som har behov for mye fysisk 

utfoldelse. 

• Voksne som deler barna i grupper etter interesser og behov. 

• Voksne som organiserer hverdagen slik at det er rom for frie og organiserte 

aktiviteter. 

• Voksne som bidrar til å løse konflikter – det er svært komplisert for barn selv å 

løse konflikter med andre – de har ikke utviklet seg slik at de har redskapene 

som skal til enda – selv om barna utvikler seg ulikt. 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  
EVALUERING: 
Danning er en livslang prosess hvor vi utvikler oss som menneske i samhandling 
med andre og omverden. Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og 
holdninger sammen, gjennom dialog — hvor alle bør anerkjennes som selvstendige 
mennesker med følelser og tanker. Vi skal sette barna i stand til å tenke selv, søke 
kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte 
motstand på egne og andres vegne. Barna skal få ta egne valg og gjøre egne 
slutninger. 

Danning, identitet og tilhørighet henger sammen. Opplevelsen av samspillet med 
andre påvirker hvordan en oppfatter seg selv, og legger også grunnlaget for hvordan 
en opplever tilhørighet. Det å være deltakende, bli tatt på alvor, bli hørt og være 
medvirkende og medbestemmende er viktig med tanke på utvikling av selvfølelsen. 
Det å være en del av en gruppe og et fellesskap, det å måtte regulere og innordne 
seg er kunnskap som er viktig med tanke på å kunne fungere og være en god 
medborger i et demokrati. 

Barnehagen skal være en helsefremmende og forebyggende institusjon som skal 
utjevne forskjeller og forebygge mobbing og diskriminering – det er barnehagens 
samfunnsmandat.  
 
Danning handler om å bli et godt menneske i samhandling med andre mennesker. Vi 
skal ha rom for hverandres ulikheter og skape forståelse og respekt for at vi er ulike. 
Det å ville hverandre godt, og lære å gjøre gode handlinger som å dele, tenke på 
hverandre når vi er syke etc., er viktig for vårt samfunn.  Vi voksne må være gode 
forbilder og gjennom daglige gjøremål vise hvordan vi skal oppføre oss mot 
hverandre. Vi må veilede barna slik at de gjør gode valg, og lære barna at når vi er 
en del av et fellesskap tas beslutninger på et demokratisk grunnlag. 
 
FN-dag, samisk prosjekt og flerkulturelt arbeid er eksempler på felles aktiviteter i 
forhold til arbeid med danning. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som er i dialog, og vil forstå barnets budskap og synspunkt. 

• Voksne som stiller spørsmål og undrer seg sammen med barnet. 
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• Voksne som gir barna følelse av gruppetilhørighet. 

• Voksne som er gode forbilder ift. respekt og anerkjennelse. 

• Voksne som formidler gode verdier. 

• Voksne som fremmer et demokratisk syn. 

• Voksne som viser toleranse og respekt for hverandres forskjeller. 

• Voksne som viser anerkjennelse til alle rundt seg. 

• Voksne som lar alle få mestringsopplevelser. 

• Voksne som gir rom for medbestemmelse og medvirkning. 

• Voksne som bygger gode relasjoner. 

• Voksne som er tilstede og kan fange opp uheldige samspillsmønster. 

• Voksne som stimulerer til empati og selvregulering. 

• Voksne som arrangerer vennskapsprosjekter og fellesprosjekter/ opplevelser. 

• Voksne som bidrar til å styrke relasjoner. 

• Voksne som er med å løse konflikter, barna er enda for små til selv å mestre 

dette. 

• Voksne som igangsetter flerkulturelle prosjekter. 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?  
EVALUERING: 
Sist barnehageår arbeidet vi for å implementere rammeplanen, og vi føler nå at vi 
har fått mye av innholdet under huden. Vi er mange ulike mennesker her i 
barnehagen, slik at vi vil være på ulike nivå på de ulike utviklingsområdene i planen. 
Vi er alle på vei, og arbeider stadig for å implementere planen slik at vi er på et godt 
nivå alle sammen. 
 
Vår visjon er at Stokka Barnehage skal være «en god plass å være, en god plass å 
lære». I vår hverdag er vi inspirert av Reggio Emilia filosofien som vektlegger «de tre 
pedagoger»: barnet, rommet og den voksne. De tre pedagoger er rammene for et 
godt stimulerende læringsmiljø og er avgjørende i forhold til utvikling og læring. Vi 
voksne skal fange opp barnas interesser, legge forholdene til rette og bidra til 
utvikling i forhold til deres sysler, og drive frem prosjekter. Å arbeide i tråd med 
barnas interesser gir motivasjon og lærelyst, og anledning til å arbeide med alle 
fagområdene i rammeplanen. 
 
Barnehagen har i stor grad styrte aktiviteter som er organisert av voksne. Vi er med 
ifht vanntilvenning, skøyteskole, går på museer, har formingsaktiviteter, går turer ol. 
Vi har tema og tradisjoner som vi arbeider med, og målet er at vi skal tilføre 
opplevelser og aktiviteter som stimulerer og gir erfaringer som kan gi 
mestringsfølelse og et godt erfaringsgrunnlag videre i livet. Det å lære nye ting gir 
mestringsfølelse og næring til et godt selvbilde, samtidig er det viktig å jevne ut 
sosiale forskjeller slik at alle har mest mulig like forutsetninger for å møte mer formell 
læring i skolen.  
 
Vi er bevisst på å dele barna i grupper. Mindre grupper gir som oftest økt trygghet, 
mer rom for mestring og læring, og bedre mulighet for den voksne til å kunne se 
hvert enkelt barn og barnets individuelle behov. 
 



10 
 

Vi er opptatt av at barna lærer gjennom kroppen ved å prøve og feile med 
oppmuntring fra voksne i hverdagssituasjoner som: å kle seg, pakke sekken, rydde, 
spise, hygiene, toalettbesøk osv. Det å bli selvstendig er en god følelse, det gir 
mening å mestre og gir god selvtillit. Det er og viktig å lære barna at de er del av en 
gruppe, og må tilegne seg ferdigheter som selvregulering og empati. Vi skal være 
stilas og være gode rollemodeller slik at de lærer å mestre, og bygger et godt 
selvbilde som ligger til grunn for all læring. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som ser det enkelte barnet, og forstår dets behov for støtte. 

• Voksne som gir gode utfordringer – i forhold til barnets modenhet. 

• Voksne som er bevisst på å dele barna i hensiktsmessige grupper. 

• Voksne som passer på at det fysiske miljøet byr på utfordringer som 

stimulerer til læring. 

• Voksne som anskaffer og finner frem pedagogisk materiell. 

• Voksne som er årvåkne i forhold til barnas interesser og ferdigheter. 

• Voksne som igangsetter prosjekter og aktiviteter hvor barna kan lære og 

utvikle seg. 

• Voksne som sørger for å arbeide etter rammeplanen. 

• Voksne som anerkjenner barna. 

• Voksne som sørger for mestringsopplevelser og ser barna. 

• Voksne som støtter barnet slik at de når neste utviklingsnivå. 

• Voksne som oppmuntrer og bygger god selvfølelse. 

• Voksne som er gode rollemodeller. 

• Voksne som lar barna få god nok tid til å mestre selv. 

• Voksne som tar barnas kompetanse på alvor, og lar dem få delta i daglige 

gjøremål. 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap? 
EVALUERING: 
I Stokka barnehage har alle avdelinger et vennskapsprosjekt som er gjennomgående 
for hele barnehageåret. Hensikten med prosjektet er bevisstgjøring hos alle barn og 
voksne om temaet vennskap, og å skape et godt og trygt sosialt miljø i barnehagen. 
Hovedmålet med prosjektet er at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle 
for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Alle barn skal ha 
noen å leke med, og barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap 
og sosialt fellesskap. Vennskap er avgjørende for barns trivsel og generelle utvikling, 
og bidrar til å bygge opp barnas selvfølelse. 
 
Eksempler på aktiviteter i et vennskapsprosjekt kan være vennskaps/ trivselsregler 
som avdelingene utformer. Reglene kan være en god hjelp og pekepinn på hvordan 
vi skal være med hverandre. «Månedens vennskapsmål» kan være et annet 
eksempel. Avdelingen har da fokus på en handling gjennom måneden som fremmer 
vennskap. Et vennskapsmål kan for eksempel være «hjelpe en venn», «glede en 
venn», «trøste en venn» o.l. Viktige momenter som inngår i vennskapsprosjektet er 
empati, hjelpe andre, felleskap og tilhørighet. Vi vil fortsette å ha vennskapsprosjekt, 
vi ser at arbeidet har god effekt i forhold til å styrke vennskaps og fellesskaps 
relasjoner på avdelingene.  
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Alle avdelingene i Stokka barnehage former sine vennskapsprosjekt ut fra barnas 
alder, behov og forutsetninger. Dersom foreldre fanger opp noe som kan påvirke det 
sosiale fellesskapet i barnehagen, er det viktig at de videreformidler dette til oss. 
Barns trivsel er et felles ansvar. Tilbakemeldinger på hvordan foreldre opplever at 
barnet deres har det i barnehagen er til stor hjelp for oss i arbeidet med barna.  
 
Når bursdagsfeiringer og det å være med hverandre hjem etter barnehagen blir 
aktuelt, ber vi om at foreldre tenker nøye over hvordan det kan påvirke det sosiale 
miljøet på avdelingen. Er det for eksempel noen barn på avdelingen som aldri blir 
bedt med noen hjem? Når det gjelder bursdager er det spesielt viktig at ingen holdes 
utenfor. Det vil si at en inviterer enten hele avdelingen, hele aldersgruppen eller alle 
jentene/guttene.  
 

Alle avdelingene i barnehagen deler barna inn i mindre grupper. Dette kan for 

eksempel være mindre lekegrupper, aldersinndelte grupper og grupper på tvers av 

avdelinger. Hensikten med å dele barnegruppen i mindre grupper er å skape ro for 

barna og for å best mulig kunne ivareta de enkelte barnas behov. Det kan være 

lettere for barn å knytte vennskap med andre barn i mindre gruppe. Oppfølgingen og 

nærheten til en voksen kan også bli tettere, og det kan være lettere å se 

enkeltbarnets behov og ivareta det.  

 

Sosial kompetanse handler om samarbeid, selvhevdelse, empati, selvkontroll og det 

å vise ansvarlighet. Balansen mellom disse delene utgjør sosial kompetanse. 

Grunnlaget for tilegnelse av sosial kompetanse legges i tidlig barnehagealder. Fra de 

er helt små tilegner barna seg sosiale ferdigheter i samspill med andre mennesker. 

Utviklingen av sosial kompetanse er tett sammenvevd med kvaliteten på lek, 

oppdragelse og omsorg.  

 

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

håndtere følelsene. Dette kan bidra til at barna klarer å inngå i gode relasjoner med 

andre, og får mulighet til å utvikle empati og å regulere følelsene sine.  

 

 

God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som støtter barna for å skape gode relasjoner med andre 

• Voksne som bekrefter og løfter barnet 

• Voksne som lærer barn sosial kompetanse 

• Voksne som deler barn i mindre grupper ved anledning 

• Voksne som legger til rette et allsidig og variert lekemiljø 

• Voksne som er god støtte og veileder barn i leken 

• Voksne som har et godt foreldresamarbeid 

• Voksne som skaper et vi fellesskap 
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og språk?  
EVALUERING: 
Vi har ulike språkaktiviteter i vår barnehagehverdag i Stokka Barnehage. Vi har 
tidligere hatt språkprosjekt hvor vi har hatt opplæring i måter å lese på, fortellerkunst, 
barnets språkutvikling og språket i hverdagen. Barnehageåret 2018/19 deltok vi i 
pilotprosjektet språkløyper som er en nasjonal satsing i forhold til språkarbeid i regi 
av Stavanger Kommune. Vi vil arbeide videre med ulike lesestrategier som en del av 
implementeringen av språkløyper, og har språktema i vårt pedagogiske årshjul.  Vi 
arbeider bevisst i forhold til språkstimulering hver dag.  
 
Språket er grunnlaget for sentrale utviklingsområder, blant annet er det redskapet for 
tanken, følelser, og for den sosiale utviklingen. For å få kartlagt det enkelte barns 
språkutvikling, bruker vi TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). TRAS er et 
observasjonsskjema der målgruppen er barn i alderen 2-5 år, hvor en foretar 
observasjon av 8 områder som er viktige for utvikling av språk. Formålet med TRAS 
er å gi fagpersoner som arbeider med førskolebarn større kunnskap om språklig 
utvikling. Dette for å videre kunne registrere språkvansker tidligst mulig, iverksette 
tiltak og forebygge lese- og skrivevansker. TRAS skjemaet gjennomgås på 
foreldresamtalen.  
 
Det å mestre språket på en god måte vil gi deg styrke som menneske på alle vis. 
Språket er redskap for tanken, følelser, kommunikasjon, det å forstå og mestre, og 
er grunnlaget for å løse utfordringer både faglig og personlig. Førskolealderen er den 
viktigste perioden for utvikling av talespråket. Språk er redskapet for barnet når det 
undres, tenker og spør. De bruker språk til å kommunisere, oppnå kontakt, løse 
konflikter, leke med og snakker med venner. Ved hjelp av språket utrykker de 
følelser og holdninger, gir og skaffer seg informasjon. Barn utvikler språk i samspill 
med andre mennesker. De må også kjenne personlig interesse for, og personlig 
utbytte av å gå inn i ulike kommunikasjonssituasjoner. 
 
Begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring i førskolealder forebygger lesevansker 
og styrker videre ulike læreprosesser. Barnehagen skal legge til rette for en optimal 
språkstimulering ut fra det enkelte barns ståsted. Vi vil arbeide for en god 
basiskompetanse, som kan danne grunnlaget for det enkelte barns lese- og 
skriveferdigheter. Målrettet språkstimuleringstiltak i førskolealder for flerpråklige barn 
bidrar til bedre skolestart og økt deltakelse på samfunnets arenaer. 
 
Evnen til å lytte er ikke medfødt, vi tror det er noe som må læres. Vi må ha et genuint 
ønske og en vilje til å forstå andre mennesker, og å kunne sette oss inn i hvordan 
andre mennesker tenker, for virkelig å forstå hverandre. Vi i personalet er opptatt av 
å ha god tid til å snakke med barna, kunne gå ned på deres nivå, og formidle 
forklaringer og samtaler gjennom en anerkjennende væremåte preget av respekt og 
tillit. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som bidrar til den gode samtalen – vi skal anerkjenne og respondere 
positivt på deres ulike uttrykk, og eventuelt støtte og stimulere i samtalen. 

• Voksne som har språklige aktiviteter i gruppe. 

• Voksne som bruker rim, regler, dikt og sang ved passende anledninger i 
hverdagen, og i samlingsstunder.   
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• Voksne som praktiserer fortelling og høytlesing hver dag, og bruker lesing 
som utgangspunkt for dialog og samtale. 

• Voksne som bidrar til verbal kommunikasjon i lekeaktiviteter. 

• Voksne som legger til rette for utforsking av skriftspråket, vi tegner, leser, 
driver med tekstskaping i grupper. 

• Voksne som er i positiv dialog og veiledning i hverdagen i uformelle 
situasjoner som under måltidet og i garderobesituasjonen.  

• Voksne som bidrar til at alle får bidra og ta ordet på barnemøtene. 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til medvirkning?  
EVALUERING: 
Etter vi har startet implementeringsarbeidet med den nye rammeplanen er vi enda 
mer bevisst barnas rett til medvirkning. Vi skal legge til rette for at barna i større grad 
har innflytelse på sin hverdag her i barnehagen. Vi fortsetter vårt utviklingsarbeid. 
 
I Stokka barnehage er vi bevisste på barnas uttrykksformer og tilrettelegger for 
medvirkning ut fra deres alder, erfaringer, forutsetninger og behov. Det betyr at vi er 
lydhøre for barns ytringer (verbalt og non verbalt). Vi observerer barna og ser hva de 
er interessert i og følger deres spor. Reggio Emilia filosofien som vi er inspirert av 
legger stor vekt på å følge barnas interesser slik at barna lærer gjennom tema som 
de er opptatt av og interessert i. Vi ønsker å arbeide prosjektrettet i tråd med Reggio 
Emilia Filosofien, og gjør det når det er mulighet for det. 
 
For de eldste blir også barnemøter bruk til å fremme deres ønsker. Og det er mer 
tydelig hva barna er opptatt av, og barnas spor bunner ofte ut i små og store 
prosjekter.  
 
I stokka barnehage tilrettelegger vi og for at barna kan bidra i hverdagssituasjoner i 
barnehagen og på tur. Vi ønsker at barna skal ha mulighet til å påvirke sin egen 
hverdag, derfor er det viktig å lytte til deres råd og forslag. Barna får være med å 
velge hvor de ønsker å gå på tur og hvilke leker, sanger og eventyr de ønsker å 
holde på med. De voksne må være lyttende, observante og deltakende og evne å 
se, og la barna delta i planlegging og gjøremål. Det handler om anerkjennelse og 
respekt der barna får være en aktiv part i hverdagen som å dekke bordet, 
opprydding osv. De får være med å sette preg på hverdagslivet, slik at de opplever 
mestring de føle seg verdifulle og viktige. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som er lydhøre for barnas ønsker. 

• Voksne som er gode til å lytte til det barnet formidler verbalt eller via 

kroppsspråk. 

• Voksne som tar hensyn til individuelle behov og ønsker. 

• Voksne som lar barn prøve og feile. 

• Voksne som gir rom for medvirkning i forhold til sin hverdag. 

• Voksne som gir barna mulighet til å velge selv når det er mulig. 

• Voksne som reflekterer over om det er nødvendig å blande seg/ styre i ulike 

situasjoner. 
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• Voksne som samtaler med barn og finner løsninger sammen med barna. 

• Voksne som lar barna delta i daglige gjøremål. 

Hva gjør barnehagen for å fremme et godt samarbeid mellom hjem og 

barnehage?  
EVALUERING: 
Sammen med foreldrene har vi i barnehagen et felles ansvar for barnas trivsel og 
utvikling. Vi har gode rutiner for å sikre et godt samarbeid med foresatte i 
barnehagen. I våre målsettinger vektlegger vi den daglige dialogen ved hente/ 
bringesituasjoner. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på 
gjensidig åpenhet og tillit. Trivsel, utvikling og helse er noen tema det er viktig å ha 
nært samarbeid om. Vi har oppstartsamtaler for dem som starter i barnehagen, har 
foreldresamtaler hvert år, og samtaler ved behov.  
 
De siste årene har vi organisert foreldremøter i en felles generell del og en del der 
foreldrene er på avdelingen – slik at foreldrene i større grad kan delta etter eget 
behov i forhold til informasjon. Vi har og egne møter for førskoleforeldre. Vi ønsker å 
videreføre vårt arbeid samtidig som vi stadig endrer praksis når vi ser nye gode 
metoder. 
 

Innspill fra foresatte kan være en berikelse for barnehagen, og foreldre må gjerne 
stille spørsmål, eller komme med ideer/forslag. Foreldrene er en ressurs som kan 
medvirke og bidra positivt i barnehagen. Eksempler på positive bidrag er foreldre 
som har fortalt om sin kultur, vist arbeid/ musikk/ hobby/ arrangert noe. Det er bidrag 
barnehagen setter stor pris på, og vi stiller gjerne opp som hjelpere og er med å 
arrangere. 
 
Et viktig talsorgan for foresatte er FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg- som består av 
en valgt representant fra hver avdeling. Via representanten fra den avdelingen dere 
hører til, kan dere ta opp saker. 
 
I SU – samarbeidsutvalget – sitter to representanter fra foreldrene, og fire fra 
personalet (to fra Chr Skredsvigsvei og to fra Stokkadalen). Virksomhetsleder og 
avdelingsledere er også med i SU - de har uttalerett men ikke stemmerett. 
Samarbeidsutvalget tar opp saker som gjelder drift.  
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som tilstreber en nær og god relasjon med alle foresatte. 

• Voksne som er lydhøre og behjelpelige i forhold til foresatte i ulike situasjoner. 

• Voksne som har lav terskel for å ta kontakt med foreldre i samarbeid med 

pedagogisk leder. 

 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger?  
EVALUERING: 
Når barnet begynner i barnehagen: 
I Stokka barnehage har barn som starter på liten avdeling en primærkontakt. 
Primærkontakten skal være den første trygge basen som skal ivareta barnets behov 
for trygghet, trøst, omsorg og kjærlighet. Primærkontakten er bindeleddet mellom 
barnehage og hjem, og har ansvar for å følge opp barnet den første tiden i 
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barnehagen. Barns tilvenningsperiode i barnehagen varierer etter barnets og 
foreldrenes behov, og vi tilbyr en tilpasset tilvenning for de som trenger det. For 
barnet er det viktig at barnehagen samarbeider godt med hjemmet!  
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som er trygge og rolige i oppstarten. 

• Voksne som er opptatt av å bli kjent med barnet, og vil forstå barnet. 

• Voksne som arbeider for å få et godt samarbeid med hjemmet. 

• Voksne som er årvåkne, og gjør unntak på rutiner og annet for å trygge barn 

og foreldre i en oppstartsperiode. 

• Voksne som setter av nok tid til tilvenningsperioden, og tar høyde for at 

tilvenningen kan utforme seg ulikt med tanke på barn og foresattes behov. 

Overgangssituasjoner/rutiner: 
I Stokka barnehage er vi opptatt av alle typer overganger, og i løpet av dagen har vi 
flere overganger som er av betydning for barna. De voksne setter ord på hva som 
skjer i løpet av dagen for å skape forutsigbarhet i hverdagen. Rutiner skaper oversikt 
over barnas verden og det gir barna opplevelse av å ha kontroll noe som igjen 
skaper trygghet. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som forbereder barna i forkant av overgangssituasjoner. 

• Voksne som ser enkeltbarnet, og gir omsorgsfull støtte til dem som har 

utfordringer i forhold til å forstå eller innordne seg. 

Når barnet går fra liten til stor avdeling: 
Det er viktig å passe på at overgangen blir så myk som mulig. Barn er ulike, og vil ha 
ulikt behov for støtte i overgangen. Vi voksne skal bidra til å skape en naturlig og fin 
overgang med at barna har kjente trygge voksne med seg når de besøker 
avdelingen på våren, før de starter på avdelingen til høsten. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som snakker om overgangen med barnet før oppstart på ny avdeling. 

• Voksne som arbeider med selvstendighetstrening spesielt før barnet slutter på 

småbarnsavdelingen. 

• Ny avdeling sender ut velkomstbrev. 

• Voksne og barn besøker den nye avdelingen på våren, slik at de kan bli kjent 

med nye barn og voksne.  

• En voksen som støtter det nye barnet spesielt den første tiden. 

• Voksne som ivaretar barna som er igjen på liten og stor avdeling. 

 
Når barnet begynner på skolen: 
EVALUERING: 
Siste året barna går i barnehagen deltar barna i en førskolegruppe hvor vi legger 
grunnlag for at barna kan kjenne igjen noen aktiviteter de vil møte på skolen. Vi vil at 
barna opplever mestring og trygghet i starten med tanke på videre motivasjon og 
læring. Vi vil fortsette med vår praksis for å sikre at skolestarterne får forberedt seg 
godt før skolestart. 
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Stavanger Kommune har laget «Plan for overgang mellom barnehage og skole», for 
å sikre at alle barn får en likeverdig, trygg og meningsfull overgang fra barnehage til 
skole/ SFO slik at barna opplever kontinuitet og trygghet.  

Årshjulet gir klare retningslinjer for innholdet i samarbeidet og angir tidspunkt for 
møteplasser mellom barnehagene, skolene/ SFO i Stavanger Kommune. Plan og 
årshjul finner du her:  
 
https://www.stavanger.kommune.no/finn/?q=overgang+barnehage+skole  
 
Hjemmesiden til Stavangerskolen finner du her:  
 
https://www.minskole.no/stavangerskolen/Underside/14372 
 
Målet for Stokka Barnehage er å utjevne sosiale forskjeller og å ha aktiviteter som 
sikrer progresjon og læring. Ved skolestart er det viktig at barna stiller med et bredt 
erfaringsgrunnlag slik at de kan kjenne igjen og føle trygghet og mestring i forhold til 
aktiviteter og gjøremål i skolen. Langturer, vanntilvenning, skøyteskole og kor er 
eksempler på aktiviteter for å nå overnevnte mål.  
 
Vi vil at barna skal utvikle et godt selvbilde og en god selvfølelse, det å ha kontroll og 
mestre er viktig både for selvfølelsen og selvbildet. Derfor arbeider vi med 
selvstendighetstrening som gjør dem rustet til å klare seg selv i forhold til mat, 
hygiene, ha kontroll på tingene sine, og være trygge på hva de skal gjøre i ulike 
overgangssituasjoner som friminutt, toalettbesøk ect.  
 

Det er et eget foreldremøte på høsten som gir informasjon fra både skole (rektor og 
leder for sfo fra en nærskole), pedagogiske ledere og ledelsen ved barnehagen. En 
nærskole pleier å invitere til forestilling for de eldste på de store avdelingene. Vi har, 
i samarbeid med hjemmet - god dialog med skolen ifht barn som har behov for 
ekstra oppfølging i forkant av skolestart. 
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Barnehagen arrangerer et eget foreldremøte for de som har barn som skal 

starte på skolen. 

• Voksne som gir barna mulighet til, og nok tid til å bli selvstendige. 

• Voksne som gir den støtten barna trenger for å mestre – og føle mestring. 

• Voksne som anerkjenner barna, og løfter dem slik at de føler seg gode. 

• Voksne som er opptatt av å gi barna et bredt erfaringsgrunnlag. 

• Voksne som er i god dialog med foreldre hva enkeltbarna trenger å øve mer 

på. 

• Voksne som er opptatt av at barna har godt selvbilde og god selvfølelse. 

• Voksne som veileder barna til å se andres behov, være empatiske og 

inkluderende i forhold til andre barn. 

• Voksne som er opptatt av å gjøre barna robuste slik at de tør å ta egne valg 

og stå imot press. 

• Voksne som stimulerer med skoleforberedende aktiviteter. 

• Barnehagen har et eget pedagogisk førskoleopplegg. 

https://www.stavanger.kommune.no/finn/?q=overgang+barnehage+skole
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• Voksne som ser til at barna mestrer blyantgrepet og kan skrive navnet sitt. 

• Voksne som øver med barna i forhold til lydering – lyden til bokstavene. 

• Voksne som er med å besøke skoler i nærmiljøet.  

Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, vurdering og 

dokumentasjon? 
EVALUERING: 
Vi har dokumentert arbeidet på nettet, på avdelingen og i periodeplaner. Noe av 
arbeidet er felles, noe er individuelt og noe er gjort i ressursgrupper. Periodeplaner 
og progresjonsplaner skal ligge til grunn for arbeidet fremover, planene er under 
utarbeidelse. Vi arbeider etter våre retningslinjer, og driver kontinuerlig med 
utviklingsarbeid i tråd med Stavanger Kommunes satsing. 
 
” Pedagogisk utviklingsarbeid er å arbeide systematisk med mål og innhold. 
Barnehagen er en lærende organisasjon, og utviklingsarbeidet er en kontinuerlig 
pågående prosess som danner grunnlag for det pedagogiske innholdet. Det betyr 
blant annet å omsette barnehageloven og rammeplanens intensjoner og mål til 
pedagogisk praksis.”  
 
Planleggingsarbeidet foregår i ulike ressurs/ prosjekt grupper som velges ut fra hva 
en skal arbeide med. Vi evaluerer jevnlig planer og konkrete mål, innhold, 
arbeidsmåter og organisering av barnehagen for å utvikle virksomheten (Rammeplan 
2017:38). Evalueringsarbeidet skjer i ulike fora som refleksjonsgrupper, 
avdelingsmøter, pedagogisk leder møter, assistent/ fagarbeidermøter, barnemøter 
og på planleggingsdager. Resultatet blir grunnlaget for endring av fokus, veiledning 
og møter.  
 
Vi har en plan over ulike felles aktiviteter for å sikre en helhetlig pedagogikk, 
samtidig som avdelingene skal planlegge og gjennomføre egne periodeplaner som 
skal være i tråd med barnehagens og Stavangerbarnehagens fokusområder og 
planer. Det er viktig at avdelingene selv har mulighet for å planlegge tema for de 
ulike periodene slik at vi kan drive prosjektarbeid og ivareta barns medvirkning som 
skal ligge til grunn for læringen.  
 
Ståstedsanalyser benyttes som arbeidsverktøy og kartleggingsverktøy til jul og 
sommer slik at en arbeider målrettet med utvikling på avdelingene. Det skal ikke 
være et verktøy for å bli vurdert! 
 
Avdelingsmøter brukes til å planlegge og evaluere det avdelingene arbeider med. 
Her utveksles ideer og erfaringer og arbeidet dokumenteres gjennom bilder og 
pedagogisk dokumentasjon på avdelingen og på nettsiden. Periodeplanen gir en god 
oppsummering om måneden som har gått. Rammeplanen, Stavangers kvalitetsplan 
og våre pedagogiske planer gir føringer og krav for arbeidet som skal gjennomføres 
på avdelingen.  
 
Nettsiden brukes til dokumentasjon og informasjon som skal ut til foresatte, og viser 
barnehagen utad. Avdelingenes nettside er passordbeskyttet. Passord får du på 
avdelingen ditt barn tilhører. Du finner og planene for barnehagen her: 
http://www.minbarnehage.no/stokkabhg  

http://www.minbarnehage.no/stokkabhg
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Småbarnsavdelingene (0-3år) i Stokka barnehage bruker” Min Bok” på avdelingene 
som et overgangsobjekt mellom hjem og barnehagen. På de store avdelingene 
varierer det noe hvordan personalet dokumenterer hverdagslivet til barna, noen har 
en bok, andre leverer ut skriv fra prosjekter og alle dokumenterer på nettet og på 
veggen.  
 
UIS er en viktig samarbeidspartner, Stokka Barnehage er øvingsbarnehage og tar 
imot studenter fra UIS, noe som gir oss mye positiv erfaring. Vi har til stadighet 
dyktige barnehagelærerstudenter hos oss, og deres praksisperioder varierer ut fra 
hvilket årstrinn de er på. Dette bidrar til å holde oss faglig oppdatert.  
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• At barnehagen implementerer utviklingsprosjekter i egne planer. 

• At barnehagen har prosjektgrupper i forhold til nye planer, prosjekter og 
arbeid som skal utføres i barnehagen. 

• At det blir utarbeidet gode implementeringsplaner. 

• At planer og arbeid jevnlig blir vurdert, evaluert og eventuelt justert. 

• At barnehagen bruker brukerundersøkelsen til å evaluere og justere praksis. 

• At barnehagen bruker nettsiden til å dele informasjon og planer. 

• At avdelingen dokumenterer pedagogisk på nettsiden. 

• At avdelingen dokumenterer sitt arbeid på avdelingen. 

• At avdelingen bruker planer og dokumentasjon til refleksjon og vurdering. 

• At barnehagen bruker tilbakemeldinger konstruktivt til å være i utvikling. 
 

Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra støtte?  
EVALUERING: 
Stokka barnehage er en lærende organisasjon. Vi utvikler oss i tråd med de føringer 
som blir gitt av stat og kommune. Det siste året har vi hatt fullt fokus på tidlig innsats 
og «rett hjelp tidlig» som har vært i regi av Stavanger kommune. Prosjektet og 
opplæringen har hatt hovedfokus på voksenrollen i barnehagen – hvordan vi skal bli 
enda bedre omsorgspersoner i barnehagen, og hvordan vi raskere kan avdekke 
behov for hjelp og iverksette tiltak for barna i barnehagen.  
 
Vi hadde nært samarbeid med alle instanser i det kommunale støtte og 
hjelpeapparatet. En del av arbeidet skjedde gjennom refleksjonsgrupper, og 
systematisk arbeid med opplæring i temaet med alle faggruppene. Vi har utvidet vår 
kunnskap i forhold til å forstå og se barn som har behov for hjelp.  
 
Behovene er individuelle, og målet er at barn skal få hjelp tidligst mulig i sitt 
dannings- og utviklingsløp, slik at de kan gå gjennom sin barndom uten flere 
utfordringer enn nødvendig. Egen praksis skal jevnlig evalueres for å opprettholde 
kvaliteten vi har opparbeidet oss.   
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Pedagogisk leder rådfører seg med fagleder som har ansvar for barn med 
ekstra støtte. 

• Voksne som raskt søker hjelp til barn de ser har behov for ekstra støtte. 
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• Voksne som sikrer at alle barn får øve på det de bør bli bedre på. 

• Voksne som samarbeider med foresatte om det barna trenger støtte til. 

• Voksne som arbeider etter modellen: Trygg base – sikker havn. 

Barnehagens arbeidsmåter 
EVALUERING: 
Flere utviklingsprosjekter som vi har tatt del i forbindelse med Stavangerbarnehagen 
hvor vi har økt vår kunnskap har bundet opp mye av vår tid og ressurser i forhold til 
refleksjon, vurdering og planlegging, samt implementeringsarbeid. Prosjektet «Rett 
hjelp tidlig», arbeid med ny rammeplan og Språkløyper tok mye tid og ressurser. Det 
medførte at vi ikke hadde mulighet for å ha refleksjonsgrupper med pedagogiske 
ledere og assistenter – slik vi har til vanlig i vårt utviklingsarbeid. Avdelingene kunne 
heller ikke arbeide med prosjekter slik de ønsket, og det var liten tid til møter.  
 
Vi er en stor barnehage og faglig opplæring foregår til vanlig både individuelt, i 
grupper og felles. Vi drar nytte av egne ressurser, og henter kompetanse utenfra ved 
behov. Opplæring skjer og via kommunens kursbase, for eksempel kurs for 
nyutdannede barnehagelærere, kurs på planleggingsdager hvor vi leier inn 
foredragsholder, oppfølgingskurs i de 4 søylene i Stavangerbarnehagen, Kvello, 
Språkløyper osv. Vi ser stor nytte av felles skolering – og at vi kan arbeide ut fra en 
felles kunnskap. Vi bruker IGP metoden (Individ – Gruppe – Plenum) for å 
implementere ny praksis. I implementerings og utviklingsarbeidet arbeider vi ofte i 
mindre refleksjonsgrupper med praksishistorier som utgangspunkt.  
 

Hvordan arbeider barnehagen med fagområdene 
Vi i Stokka-barnehagene arbeider ut fra vår visjon: 
 
«ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE»  
 
Visjonen er i tråd med Stavangerbarnehagens visjon 
«Stavangerbarnehagen skal være en god læringsarena for alle barn.»  

Vi er en barnehage som er inspirert av Reggio Emilia filosofien hvor vi gjennom 
prosjektarbeid ønsker å kunne arbeide i tråd med barnas interesser. Vi er forskende 
og undrende, og tar tak i tema på en måte hvor en møter barna der de er, og er et 
stilas i deres utvikling og læring. Når vi arbeider med prosjektarbeid går innholdet i 
de ulike fagområdene over i hverandre: matematikk, naturfag, språk, helse, fysisk 
aktivitet, nærmiljø, kultur, filosofi, tekst, kommunikasjon, teknologi, miljø, rom og 
form, religion, kreativitet, kropp, etikk og samfunn gjennom lystbetonte aktiviteter 
som gir kunnskap om sammenhenger og prosesser.  
 
Prosjektene går gjerne over tid, og vi bruker rommet ute og inne som pedagogisk 
lærings og danningsarena. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og 
tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et 
overordnet mål. 
 
Vi arbeider med fagområdene gjennom prosjektarbeid, men også gjennom og 
organiserte aktiviteter. Vi deler barna i grupper, og har aktiviteter hvor vi arbeider 
sammen med ulike eksterne samarbeidspartnere.  
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Vi har et pedagogisk årshjul som avdelingene arbeider etter, og er i ferd med å 
utarbeide og lage egne periodeplaner og progresjonsplaner som skal sikre det 
pedagogiske innholdet på avdelingen. Vi arbeider i tråd med Stavangerbarnehagens 
planer og utviklingsområder.  
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som følger årshjulet. 

• Voksne som arbeider med progresjons og periodeplaner. 

• Voksne som arbeider med Reggio Emilia filosofien. 

• Voksne som arbeider med årsplanen som grunnlag for vurdering og 
evaluering av praksis. 

• Voksne som arbeider med utviklingsprosjekter vi har i barnehagen. 

• Voksne som arbeider bevisst etter rammeplanens innhold. 

• Voksne som bruker ståstedsanalyser til evaluering og planlegging. 
 

 
 
 

Hvordan arbeider barnehagen med progresjon?  
EVALUERING: 
Vi ser at flere nå deler seg inn i grupper i kjernetiden på dagen, noe som oppleves 
positivt for store og små. Det er bedre med tanke på å gi støtte til videre utvikling og 
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progresjonen til det enkelte barnet. Å dele inn i grupper oppleves godt for store og 
små, og vi vil arbeide for at det å dele barnegruppen inn i mindre grupper skal være 
en del av en felles arbeidsmåte. 
 
Vi er opptatt av at barna opplever å være i flytsonen hvor de får utfordringer som gir 
utvikling og mestring. Vi deler ofte barna inn i ulike grupper etter modenhetsnivå, og 
endrer leke og aktivitetsmiljøet slik at det er tilpasset interesser, modenhet og 
utviklingsbehov. En progresjonsplan som skal ligge til grunn for planlegging av 
pedagogisk arbeid og periodeplanene er under utarbeiding. Der det er 
hensiktsmessig jobber avdelinger sammen i forhold til pedagogisk arbeid. Hver uke 
har førskolegruppen skoleforberedende aktiviteter slik at de i størst mulig grad vil 
være selvstendige og trygge i forhold til skolestart.  
 
God praksis i Stokka-barnehagene vil være: 

• Voksne som arbeider bevisst med progresjonsplanen. 

• Voksne som tilrettelegger for aktiviteter som gir barna passe utfordringer. 

• Voksne som arbeider med barna i grupper etter modenhet. 

Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen?  
EVALUERING: 
I forbindelse med prosjektarbeid benytter vi oss av ulike digitale verktøy. Vi søker 
informasjon og bilder, bearbeider bilder tatt underveis i prosessen og dokumenterer 
med tekst og bilder ved hjelp av tilgjengelige verktøy. 
 
Avdelingene bruker iPad som benyttes som pedagogisk virkemiddel, for eksempel 
kan det benyttes til flerkulturelt arbeid hvor vi kan zoome oss inn på de områdene vi 
ønsker å vite mer om. Avdelingene har og lagt inn apper som har spill/ informasjon 
og stimulerende aktiviteter i forhold til språk, og er et godt hjelpemiddel i forhold til 
barn med behov for ekstra språkstimulering.  
 
Vi er ca. 75 ansatte i Stokka Barnehage og det er ulik kjennskap og kunnskap om 
bruk av digitale virkemidler. Målet er at flere tar redskapene i bruk ettersom de blir 
trygge på og kjent med dem. Utviklingsarbeidet vil ta noe tid, samtidig vil vi støtte 
arbeidet slik at flere mestrer og blir tryggere på bruken av digitale verktøy.  
 
Informasjon fra barnehagen til foresatte og andre legges ut på vår hjemmeside. 
Voksne i barnehagen dokumenterer digitalt og forholder seg til gjeldene reglene i 
forhold til billedbruk, og bilder der en kan gjenkjenne barnet er passord beskyttet. 
Barnehagens nettside: https://www.minbarnehage.no/stokkabhg  
God praksis i Stokka Barnehage vil være: 

• Pedagogisk dokumentasjon på avdelingens nettside. 

• Voksne som søker informasjon og veiledning når det er behov i forhold til det 

digitale arbeidet. 

• At avdelingen og barnehagen legger ut nødvendig informasjon og 

dokumenterer sitt arbeid på nettsiden. 

https://www.minbarnehage.no/stokkabhg
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