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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.   

Presentasjon av Stokka-barnehagene, avd. Stokkatunet  
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Vi benytter våre naturskjønne omgivelser så ofte vi kan, og vi er ofte å se ved Store 

og Lille Stokkavannet. I 2020 ble vi en del av stokka barnehagene: Stokka og Stokkadalen. 

Vi har to ordinære avdelinger og en bydekkende tilrettelagt avdeling.  

Vi har et flott personale, bestående av spesialpedagoger, barnehagelærere, 

barnevernspedagoger, vernepleiere, synspedagog, barne- og ungdomsarbeidere og 

assistenter. Dette gir et faglig spennende miljø hvor det er fokus på kunnskapsdeling, faglige 

refleksjoner og hvor vi har som mål å være en lærende organisasjon. Personalet har et 

raust, anerkjennende og humørfylt samarbeidsklima.  

 

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, 4023 Stavanger. Åpningstiden i barnehagen er fra kl. 

07.15 til kl. 16.30, i Stokkatunet er åpningstiden 07.30-16.30. 

 
Vår nettside: https://www.minbarnehage.no/stokkabhg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

https://www.minbarnehage.no/stokkabhg
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Barnehagens verdigrunnlag i praksis 
 
Stokkatunet barnehage sine verdier støttes opp av vår visjon:  
 

 
 
Vår visjon gjenspeiler virkeligheten slik den erfares daglig i alle avdelingene. Barna skal 

støttes i sin talespråkutvikling, en normalutvikling med store individuelle variasjoner. Barnas 

følelsesuttrykk i møte med den voksne er ofte vel så viktig som verbalt språk. 

 

Å forstå og selv bli forstått er et grunnleggende behov for alle mennesker. Språk er tanke, 

men også følelser og opplevelser som deles med andre. I vår visjon ligger også et ønske om 

at den nonverbale kommunikasjonen som er naturlig for barn, blir høyere verdsatt i 

samfunnet. 

Fagområdet fra rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst og Alternativ og 

supplerende kommunikasjon (ASK) er et viktig satsningsområde i vår barnehage.  

Avdelingene bruker dagtavler som gir en oversikt over dagens aktiviteter. Dette er med å 

skape gode rammer og struktur på den enkelte avdeling i barnehagehverdagen. 

 

Barnehageloven §1 sier bl.a. at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk arv og tradisjon, slik at respekt for menneskeverdet og naturen, på 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier kommer til utrykk i ulike i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid» (Rammeplanen s.7) 

 

I Stokkatunet barnehage har personalet sammen valgt ut fire grunnleggende verdier:  

 

Respekt, Omsorg, Tillit og Lojalitet. 

 

 
 
 

 

 

«Språk er mer enn ord» 
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Trygghetssirkelen 

«Trygghetssirkelen» (Circle of security) er en metode for å lære foreldre/omsorgspersoner å 

bedre forstå barnets behov. Det viser seg nemlig at barn helt automatisk søker både 

trygghet i sine foreldre (bruker foreldre som trygg base), og har en naturlig trang til å 

utforske omgivelsene (dvs. beveger seg bort i fra den trygge basen). Det er viktig å lære seg 

å forstå hvor barnet er i trygghetssirkelen, slik at man som forelder/omsorgsperson og ansatt 

i barnehagen kan gi barnet den tryggheten og støtten som det har behov for. Med kunnskap 

fra «Trygghetssirkelen» lærer vi oss å tone oss inn på det enkelte barn.  

I Stokkatunet barnehage står trygghetssirkelen sentralt i møte med barn. Det krever at de 

voksne er sensitive, tilstedeværende og anerkjenner barns følelser og behov.  
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Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg?  
 

Vurdering av arbeidet i inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• se hvert enkeltes barns behov. Alle løsninger er ikke like for alle  

• vise respekt for barna, vær tilstedeværende voksen  

• sette grenser og gi forklaringer 

• ta barnets initiativ 

• være sensitive voksne 

• bruke ulike typer av kommunikasjon, f.eks. hjelpemidler, håndtegn, ASK 

• være bevisst toneleie og stemmebruk  

- Være bevisst på ordet nei – si heller det de kan gjøre  

• være gode rollemodeller, vi skal være bevisst på hvordan vi behandler hverandre.  

• sette ord på og bekrefte barna    

• verne om barna der de trenger hjelp  

• Det er ett viktig mål for oss at barna blir sett for den de er. Vi jobber sammen og har 

fellesmål.  

- Å gi trygghet, nærhet, gode opplevelser  

• være til stede, bevisst vår rolle og har en felles forståelse 

• gi nærhet, omsorg og kjærlighet 

• skape gode opplevelser – spontanitet, glede/humor 

• jobbe ut i fra trygghetssirkelen – vi ser barna, støtter, hjelper, er tilstede, utforsker 

 

Plan for kommende år:  

• Vi skal ivareta de ulike behovene alle barna har 

• Vi skal legge til rette for tilknytning 

• Vi skal sørge for at barna opplever trygghet, trivsel og tilhørighet 

• Vi skal møte barna med åpenhet 

• Vi skal være imøtekommende 

• Vi skal støtte og oppmuntre barn, foreldre og kolleger 

• Vi skal bidra til utvikling 
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Personalet skal: 

• Fortsette det gode arbeidet   

• Bruke tid i personalgruppen til refleksjon og diskusjon rundt egen praksis. 

Egenevaluering  

• Fokusere på voksenrollen. Hvordan jobbe i forhold til barnehagens verdigrunnlag. 

• Jobbe med og ut i fra trygghetssirkelen  

 

 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 

Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehager er vi opptatt av å: 

• legge stor vekt på lek, og at den skal prege store deler av dagen, både inne og ute 

• at hvert enkelt barn har en unik kompetanse og et unikt perspektiv, som vi som 

voksne må prøve å oppdage. Barnas egen personlige kompetanse og interesser 

ligger til grunn for deres lek, og dette skal vi anerkjenne i den daglige leken.  

• legge til rette for at barna får delta i lek  

• bidra til vennskap og relasjoner, for å bidra til å danne grunnlaget for barns trivsel og 

meningsskaping i barnehagen.  

• legge til rette for samhandling med hverandre slikat vi bidrar til læring og sosial 

kompetanse.  

• legge til rette for lek som fremmer barns utvikling på flere områder; intellektuelt, 

fysisk, sosialt, emosjonelt og språklig. 

• at alle barn, uavhengig av forutsetninger, skal få oppleve lek og samspill  

• legge til rette for lekegrupper der det foregår både organisert og uorganisert lek.  

 

Plan for kommende år:  

• Vi skal være aktivt tilstede i barnas lek, gjennom å støtte, veilede, sette i gang ulike 

aktiviteter, delta i barnas lek, se til at barna har tilgjengelig det lekemateriellet de 

trenger og ved å tilføre nye elementer i leken.  

• Vi skal være bevisst vårt ansvar for å legge til rette for at alle barn skal få mulighet til 

å delta i lek. 
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Personalet skal: 

• til enhver tid ha ASK tilgjengelig 

• legge til rette for lek og samspill på tvers av grupper og innad i grupper 

• legge til rette for, og veilede i, barns selvstendige lek 

• være gode rollemodeller og veilede på sosial kompetanse og lekekompetanse 

• være aktivt deltakende i barns lek 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å 

• se barnehagen som en helhet der vi har fokus på inkludering, fellesskap, mangfold 

og respekt. Samtidig som vi har vi fokus på å finne en balanse mellom individualitet 

og felleskap. For å skape dette har vi: 

• grupper på tvers, fellesturer, fellessamling og fellesarrangementer (med 

markering av høytider).  

• Vi er tydelige rollemodeller som viser høflighet, sier takk, hei osv. 

• å lage en strukturert/trygg hverdag for barna slik at barna får en forutsigbar hverdag. 

For å skape dette bruker vi: 

• Dagtavle 

• Pictogrammer 

• ASK. 

• La barna få utforske  

• Hjelpe barna med identitetsutvikling – hvem er jeg, øve på å si ifra  

• Ordenshjelp  

• Vi har hatt fokus på sensitiv og trygg voksen som er tilstede for barna.  

• Gir rom for refleksjon og undring sammen med barna  

• Ser når barna trenger et fang.  

• Legger til rette for den gode samtalen med barna  

• Ha fokus på læring gjennom lek - styrke sosialkompetansen 

• Skape rom for gode samtaler rundt hva som er «rett og galt», dele, hvordan forholde 

seg til andre, bygge vennskap  

Plan for kommende år:   
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• Vi skal være en arene som legge til rette for at barna får den støtte de trenger for 

å forholde seg til andre, hjelpe til å delta i beslutningsprosessen, utrykke 

synspunkter og skape meninger.  

• Vi skal oppleves som er trygg plass der barna tørr å være seg selv.   

 

 

Personalet skal:  

• Være rollemodeller for barna med hvordan man snakker med hverandre  

• Anerkjenne følelser og hjelpe til å sette ord på følelser, tanker og hendelser (også 

med Ask, symboler og tegn) 

• Oppmuntre og hjelpe barna til å delta på ulike aktiviteter i løpet av dagen 

• Være fleksible og sensitive voksne som lar barna få utforske.  

• Ha fokus på barns medvirkning  

• Bruke dagtavlen aktivt i løpet av dagen.  

• Legge til rette for felles aktiviteter mellom avdelingene.  

• Anerkjenne barns perspektiv og respektere mangfold.  

• Kartlegge barna 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• fremme læring hos barna ved hjelp av engasjerte voksne og voksne som undrer 

seg sammen med barna: 

• De voksen planlegger samlinger og setter seg inn i temaet   

• Spontane voksne som tar barna på alvor  

• Fokus på barna og barnas deltakelse  

• Å overføre det barnet har lært til nye situasjoner 

• Utvide begrepsforståelsen.  

• Bruke ASK 

• Sette ord på alle ting i hverdagen for å stimulere språkutvikling 

• Jobbe i smågrupper, førskolegruppe, grupper på tvers, språkgrupper 

• Jobbe med tema og tilpasser det til barna i smågruppene 

• Ha språkvegg der det blir hengt opp fokusord, sanger, dikt/rim og bilder.  

• Ha fokus på den gode samtalen i løpet av barnehagehverdagen  
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Plan for kommende år:  

• Vi skal være en arene som støtter barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. 

• Vi skal til en hver tid være en sensitiv voksen som hjelper barna til læring i planlagte 

og ikke planlagte situasjoner.  

• Vi skal ha fokus på ASK på alle avdelinger 

 

Personalet skal: 

• Planlegge samlinger og aktiviteter med tydelige mål 

• Være engasjerte voksne  

• Bidra til gode samtaler med barna  

• Støtte, reflektere og under seg med barna og gi barna ulike opplevelser, erfaringer, 

utfordringer og mestringsopplevelser  

• Bruke ASK 

• Gi barna variasjon i sanseopplevelser  

• Være oppmerksomme på hva som barna interesserer seg for og legge til rette for 

læring  

• Gi ros  

 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap? 
Vurdering av arbeidet for inneværende år:     

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å:   

• Jobbe i tråd med barnehagens verdigrunnlag og styringsdokumenter 

• Arrangere samlinger / og markering av høytider (adventsamling, julefrokost, 

nissefest, påskefrokost, 17-mai -tog, sommeravslutning) 

• Skape gode rammer for utelek som stimulerer til vennskap og fellesskap 

• Gå på turer i grupper som bidrar til følelse av tilhørighet 

• Besøke hverandre på avdelinger/ lekegrupper på tvers 

• Bidra til at barna lærer hvordan man er en god venn og hvordan man behandler 

hverandre 

• Vi skal være gode rollemodeller og være bevisst at barna gjenspeiler seg i de voksne 

• Vi skal jobbe med å skape godt samarbeid og atmosfære mellom de ansatte og 

mellom våre samarbeidspartnere 

• Vi skal vise høflighet, omsorg og støtte. 
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• Vi skal være en sensitiv voksen i relasjon med barn. 

• Vi skal fremme, støtte og veilede barna for å bygge vennskapsrelasjoner med andre.  

• Vi skal vise forståelse for vennskapets betydning for barnas trivsel og utvikling. 

• Vi skal være bevisst på at denne barnehagen har vi unike muligheter for å jobbe med 

integrering og vise respekt for mangfold 

• Vi skal involvere barna i relevante avgjørelser. Å skape rom for at barna finner 

løsninger på konflikter.  

• Reflektere sammen med barna om hva det betyr å være en venn og ha venner 

 

Plan for kommende år:  

• Vi skal jobbe systematisk med sosialkompetanse, relasjonskompetanser og 

lekekompetanse, herunder også psykisk helse 

• Vi skal tilrettelegge til lek i smågrupper  

• Vi skal strukturere lekegruppene ved hjelp av aktivitetstavla, «Koble» barn sammen 

utfra interesser og behov  

• Alle barna skal oppleve tilhørighet til sin gruppe og være en viktig del av den 

 

Personalet skal: 

• Skape et inkluderende felleskap  

• Forebygge mobbing og utestenging  

• Ivareta barns vennskap 

• Gi barna gode opplevelser og erfaringer med felles arrangementer 

• Bruke pedagogiske verktøy, for eksempel vennebøker og sanger 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og språk?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å 

• Utvikle vår kompetanse på språk og språkutvikling. Vi var med i prosjektet 

«språktiltaket» og her fikk vi kompetanseheving og bevisstgjøring om hvordan vi 

fremmer kommunikasjon og språk hos barn.  

• jobbe systematisk i språkgrupper   
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• hvordan det planlegge, og gjennomføre aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 

språkutvikling hos barn   

• fikk veiledning og metoder som bidrar til å øke barns begrepsforståelse.  

• Bruke Ask i vårt daglige arbeid på alle avdelinger  

• Bruke PODD, tematavler, samtaleplansjer, tegnstøtte tale (NMT), pictogrammer  

• Å bruke dagtavle for å systematisere hverdagen. Den blir vist til morgensamlingen, 

så lunsj og fruktmåltidet.  

• Bruke aktivitetstavle 

 

Plan for kommende år:   

• Vi skal bruke arbeidsmåter som fremmer kommunikasjon og språk hos barna  

• Vi skal være gode språklige rollemodeller 

• Vi skal være sensitive voksne som er «pålogget» og tilstede i alle situasjoner 

• Vi skal bruke språket aktiv som setter ord på hverdagssituasjonen 

• Vi skal implementere det som vi har lært gjennom språktiltaket.  

• Vi skal jobbe systematisk og bevisst med temaarbeid  

• Vi skal jobbe med inndeling og organisering i små språkgrupper, og jobbe i disse 

gruppene til faste tidspunkter  

• Vi skal synligjøre den språklige mangfold, (flerspråklighet) i barnegruppen  

• Vi skal bruke pedagogiske språkverktøyet som f.eks. Snakkepakke og Babblarna Vi 

skal kartlegge for å se om det skjer progresjon i barnets språkutvikling og for å best 

mulig legge til rette for læring  

Personalet skal:  

• fortsette med språktiltaket bruke hva- hvordan- hvorfor skjema i planlegging til 

språkgrupper slik at vi er godt forberedt. 

• bruke støttebilder (pictogram) gjennom dagen. 

• stille åpne spørsmål som inviterer barna til en samtale. Fortell meg ... 

• være lyttende til hva barn sier og være tålmodig og bruke tid. 

• Bruke bøker/lesing 

• gjenfortelle eventyr ved hjelp av konkreter 

• visualisere av månedssangtekster, rim og regler 
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Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til medvirkning?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å 

• skape rom for spontanitet  

• oppmuntre barna til delta aktivt i valg av aktiviteter/lek 

• lytte til barna 

• følge barnas spor 

• være tilstedeværende voksne som lytter, spør og støtter barna 

• bruke ordenshjelp slik at barna føler seg som viktige bidragsytere 

 

Plan for kommende år:  

• vi skal bruke barnemøter for å legge enda bedre til rette for barnas medvirkning, ved 

å oppmuntre barna til å være med på å planlegge og vurdere aktiviteter.  

• vi skal være lyttende tilstede for å kunne fange opp interesser og ønsker slik at det 

kan bygges videre på i fellesskap.  

• Vi skal være bevisst på at alle barna skal bli hørt. 

 
 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid mellom 

hjem og barnehage?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• Skape god dialog mellom barnehagen og hjemmet 

• Vise trygghet med samhold mellom avdelingene 

• Bruke humor og viser interesse for livet utenfor barnehagen 

• Ha en åpen dialog med foresatt om gode og utfordrende hendelser for å skape 

trygghet og gode relasjoner. 

• At alle foreldre opplever å høre om barnet sitt ved henting. 

• Sikre foreldresamtaler 2 ganger 

• Ha ett godt samarbeid med samarbeidsutvalget 

• Bruke kontaktbøker i samarbeid med foreldrene til de barna som kommer med taxi 
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Plan for kommende år:  

• Vi skal videreføre rutinene vi har nå. 

• Vi skal ta foresatte på alvor 

• Vi skal være ærlige og åpne, for å skape rom for en god dialog 

• Vi skal i større grad undersøke hvilke informasjonsbehov foreldrene har 

 

Personalet skal: 

• Jobbe for å skape tillit og trygghet hos foresatte.  

• Ha en åpen og ærlig dialog om barnet.  

• Være åpne og reflekterte i møte med foresatte.  

 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• Jevnlig jobbe med, og vurdere, overganger i barnehagehverdagen vår, som f.eks.: 

oppstart, overganger fra aktivitet, faste rutiner (vaske hender, skifte bleie osv.), 

overgang skole- barnehage overgang innad i barnehage og henting og bringing.  

• forberede barna på overganger ved hjelp av ord, pictogrammer, tegn, lydeffekter, 

samarbeid og god organisering.  

• Alltid ha synlig dagstavle og aktivitetstavle slik at barna kan gå bort selv å se på den 

og orientere seg om dagen.  

• jobber likt med overganger på tvers av avdelingene. 

• ha en felles plan for felles turer, grupper på tvers, felles arrangement og aktiviteter. 

• bruke Jåttå modellen i tilvenning. Dette har vi fått svært gode tilbakemeldinger på og 

er absolutt noe som vi skal ta med oss videre 

• Vi har også hatt overganger innad i barnehagen fra liten avdeling til stor. Her har vi 

hatt god kommunikasjon mellom oss voksne og foreldre.  

• Vi har hatt besøksdager og brukt lang tid på å trygge barna.  

 

 

 

 

 



16 
 

Plan for kommende år: 

• Fortsette å bruke dagsrytme- tavle, for å forberede og trygge barna på dagen i 

barnehagen.  

• Fortsette med morgensamling hver morgen selv om det er fravær i personalet. Dette 

trygger barna og vi får finere dager sammen.  

• Overgang barnehage- skole. Ta kontakt med de gjeldene skolene. Besøksdager og 

lærerens forventninger, se i avsnitt om overgang barnehage- skole. 

• Fortsette med godt samarbeid avdelingene seg i mellom, felles turer, aktiviteter, 

grupper og arrangementer.  

 

Overganger når barnet begynner i barnehagen  

• Når nye barn blir tildelt plass i barnehagen sender vi ut velkomstbrev til hver enkelt. 

Vi inviterer også til besøksdag slik at de kan komme å se hvordan vi har det og for å 

hilse på oss i barnehagen. Alle nye barn blir også tildelt en primærkontakt som har 

hovedansvaret for dem. I tilvenning bruker vi Jåttå- modellen, som vil si at vi bruker 

en hel uke på tilvenning i barnehagen sammen med foreldrene. Da får vi god tid på å 

skape gode relasjoner og på å bli kjent med barna. Vi vil at overgang fra hjem til 

barnehage skal bli så mild og god som bare mulig.  

• Ved tilvenning i barnehage er det viktig at personalet i barnehagen er: 

imøtekommende, trygg havn, trygge voksne, pålogget, reflekterte og rause.  

 

Overganger innad i barnehagen   

• Det er viktig med god kontakt mellom de ulike avdelingene hele året. Vi har ofte åpne 

dører når vi har mulighet for det, slik at både barn og voksne skal bli kjent og skape 

relasjoner på tvers av avdelingene. Dette skaper tryggere og lettere overganger når 

den tid kommer.  

• Når barn skal bytte avdeling får de besøksdager i begynnelsen, slik at det blir en fin 

og trygg overgang. På besøksdagene blir det å følge den andre avdelingen sine 

rutiner sammen med en voksen fra nåværende avdeling.  

 

Overganger mellom barnehage og skole  

• Det er viktig at barnehagen legger til rette for god overgang fra barnehage til skole. 

Vi i barnehagen tar kontakt med de forskjellige skolene på forhånd for å høre om 

besøksdager og hvilke forventninger de har til hva barna skal kunne. Dette snakker 

vi om på førskolegruppa for å forberede barna best mulig. Det er viktig å gi barna ett 
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godt grunnlag for å begynne på skolen, derfor har vi egen førskolegruppe med de 

eldste barna i barnehagen. 

• Vi skal legge til rette for at barna har tro på egne evner og at de gleder seg til å 

begynne på skolen.  

• Vi bruker skjema: «overgang barnehage- skole/sfo», som er et felles dokument for 

stavangerbarnehagene.  

 

Personalet skal: 

• Ha gode og faste rutiner. 

• Forutsigbar hverdag. 

• Godt samarbeid på tvers av avdelingene. 

• Fortsette med dagtavle og aktivitetsplan for å trygge barna på rutiner og aktiviteter i 

barnehagen. 

• Fortsette å bruke Jåttå- modellen m.t.p overgang fra hjem til barnehage. 

• Ta kontakt med rektor eller lærer på den eventuelle skolen barna skal begynne på for 

å høre litt om hva forventninger de har til barna.  

 

 

Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, vurdering og 

dokumentasjon  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• planlegge, vurdere og dokumentere i forskjellige fora: avdelingsmøter, teammøter, 

personalmøter, ledermøter, systemveiledning, assistentveiledning, 

planleggingsdager, kurs, foreldremøte, barnemøte, foreldresamtale, SU, plantid for 

pedagoger og fagarbeidere/ assistenter.  

• jobbe med utarbeidelsen av den nye årsplanen vår.  

• Planlegge faste aktiviteter og grupper ved hjelp av aktivitetsplan, dagsplan, 

implementeringsplan, kontaktbok, periodeplan, månedsbrev, månedsplan og 

temaplan. I Stokkatunet barnehage har vi grupper på tvers, aldersinndelte grupper, 

førskolegruppe og språkgrupper.  

• Ledergruppen har laget en felles mal for månedsbrev og månedsplan som nå har tatt 

i bruk, slik at dette går som en rød tråd gjennom alle avdelingene 
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• Å vurdere ut i fra de planene vi har. Vi vurderer i samme forum som vi planlegger, 

samtidig som vi også tar med barnas medvirkning. Vi vurderer både underveis og 

etter at planer er gjennomført.  

• Ha foreldresamtaler en gang per halvår.  

• Dokumentere ved å blant annet legge ut bilder og skriv på hjemmesiden vår, 

dokumentere med bilder og tekst på temavegg og henge opp bilder på veggen. Vi 

dokumenterer også ved å gjøre observasjoner av barna, ved blant annet hjelp av 

IODP/IUP, mål- og tiltaksplan, TRAS og ALLE MED.   

 

 

 

Plan for kommende år:  

• Vi skal jobbe videre med god planlegging. Dette vil si å  

• vi skal være i forkant og planlegge frem i tid.  

• vi skal jobbe ut i fra felles målsettinger.  

• Vi skal blant annet gjennomføre planer og rutiner som allerede er satt. Dette gjelder 

de forskjellige gruppene og aktivitetene som vi har planlagt på forhånd. Slik som 

førskolegruppa, svømming, aldersinndelte grupper og grupper på tvers. 

• Vi skal fortsette arbeidet med, og evalueringen av felles mal for månedsbrev og 

månedsplan som vi skal ta i bruk fra mars av.  

• Vi skal vurdere og evaluere hvordan vi jobber med målsettingene våre, personalet 

skal jobbe med Hva, hvordan og hvorfor- skjema i planleggingstid.  

• Vi skal la barna får bli med å medvirke, bla ved bruk av barnemøter 

• Vi skal også fortsette med dokumentering og evaluering i månedsbrev og 

månedsplan. Her blir både grupper og metoder evaluert og vurdert. 

• Vi skal jevnlig bruke hjemmesiden, printe ut bilder, bruke tavla og skrive om dagen, 

alltid ha oppdatert språkvegg og ha et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.  

 

 

Personalet skal: 

• Sørge for at barnehagen vår er en lærende og levende organisasjon som stadig går 

gjennom endringer, her er det viktig at personalet er nytenkende. 

• Personalet skal kjenne godt til rammeplanen og bruke den aktivt til daglig.  

• Alltid tenke på progresjon. 

• Alltid jobbe ut ifra samme målsetting og barnehagens felles verdigrunnlag. 

• Alltid jobbe ut ifra planer som allerede er satt.  
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• Planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet vårt i det daglige.  

• Være en levende organisasjon i utvikling. 

• Vurdere og evaluere arbeidet underveis og etter. 

 

Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra støtte?  
Vurdering av arbeidet for inneværende år:  

 

I Stokkatunet barnehager er vi opptatt av å  

• Bruke ASK 

• Jobbe i språkgrupper 

• Samarbeide med andre instanser 

• Kartlegge det enkelte barns utviklingsnivå 

• Tilrettelegger for det enkelte barns utvikling 

• Lage tilpassede planer 

• Observasjoner/kartlegging for å finne barnets nivå for videre utvikling 

• Å bruke ressursene på huset, da vi p.g.a tilrettelagt avdeling har mange faggrupper å 

støtte oss på 

 

Plan for kommende år:  

• Vi skal tilpasse dagen til barnas behov 

• Vi skal samarbeide med foreldrene ved å støtte, formidle, inkludere og opplyse. 

• Fortsette det gode arbeidet i forhold til språkkompetanse, relasjonskompetanse, 

interkulturell kompetanse, kompetanse om tidlig innsats via Stavangerbarnehagen 

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

barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet. 

• Vi skal tilpasse det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i forhold til 

de barna som har et stort hjelpebehov.  

• Vi skal hjelpe til å tilrettelegge hverdagen for lek og aktivitet som fremmer den 

enkeltes utvikling. 

• Vi skal bruke hverandres kompetanse til kartlegging av barn på det ordinære tilbudet 

også, dersom behov 

 

Personalet skal: 

• dele kompetansen vi har på huset med hverandre 

• være faglig oppdatert 
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• samarbeide med andre instanser 

• se barnas individuelle behov 

• observere, kartlegge og henvise ved behov 

 

Barnehagens arbeidsmåter 
Hvordan arbeider barnehagen med fagområdene  

Vurdering av arbeidet for inneværende år: 

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• jobbe ut ifra felles tema på alle avdelinger 

• ha barnemøter for å ivareta barnas interesser 

• å jobbe ut ifra årshjulet for å sikre at vi dekker alle områdene 

• jobbe med flere områder innenfor samme tema 

• ha fokusområdet som passer årstider, tradisjoner og kultur 

• jobbe med alle fagområdene også utenom prosjekter, dette skal alltid være en del av 

vårt daglige arbeid 

 

Plan for kommende år: 

• Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 

gjennomgående del av barnehagens innhold.  

• Dette arbeidet må tilpasses barnets alder, barnegruppens sammensetning og 

interesser.  

• Barnas rett til medvirkning skal ivaretas. 

 

Personalet skal: 

• Jobbe ut ifra årshjulet; se vedlegg. 

• Jobbe i prosjektarbeid 

 

Hvordan arbeider barnehagen med progresjon?  

Vurdering av arbeid for inneværende år: 

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• Dele barna inn i grupper etter alder og modenhet for å sikre tettere oppfølging 

• Jobbe ut ifra egne planer på tilrettelagt avdeling 

• Evaluere arbeidet ofte og systematisk 

• Sikre at barna opplever både utfordringer og mestring, slik at de utvikler seg og lærer 
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• Tilpasser arbeidet til hvert enkelt barns behov 

 

Plan for kommende år: 

• Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn barna skal utvikle seg, lære og 

oppleve fremgang 

• Fortsette å evaluere ofte og systematisk  

 
 
Personalet skal  

• legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter 

• evaluere arbeidet ofte og systematisk 

 

Hvordan arbeider barnehagen med den digitale praksisen?  

Vurdering av inneværende år: 

 

I Stokkatunet barnehage er vi opptatt av å: 

• Finne informasjon/oppslag på internett sammen med barnet 

• Ta i bruk pedagogiske apper 

• La barna få bli med å ta bilder og å legge over bilde fra fotoapparat til pc 

• Bruke kopimaskin, laminering og printer sammen med barna 

 

Plan for kommende år: 

• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 

uttrykksformer.  

• Alle avdelinger har pc, fotoapparat og I-pad.  

• Barnehagen har også mikroskop som kan brukes sammen med i Pad eller projektor. 

• Den voksne tar i bruk digitale uttrykksformer og bevisst og kan følge med på det som 

opptar barn i fht mediebruk  

 

Personalet skal 

• Personalet skal sette seg inn i hva de ønsker barna skal lære gjennom den digitale 

praksisen. 

• Personalet skal utvikle sin kompetanse på digital praksis 

• I større grad ta i bruk digitale verktøy.
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