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1 Styrers forord 
 

Helt fra vi er nyfødte har vi et grunnleggende behov for nærhet og trygghet, og relasjonene til 

våre nærpersoner er helt avgjørende. Det første året i barns liv tilbringer de som regel hjemme 

med sine omsorgspersoner, så skal de plutselig tilbringe mange timer av dagen i en 

pedagogisk institusjon, uten sine nære, og da er det svært viktig at personalet i barnehagen 

innehar god relasjonskompetanse. Det handler om ferdigheter, evner, kunnskaper og 

holdninger som etablerer, utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. 

Anerkjennelse er et viktig begrep for oss, og vi tenker det er avgjørende at barna blir møtt 

med anerkjennelse for at de skal kunne utvikle et godt selvbilde og troen på seg selv. For at 

det skal skje utvikling og at barna skal være mottakelig for læring er det helt essensielt at det 

mest grunnleggende er på plass, og det er at barna er trygge, at de føler seg sett og anerkjent, 

og satt pris på for den de er. Det er vårt ansvar som voksne å sørge for å skape en god relasjon 

og et godt samspill, og våre evner til å tilpasse oss barnets alder og nivå er helt avgjørende. 

Gjøvik kommunes visjon for sine barnehager er: «Vi tenner barns stjerneøyne». 

NLM-barnehagenes visjon for sine barnehager er: «Sammen om å sette verdifulle spor», 

og de verdiene vi jobber ut fra er N- nestekjærlighet, L- likeverd og M- mestring.  

Vi tenker begge visjonene er beskrivende for hvordan vi ønsker å være i møte med barna som 

går i vår barnehage. Vi ønsker å sette igjen gode spor hos barn og foreldre som velger 

Misjonshusets barnehage, og vi ønsker å skape glede, mestringsfølelse og lek med 

entusiasme.   

I Misjonshusets barnehage ønsker vi et mangfold av både barn og voksne, og vi verdsetter 

verdien av at vi er ulike. Vi er opptatt av å skape en varm atmosfære, og det gjør vi gjennom å 

dele gode opplevelser, ha fokus på åpenhet, samhold, latter og glede. Det skal være godt å 

komme til vår barnehage. 

Barnehagens årsplan er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 20.08.21 

 

Mvh 

Lill-Beathe Skumlien 

Daglig leder 

 

 

 

 

 



2 Barnehagens styringsdokument 
 

 

 

Dette er barnehagens styringsdokumenter, og disse bruker vi aktivt for å utføre de krav som 

stilles, og for å sikre god kvalitet i barnehagen vår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Barnehagens verdigrunnlag 
Misjonshusets barnehage har en utvidet praktisering av den kristne formålsparagrafen 

(Barnehagelovens § 1), og vi ønsker derfor å være en barnehage som bygger på de kristne 

verdiene. Dette er verdier som blant annet nestekjærlighet, likeverd, omsorg, frihet, barns 

rettigheter, fellesskap, selvstendighet, menneskeverd og godhet.  

 

 

Menneskesynet vårt er bygget på verdier som er forankret i menneskerettighetene og er viktig 

for vår pedagogiske plattform. Mennesket er unikt og har rett til å bli møtt som et subjekt. 

Alle har rett til egne tanker og følelser, og skal møtes med respekt og likeverd. Barndommen 

har en egenverdi i menneskets livsløp. Barn er kompetente og har rett til å bli sett, hørt og 

anerkjent. De har rett til å medvirke i sin egen hverdag. Det er i relasjon og samhandling med 

andre at vi utvikler vår egen forståelse av oss selv og vår identitet. Vi trives og utvikler oss 

best i likeverdige relasjoner. Det er de voksne som har ansvaret for kvaliteten i relasjonen til 

og mellom barna. 

 

 Jeg ser deg 

 Jeg hører deg 

 Jeg er interessert i å høre hva du tenker, og hva du sier 

 Jeg undrer meg sammen med deg 

 Jeg tror du har noe å si meg 

 Jeg tror du ønsker å samarbeide 

 Jeg vil være oppriktig med deg 

 Jeg tror at det du sier og tenker er viktig, og kan lære meg noe 

 Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter 

 

 

 

 

 
 



4 Presentasjon av barnehagen 
 

Misjonshusets barnehage ble etablert i september i 1977, og er en privat barnehage drevet av 

Misjonshusets forsamling. Barnehagen ligger sentralt til i Hunndalen, og barnehagen har 42 

plasser for barn i alderen 1-6 år. Vi har to avdelinger, en småbarn- og en storbarnsavdeling. 

 

4.1 Barnehagens fysiske utforming 

Barnehagen er utformet for å legge godt til rette for variert lek tilpasset ulik alder og type lek. 

De yngste oppholder seg mest på småbarnsrommet hvor det er spesielt tilrettelagt for at de 

yngste i barnehagen skal kunne utforske og leke i trygge og spennende omgivelser. Det er et 

stort rom, men vi deler det inn igjen i mindre soner for å skape en trygg og lun atmosfære. De 

eldre barna kan velge mellom lek på flere rom. I midtrommet legges det til rette for rollelek 

som familielek, sykehus, butikk og annen kreativ rollelek som barna skaper. Her har vi også 

en sone hvor vi har lagt til rette for sansestimulering. Biblioteket er et rom for ro og 

konsentrasjon gjennom bøker, spill og lydbøker. På byggerommet finnes flere typer klosser, 

biler, togbaner og konstruksjonsleker. Dette er et eldorado for barna som liker å bygge opp 

spennende arkitektur, veier og byer. Formingsrommet innbyr til skapende aktivitet med 

spennende formingsmateriell av ulik art. Skaperglede står sentralt på dette rommet.  Noen 

ganger kribler det i kroppen, og det er godt å ha et sted man kan få bruke den aktivt. På 

fysakrommet finnes store puter, madrasser, balanseleker, hoppemadrass og ribbevegg. Barna 

blir stimulert til å mestre stadig nye fysiske utfordringer.  Vi har også et uteareal med 

klatrestativer, sklier, sandkasser, husker, lekestue, båt, bil, sølekjøkken og andre spennende 

elementer som innbyr til variert lek og samspill.  

 

 

 



5 Barnehagens satsningsområder 
 
5.1 Trygghet og trivsel 

Vi ønsker at barnehagen vår skal være et sted det er godt å være for barn og voksne. Vi legger 

stor vekt på å gi oppmerksomhet til barn og foreldre. Et hovedmål er at hvert barn skal bli et 

selvstendig, sosialt menneske med tro på seg selv. Dette vil vi oppnå ved at fokuset vårt ligger 

på trygghetssirkelen i samspillet med barna. Med det menes at vi vil legge stor vekt på 

tilknytning. Tilknytning og trygghet er viktig for alle barna i barnehagen. Men jo yngre barnet 

er, jo mer avhengig er det av å bli forstått av en voksen det kjenner seg knyttet til. På 

småbarnsrommet vil man derfor merke at behovet for nærhet og trøst oppstår nær sagt hele 

tiden. De store barna vil også trenge den nære omsorgen, men vil være mer opptatt av å leke 

med hverandre. Dette er fordi de i større grad greier å håndtere følelsene sine enn de yngre 

barna. (Se barnet innenfra, Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad 2013). Trygghetssirkelen er en 

fin illustrasjon av forholdet mellom barn og deres omsorgspersoner. Den viser hvordan et 

trygt barn oppfører seg og hvordan vi ansatte i barnehagen bør være for å gi barn trygghet. 

Illustrasjonen er laget ut fra kunnskap om barns tilknytning, og setter den kunnskapen i en 

sammenheng på en god og forståelig måte: For å kunne utforske må barn kjenne seg trygge, 

og under beskyttelse.  

Altså barna må ha en viss ro inni seg for å klare å være nysgjerrige på verden. Da er de øverst 

i sirkelen. Mens barnet utforsker verden, kan det bli både redd, sint og trøtt. Da trer behovet 

for nærhet og tilknytning frem igjen. Da er de nede i sirkelen. Så behovene er avhengig av 

hverandre, og hvordan behovene ivaretas er grunnleggende for trygghet og livsglede. Ved at 

vi som voksenpersoner i barnas liv er; større ved at vi tar ledelse, vi er sterkere følelsesmessig 

sett, vi er klokere og kan forklare hva som skjer rundt dem, og ved at vi beholder godheten 

ved å være vennlige og snille, føler barna trygghet.  

 
Emosjonsfokusert tilnærming 

Som en utvidelse av vårt arbeid med trygghetssirkelen innehar vi en spisskompetanse på det 

som omhandler emosjonsfokusert tilnærming, og hvordan vi kan hjelpe, forstå og møte 

følelser hos barn på en klok måte. Hjernen vår er ikke ferdig utviklet før vi er omkring 25 år, 

og det er frontallappen som er den siste delen som ferdigutvikles. Det er hjernens 

kontrollsenter som styrer kognisjon og eksekutive funksjoner, finmotorikk, emosjoner og 



sosial fungering. Her dannes personligheten vår, og det å kunne tilpasse egen atferd, regulere 

og kontrollere egne følelser, vente på tur, lese signaler fra andre, ta andres perspektiv, kunne 

forutse konsekvenser av handlinger, løse problemer, og forstå andres atferd (Statped.no). 

Siden denne delen i hjernen ikke utvikles ferdig før i voksen alder, er det svært viktig at barna 

har voksne rundt seg som kan møte dem og deres følelser på en god måte. Vi har derfor 

spesielt fokus på hvordan vi møter barna i enhver situasjon, og på den måten kan vi hjelpe 

barna til å takle ulike situasjoner på en mer hensiktsmessig måte. Og vi hjelper de med å bli 

kjent med sine egne følelser og forstå hvordan ting henger sammen. For at vi skal klare dette, 

må vi kontinuerlig jobbe med oss selv og våre egne følelser og reaksjonsmønstre.  

 

 

5.2 Språk 

Hjernen er formbar, og det kalles for hjernens plastisitet. Det handler om at man kan stimulere 

hjernen til å danne nye, og utvide nettverk av hjerneceller. På denne måten lærer vi nye ting, 

og forstår omverdenen på en annen måte. Språkutviklingen starter lenge før barna begynner å 

uttrykke seg verbalt, og hjerneforskning viser at jo mer man stimulerer og utvider nettverkene 

av hjerneceller, jo bedre grunnlag danner man for senere læring og utvikling (Statped.no). 

Dette gjelder også for språkutviklingen. Vi er så heldige å ha barn med flere ulike morsmål i 

vår barnehage, og dette ser vi på som en stor styrke. Det krever at vi i personalet innehar god 

språkkompetanse og en språklig bevissthet. 

Barnehagen skal bidra til at barna får utvikle og utforske sin språkforståelse og 

språkkompetanse. Vi ønsker også at barna skal utforske språket gjennom ulike språkleker som 

støtter språkutviklingen, eksempelvis rim, regler, rytmer, stavelser og lyder. Vi bruker også 

mye bilder med tekst, konkreter og tegn som et supplement til verbalspråket. En av 

oppgavene til de ansatte i barnehagen er å legge til rette for at barna får utviklet et godt 

ordforråd og en god begrepsforståelse. Ved at vi bruker sansene i språkopplæringen, gjør det 

at barna får flere referanser når de lærer seg ord og begreper. F.eks. når de lærer ordet kanel så 

kan de få lukte på, smake på, vite hva vi bruker det til, hvilken farge det har, at det også kalles 

et krydder, de får se hvordan det ser ut, og hvordan det skrives.  

 

I tråd med vårt fokus på relasjonsarbeid, er det helt avgjørende at barna har trygge, bevisste 

voksne som legger til rette for samspill og samtaler med både barn og voksne. 

Relasjonsarbeidet er også en viktig del av språkarbeidet i vår barnehage. 

 

 

5.3 Inkluderende fellesskap og mangfold 

Alle barna vi har i vår barnehage er unike, og vi ønsker å gi hver enkelt støtte og utfordringer 

ut ifra deres egne forutsetninger. Barnehagen er et miljø der vi møter ulike mennesker og 

forskjellige kulturer. Det er både barn og voksne i barnehagen med flerkulturell bakgrunn. Vi 

ønsker å se på ulikhetene og det vi har til felles, og håper å skape en nysgjerrighet overfor 

menneskers og kulturers likheter og ulikheter. Dette gjør vi blant annet ved å lære om det 

landet barna kommer fra. Vi finner landet på kartet, ser på flagg, bilder, språk osv.  I dette 

arbeidet er samarbeidet med foreldrene svært viktig. Vi snakker også om steder i Norge som 

barna har vært, kommer fra eller har familie.  

 

5.4 Det kristne innholdet 

Vi vil at barna skal oppleve trygghet og glede gjennom det som blir formidlet. Gjennom bøker 

og sanger med kristent innhold, enkle bibelfortellinger, dramatisering, formingsaktiviteter og 

kirkebesøk vil vi gi barna varierte opplevelser med mulighet for å bruke flere sanser. Det er 

viktig for oss å være åpne for barnas tanker, og at vi kan undre oss sammen.  



Feiringen av de store høytidene står også sentralt. Her vil vi ikke bare bringe videre 

tradisjonene, men også fortelle hvorfor vi feirer jul, påske og pinse.  

Vi ønsker at de kristne etiske normene som ærlighet, tilgivelse, likeverd, toleranse og 

nestekjærlighet skal prege barnehagen vår ved at vi voksne er forbilder for barna gjennom 

gode holdninger og handlinger. Vi vil at barna skal lære hvordan vi på beste måte kan fungere 

sammen. Dette er også i tråd med det vi lærer om sosialt samspill.  

 

5.5 Natur og friluftsliv, livsmestring og helse 

Vi ønsker å være mye ute i barnehagen, og vi er ofte på turer i nærmiljøet. Vi er heldige at 

veien til skogen ikke er så lang, og det benytter vi oss av så ofte vi kan. Vi opplever mindre 

konflikter når vi er ute, barna har mye større spillerom, og får masse, gode opplevelser 

sammen. De blir mye mer kreative, og det er utviklende for motorikken når barna beveger seg 

ute, spesielt i ulendt terreng.  

Vi trekker gjerne med oss hverdagsaktiviteter ut, for eksempel samlinger, formingsaktiviteter 

og matlaging. Vi har turdager hver uke, i tillegg har vi også en uteuke knyttet til hver årstid.  

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen 

skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen 

håndtere, stoppe og følge opp dette.  
 

 
 
 
 
 



6 Barnehagens progresjon 
 
6.1 Progresjon 
Med progresjon menes framgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve progresjon i 

barnehagens innhold. Det skal være forskjell på aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter 

og fysisk materiell som vi tilbyr 5-åringer kontra en 1-åring. Refleksjoner rundt pedagogisk 

dokumentasjon skaper nye erkjennelser, tolkninger eller spor som bidrar til at personalet tar 

valg på vegne av eller sammen med barna. Dette skjer i kontinuerlige prosesser der progresjon 

skapes i fellesskap. Det er viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og 

å kunne strekke seg etter nye mål. Dette gir barna mulighet til å lære nye ting og få en god 

selvfølelse ved å mestre nye oppgaver.  

Det blir viktig å legge til rette for progresjon i forhold til tilknytning og trygghetsfølelse i 

barnehagen. I avsnittet om ”Trygghet og trivsel” i kapittel 4 hører vi at de yngste barna har 

behov  for nærhet og trøst nær sagt hele tiden. Det blir også viktig at tilknytningen er god fra 

starten av. Derfor er de yngste barna skjermet på sitt eget område ”småbarnsrommet” store 

deler av dagen. Her finner de sine primærkontakter, og trygge, rolige og spennende 

omgivelser tilpasset sin alder. Etter hvert som de blir trygge og har en god tilknytning, vil de 

bli nysgjerrige å ønske å utforske også større arealer av barnehagen. De får da mulighet til å 

bevege seg inn på de andre rommene, men de har alltid mulighet til å komme tilbake til det 

kjente og trygge på småbarnsrommet. Når barna har blitt eldre og tryggere i barnehagen har 

de fortsatt behov for den nære omsorgen, men de er mer opptatt av å etablere vennskap og 

skape god lek sammen. Den øvrige delen av barnehagen er derfor innredet for variert type lek, 

hvor de store, sterke, kloke og gode voksne er aktivt tilstede for barna.   

 

 
 
God tilknytning og følelse av trygghet er et viktig utgangspunkt for å oppnå progresjon 

innenfor de fleste læringsarenaer.  Føler du deg trygg – ligger forholdene bedre til rette for å 

lære. For å tydeliggjøre progresjon i de ulike alderstrinnene, har vi satt disse målene for 

faginnholdet i gruppene. Disse må sees i sammenheng med de syv fagområdene i kapittel 6.  

 

1-2 åringer: 

o  Forstå og bruke språket, stimulere til enkle setninger. 

o  Lære å beherske/bruke kroppen i forskjellige aktiviteter 

o  Stimulere sansene og lære enkle sanger, rim og regler 

o  Stimulere til forskertrang og nysgjerrighet i forhold til planter, dyr, underlag og ulike 

elementer.  

o  Utforske leker med form og mønstre 

o  Bli kjent med enkle kristne sanger/bøker, som går på trygghet og Guds omsorg. 

o  Bli trygg i barnehagen og føle fellesskap 

3-åringer: 

o  Utvide ordforrådet gjennom opplevelser, og bruk av enkle bøker og spill. 

o  Øve opp grovmotorikken og mestre fysiske utfordringer. 

o  Øve opp innlevelsesevnen, og utvikle skapende fantasi. 

o  Få opplevelser av naturens skiftninger gjennom årstider og ulike værforhold 

o  Vekke nysgjerrigheten for spennende eksperimenter innenfor realfag. 

o  Bli kjent med ulike størrelser, og sortere disse. 

o  Føle glede ved å leke med andre barn. Undring sammen. 

o  Bli kjent med nærmiljøet. Få tillit til egen medvirkning i barnehagen.  

4-åringer:  



o  Bruke språket, sette ord på følelser. Stimulere til fortellerglede. 

o  Øve opp finmotorikken og koordinasjonsevnen (ski, ball) 

o  Stimulere kreativitet og skaperevne 

o  Bli kjent med vekster og dyr, og deres gjensidige avhengighet. 

o  Bli presentert for spennende eksperimenter innenfor realfag, og undre seg over disse. 

o  Oppleve gleden ved å utforske tall og former. 

o  Få kjennskap til enkle bibelfortellinger og oppleve gleden ved de kristne høytidene. 

o  Lære mer om samfunn og nærmiljø. 

5-6 åringer:  

o  Lytte og ta imot budskap fra andre. Bli kjent med bokstaver 

o  Lære ringleker og regelleker og føle glede ved fysisk utfoldelse 

o  Være med å gjennomføre eksperimenter innenfor realfag, og undre seg over disse. 

o  Utvikle og styrke barnets identitet, og skaperglede. Trene samarbeid og lære og ta 

hensyn til andre.  

o  Få kunnskap om, og respekt for liv, natur og miljø.  

o  Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrep.  

o  Lære om misjon og barn i andre land. Få innhold i ordene toleranse og respekt.  

o  Få grunnleggende kunnskap om trafikk. Medienes betydning i samfunnet. 

 

6.2 Omsorg, danning og læring 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. Omsorg er en 

forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 

Omsorg forutsetter gode relasjoner mellom personalet og barna. Barna må føle at de har tatt 

imot omsorg. Personalet skal imøtekomme barnas behov for omsorg og sensitivitet. Barn er 

også omsorgsgivere og må anerkjennes for dette. 

Barnehagen skal fremme danning. Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, 

normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i fellesskapet. Danning 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. En viktig del av 

danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse.  

 

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, 

danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen.  Barn lærer gjennom lek og 

samspill med andre. Barnehagen skal tilby rike og varierte opplevelser og erfaringer og gi rom 

for undring, utforsking og nysgjerrighet. Barnet skal møte utfordringer tilpasset sitt 

utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og i spontane sammenhenger i hverdagen.  

Omsorg er et viktig ledd i å oppnå god tilknytning, og for at barna skal føle seg trygge i 

barnehagen.  I vårt arbeid med trygghetssirkelen (kap 4) ønsker vi å oppnå akkurat dette.  

Føler barnet trygghet vil også forholdene ligge godt til rette for danning og læring.  

 

6.3 Lek 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek, og personalet skal være bevisst på sin egen 

rolle og deltakelse i barns lek.  

Lek er barns væremåte og lekens egenverdi skal anerkjennes i barnehagen. I barnehagen skal 

alle barn ”oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen 

med andre”.  

Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Gjennom leken utvikles og 

videreutvikles sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter. I et lekende fellesskap legges 

grunnlag for barns vennskap. 



Lek er for barnet ”på liksom”. Den ligger utenfor den virkelige verden. Lek er et system med 

regler. Den innebærer spenning og er en forberedelse til voksen alder. Gjennom leken 

fremmes barnets utvikling på alle områder, intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og det 

følelsesmessige. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.  

 

Hva er viktig i leken, og kunsten å omgås hverandre? 

*Vi må kunne ta hensyn til andre. 

*Vi må kunne dele med andre og hjelpe hverandre. 

*Vi må kunne forhandle/bli enige i leken, og vente på tur. 

*Vi må tørre å hevde egne meninger og ta initiativ i leken.  

*Vi føler glede og kan slappe av, spøke og ha det moro sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 Fagområder 
 

Barnehagens fagområder består av: 

o  Kommunikasjon, språk og tekst 

o  Kunst, kultur og kreativitet 

o  Antall, rom og form 

o  Nærmiljø og samfunn 

o  Kropp, bevegelse, mat og helse 

o  Natur, miljø og teknologi 

o  Etikk, religion og filosofi 

 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Disse fagområdene vil sjelden opptre isolert, og 

som oftest tverrfaglig gjennom aktiviteter, samlinger og samtaler med barna. At barna får rike, 

felles opplevelser og kunnskaper på mange områder er også en forutsetning for leken og godt 

samspill mellom barna.  

Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 

sammensetning og øvrige forutsetninger. For en videre forståelse av fagområdene henvises 

det til Rammeplan for barnehager der du kan lese om ytterligere mål og metoder.  

 

Under avsnittet om progresjon i kapittel 6, kan dere lese om målsettingen for fagområdene i 

forhold til de ulike aldersgruppene i Misjonshusets barnehage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Vurdering og dokumentasjon 
 

Barnehagens dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og læring. Den skal brukes som en 

metode for å få frem ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis.  

Dokumentasjon skal hjelpe personalet til å se hva barna er opptatt av, og brukes sammen med 

barna. Vurdering er refleksjon og utforskning som skal hjelpe oss til ny kunnskap. All 

vurdering skal bidra til å styrke og øke barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling.  

Vi observerer og vurderer kontinuerlig vårt arbeid, og hvordan barna har det i barnehagen. En 

mer planmessig vurdering bruker vi når vi planlegger aktiviteter, og setter oss mål og vurderer 

etterpå.  Denne skriftlige formen for vurdering bruker vi i de aldersinndelte gruppene.  Vi har 

laget kvalitetsdokumenter på noen viktige aktiviteter i barnehagen – disse vurderes skriftlig 

hvert år.  

Det blir gjennomført ulike typer brukerundersøkelser overfor både foreldre og ansatte i 

barnehagen. Vi ønsker også at barna skal bli hørt, og setter derfor av tid til samtale med barna 

om hvordan de opplever sin hverdag i barnehagen. Dette gir oss en oversikt over hvordan vi 

har det i barnehagen, og hva vi bør jobbe mer med.  

Vi dokumenterer det vi gjør i barnehagen gjennom bilder, fortellinger og ting vi lager. Noe vil 

også bli lagt ut på våre hjemmesider. Dette skal videre brukes til samtaler og refleksjoner 

barn/barn, barn/personalet og barn/foreldre. Vi ønsker at dette skal bidra til en god 

kommunikasjon mellom barn, foreldre og personalet – og kanskje føre til utvikling av nye 

prosjekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Medvirkning 

 

9.1 Barns medvirkning 

I barnehageloven står det: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt 

i samsvar med alder og modenhet.” Det vil si at alle barn har rett til å bli sett, hørt og tatt 

hensyn til. De minste barna uttrykker seg og formidler følelser gjennom kroppsspråk. Det er 

viktig hvordan vi voksne møter barna og støtter dem. De voksne skal, som nevnt i kapittel 

5.1,være: Større, sterkere, klokere og gode når de hjelper barna i sine valg. Vi ønsker i stor 

grad å være åpne for barnas innspill og interesser i valg av tema. Derfor vil ikke våre planer 

være så detaljert, for da vil det gjøre at vi binder oss for mye opp. Vi vil heller i etterkant 

fortelle hva vi har opplevd, gjennom både bilder og ord. 

 

9.2 Foreldrenes medvirkning 

Foreldremedvirkning er også nedfelt i barnehageloven. For å sikre et godt samarbeid mellom 

barnehage og hjem skal alle barnehager ha et foreldreråd, som består av foreldrene til alle 

barna, og et samarbeidsutvalg som skal bestå av både foreldre og ansatte. Noen ganger er også 

barnehagens eier representert, som de er hos oss. Foreldresamarbeidet skal også skje på 

individnivå, barnehage og foreldre skal ha et nært samarbeid. På denne måten sikrer man at 

foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. 

Ifølge Barnehageloven skal barnehagen ivareta foreldrenes mulighet for medvirkning, og 

dette handler om en gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres roller, hvor alltid 

barnets beste skal være i fokus. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger og hensynta 

foreldrenes synspunkter. 

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Den 

viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/foresatte når de følger og 

henter barna i barnehagen. 

Barnehagen skal: 

• Sørge for daglig kontakt med foreldrene hvor man utveksler opplevelser og gir god 

informasjon om barnets hverdag i barnehagen 

• Bruke Mykid aktivt, og sørge for god informasjonsflyt ut til foreldre 

• Holde felles foreldremøte 1-2 ganger pr. år 

• Tilby foreldresamtaler minimum to ganger pr. år, og dette er et viktig fora hvor man 

setter av god tid til å snakke om hvert enkelt barns trivsel og utvikling. Det er viktig 

for oss å ha fokus på 24-timers barnet, og da er det vesentlig for oss å se på barnet ut 

fra et helhetlig perspektiv. Hvordan barnet har det i barnehagen vil påvirke hvordan 

barnet har det hjemme, og omvendt, og det vil ha betydning for barnets utvikling. 

• Vi skal alltid være åpne for ekstra samtaler ved behov, både etter oppfordring fra 

foreldre, samt når vi mener det er behov for det 

• I samråd med foreldre skal vi søke bistand fra eksterne aktører ved behov 

• Legge til rette for å kunne arrangere ulike tilstelninger i barnehagen hvor både foreldre 

og besteforeldre kan bli invitert. Dette er alltid veldig hyggelig, og bidrar til et enda 

tettere samarbeid  



10 Overganger 

Barna møter på mange overganger sine første leveår, og det kan være krevende for både barn 

og foreldre. Dette er noe vi tar på alvor og er særlig opptatt av, da vi har erfart hvor viktig det 

er at overgangene blir så gode som mulig. Både når barnet begynner i barnehagen, når det 

skal over på en annen avdeling og når barnet skal over på skolen. Barnehagen skal ivareta 

barnets behov for trygghet og tilknytning i disse overgangene, og det skal skje i nært 

samarbeid med foreldrene. 

Tilknytning  

Begrepet tilknytning brukes for å beskrive hvordan barn tidlig i livet utvikler relasjoner og 

knytter seg følelsesmessig til nære omsorgspersoner på en måte som er felles for alle 

mennesker. Barnets behov for tilknytning er like grunnleggende som barnets behov for mat, 

drikke og søvn. I denne sammenhengen handler tilknytningsteori om hvordan barn er 

avhengig av tilgjengelige omsorgspersoner for trøst og trygghet for å kunne flytte sin energi 

over på utforskning og læring. På bakgrunn av dette ønsker vi at barna får en 

tilknytningsperson i barnehagen. 

Tilknytningsperson  

Første dagen i barnehagen vil dere bli møtt av barnets tilknytningsperson. Denne personen er 

også deres kontaktperson den første tiden, og sammen legger dere en plan for de første dagene 

og den første tiden i barnehagen. Tilknytningspersonen vil snakke med dere om blant annet 

barnets vaner og behov, så vi kan bli kjent med barnet og møte det på best mulig måte. Ved å 

ha denne tilknytningspersonen bidrar det til å skape et trygt fundament for barnet den første 

tiden, og når denne tilknytningen er etablert er det enklere for barnet å utvikle gode relasjoner 

til de andre voksne i barnehagen. Denne tiden er så viktig og grunnleggende for hvordan 

barnet får det videre i barnhagehverdagen, så det er avgjørende å legge ned litt ekstra tid i 

tilknytningsperioden. Det vil være ulikt hvor lang tid barnet bruker for å bli trygg i denne 

perioden, så det vil ikke være noen fasit på hvor lenge eller hvordan tilknytningsperioden skal 

foregå. Vi gjennomfører en oppstartssamtale i starten, og en tett dialog mellom barnehagen og 

foreldre vil være avgjørende for at denne perioden blir så god som mulig, 

Overgang mellom avdelingene 

I barnehagen hos oss vil det kunne være litt ulike hvordan vi organiserer oss, i forhold til 

barnegruppa vi har. Men dersom barnets skal bytte avdeling er vi veldig opptatt av at dette 

skal foregå på en god måte, hvor barnet blir godt forberedt. Vi er ikke så stor barnehage, og 

dermed er det lettere at barna går litt på tvers av avdelinger, og dermed blir ikke overgangen 

så stor.  

Når det nærmer seg av barnet skal bytte avdeling så bruker personalet ekstra tid på å bli godt 

kjent med barnet, og hospiterer gjerne på den andre avdelingen slik at de først blir godt kjent 

med barnet på den avdelingen de er vant med og trygg på. Personalet bruker også ekstra tid på 

å bli kjent med barnet da de er ute sammen. I tillegg utveksler de ansatte kunnskap om barnet 

slik at den voksne som skal følge barnet blir kjent med barnet og dets behov. 

 



Vi følger kommunens rutiner for overgang fra barnehage til skole.  

 

Rutiner for overgang fra barnehage til skole og SFO 
 
Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig 

Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage 
til skole og SFO står i barnehagenes årsplan 

01.01 Styrer 
 

Barnehagene sender navneliste med 

telefonnr til skolene for kommende elever 

01.10 Styrer 

Kommende elever fordeles pr skole i IST 15.10 Skoleadministrasjon 

Samarbeidsmøte krets September Styrer 

I tilfeller der barnehagen og foreldrene 

mener det er nyttig med tilleggsinformasjon 
for å kunne tilrettelegge for en god 

skolestart, tar barnehagen kontakt med 
skolen. 

November-
april 

Styrer 

Hospitering barnehageansatte i skolen Oktober Styrer 

Brev om tildelt skoleplass sendes foresatte,  
link til innskrivingsskjema i brevet 

Oktober Rektor 
 

Søknader om bytte av skolekrets behandles Desember Skoleadministrasjon 
Søknad om utsatt skolestart drøftes med 
foreldrene og sendes skolekontoret 

Innen 1.januar Foreldre 

Informasjonsmøte på skolen barnet tilhører, 
skolene sender innkalling til foresatte 

Januar (uke 2 
eller 3) 

Rektor 

Samarbeidsmøte krets Januar Styrer 

Hospitering i barnehage for 1.-4. trinnslærere Mai Rektor 

Erfaringsutveksling for alle som har hospitert Mai/Juni Skolen 

Barnehagen besøker det enkelte barns skole 
(uformelt); går veien dit, ser på/leker i skolegården 
e.l 

Vår Styrer 
Pedagogisk leder 

Besøksordninger:  
Barnehagene får besøk av elever (kommende 
faddere?) 
Barnehagebarn besøker 1. trinn 

Tidlig vår, før 
besøksdager 

Skolen avtaler med 
den enkelte 
barnehage 

Ansatte i barnehagene blir invitert på 
foreldremøtene som arrangeres i forbindelse med 
Bli-kjent-dagene 

Når dagene er 
fastsatt 

Rektor og styrer 

Bli-kjent-dag/dager på skolen 
Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen 
Barnet får hilse på sin fadder 
Skolens ledelse er til stede for foreldre som ønsker 
samtale om eget barn 

Mai/Juni Rektor 
Kontaktlærer 

Overgangsmøte utveksle info om 
enkeltbarn/gruppe, husk samtykke fra foreldre 

Vår Rektor avtaler med 
den enkelte bhg 

Referater og ev. presentasjoner fra foreldremøtene 
sendes til barnehagene 

Juni Rektorer 

Ved behov for ytterligere informasjon fra 
barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene 
ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale 

Etter skolestart Kontaktlærer 

 
 



 
 
 
 
 
Barn med særlige behov/nedsatt funksjonsevne. 
 

Barnehagen avtaler sammen med foreldre 
overgangsmøter med skolen og eventuelt 
samarbeidspartnere. Husk å kalle inn rektor. 

Innen 
1.november 

Styrer 

For enkelte barn med store og sammensatte behov 
kan det være aktuelt å starte samarbeid bhg/skole 1-
3 år før skolestart. Dette vurderes i ansvarsgruppa. 

Se egen rutine Styrer 

Søknader om spesialskyss sendes 
Innlandstrafikk  

Innen 
1.februar 

Foreldre 

 

 

 


