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Styrer har ordet

Velkommen til nytt barnehageår i Sandvedhaugen barnehage – barnas egen landsby. 

I vår årsplan kan du lese om vår pedagogiske plattform, satsingsområde og pågående prosjekter. Vi har et faglig fokus som spesielt 

retter seg mot den voksnes rolle. Barnas trivsel og utvikling er avhengig av hvordan vi som voksne møter dem.

I 2018 er det 10 år siden Sandvedhaugen barnehage åpnet. 10-årsjubileet skal feires på Landsbyfesten til våren.

I løpet av 2018 avslutter vi vårt ToWe (toddlers wellbeing) prosjekt. Vi skal delta i en internasjonal workshop og en lokal 

spredningskonferanse hvor vi skal fremlegge erfaringer vi har gjort i forbindelse med dette.  ToWe har gitt erfaringer og kompetanse 

som omhandler hvordan vi øker barns trivsel og dermed utvikling. Pedagogiske verktøy er prøvd ut og de vil bli videreført i vår 

daglige drift. Dette kan du lese mer om i årsplanen.

I år skal Sandvedhaugen delta i satsingen til Sandnes kommune «Den utviklingsstøttene barnehagen». Tema og innhold passer fint 

som en forlengelse av vårt arbeid med barns trivsel. Personalet vil i løpet av året få opplæring.

Vi ønsker et konstruktivt samarbeid med foresatte i vår barnehage. Vi har en stor felles interesse og det er barnas trivsel og utvikling. 

Barnet merker når barnehage og hjem har et samarbeid, det skaper trygghet og sammenheng i barnas liv. Tema for samarbeid kan 

være alt fra informasjon som er viktig for at vi skal kunne møte barnet der det er eller at vi bare har en hyggelig prat.

Ved nytt barnehageår får vi en ny Rammeplan for barnehager. I løpet av året skal den implementeres i vår pedagogiske virksomhet.

Ta gjerne en kikk: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Jeg ønsker dere et flott barnehageår i Sandvedhaugen barnehage, vi gleder oss 

Med vennlig Hilsen

Ingrid Eikeland Andersen

Styrer i Sandvedhaugen barnehage

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


Om Sandvedhaugen barnehage
6 hus fordelt på to tun

På Nordtunet finner dere avdelingene:

Hus 1: 2. etasje Flatafjell som er vår administrasjon

1. etasje Knotten og Myggen 

Hus 2: 2. etasje Dalsnuten 3-6 år

1. etasje Humlå og Biå 0-3 år

Hus 3: 2. etasje Lifjell 3- 6 år

1. etasje Gresshoppen og Skrukketrollet 0-3 år

Fellesområdet mellom tunene har fått navnet ”Solå”. Her 

har vi en scene som brukes til ulike arrangement og 

aktiviteter. 

På Sørtunet finner dere avdelingene:

Hus 4: 2. etasje Storaberget 3- 6 år

1. etasje Edderkoppen og Sneglen 3-6 år

Hus 5: 2. etasje Ragnhildsnuten 3- 6 år

1. etasje Sommerfuglen og Larven 3- 6 år

Hus 6: 2. etasje Vedafjell 3- 6 år

1 etasje Mauren og Billå 0-3 år 

Ledelse og administrasjon
Styrer: Ingrid Eikeland Andersen

Assisterende styrer:            Liv Hjertø

Fagutvikler:                         Maj Gabrielsen 

Administrasjonskonsulent:  Atle Helland Strøm

Barnehagen har totalt 45 årsverk:

 13 Pedagogiske ledere

 2 Barnehagelærere

 13 Barne- og ungdomsarbeidere

 13 Assistenter

På noen avdelinger er det støttepedagog og/eller tospråklige 

assistent

Barnehagens nærmiljø

Vi ønsker at barn og voksne skal bli kjent med, og bli en del av Sandved 

bydel. Med barnehagens nærmiljø tenker vi i første omgang på Sandved 

bydel, men også Sandnes sentrum og nærliggende områder. Vi har laget 

en oversikt over barnehagens nærmiljø. Se under.

Sandnes kommune har utarbeidet et tur- og bydelskart som gir en oversikt 

over Sandved bydel. (Se kommunens nettside)

Sandneshallen:

Sandneshallen ligger i gangavstand fra barnehagen og er en av landets 

flotteste innendørs friidrettsanlegg. Den er tilrettelagt for løp, hopp og kast. 

I tillegg har den baner for ulike ballaktiviteter. Ved bruk av hallen vil 

hovedfokuset vårt være fysisk fostring og sosial kompetanse. Barna skal få 

mulighet til å utfolde seg gjennom både strukturerte aktiviteter og frie 

aktiviteter. Lek, glede og humor står sentralt. Sandneshallen vil brukes 

dersom det blir behov for evakuering av barnehagen.
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Barnehagens styringsverktøy
Sandvedhaugen barnehage reguleres av lovverket. I barnehagen forholder vi oss til barnehageloven, rammeplanen og 

årsplanen. Årsplanen, som bygger på barnehageloven og rammeplanen, kan dere kan lese i sin helhet på barnehagens 

hjemmeside.

Lov om barnehager

«Det fremgår av Barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene 

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge 

har sluttet seg til….» (Rammeplanen s. 7).

Rammeplan

Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen 

er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering

av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Årsplan

Årsplanen er primært et redskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den gir 

foresatte muligheten til å påvirke, og å forstå hvorfor vi jobber slik vi gjør. Årsplanen gir informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

I tillegg til årsplanen har barnehagen en progresjonsplan som konkretiserer mål og metoder for de ulike aldersgruppene. Det 

utarbeides konkrete planer innenfor syv fagområder:

 Antall, rom og form, 

 Kommunikasjon, språk og tekst

 Natur, miljø og teknologi

 Etikk, religion og filosofi

 Kunst, kultur og kreativitet

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Nærmiljø og samfunn

Årsplanen evalueres våren 2018.
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Planlegging og vurdering
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Rammeplanen s.37 og 38 sier :

«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. 

Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan 

barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten. 

Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også 

baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre». 

«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet». 

I Sandvedhaugen barnehage har vi rutiner for vårt planlegging og vurderingsarbeid. Barnas trivsel skal være i fokus når 

vi planlegger og vurderer vårt pedagogiske arbeid.

Ut fra styringsverktøyet har barnehagen disse plandokumentene:

 Progresjonsplan som beskriver mål og metoder for hvordan vi jobber med rammeplanens fagområder.

 Månedsbrev/plan – avdelingsvis

 Halvårsplaner for barnehagens satsingsområdet med mål og metoder som er tidsbestemt. Vurdering er en del av 

planen. 

 Halvårsplaner for intern møtevirksomhet med innhold og tidspunkt

 Skriftlige vurderinger etter gjennomførte aktiviteter og prosjekter.

 Plan for kompetanseheving/ refleksjonsgrupper for personalet.

 Plan for tilvenning

 Plan for tidlig innsats.

 Plan for overgang til skole.

 Plan for hvordan vi forholder oss til mobbing.

 Innspill til og vurdering av årsplan i barnehagens samarbeidsutvalget.
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Dokumentasjon
Dokumentasjon er et viktig redskap for å vurdere praksis og å dele opplevelser. Vi skal synliggjøre barnas arbeid, 

opplevelser, samhandling, lek og læring. Vi vil vurdere all vår dokumentasjon og ha et etisk perspektiv på det vi 

dokumenterer.

Vi dokumenterer ved å bruke:

 Bilder

 Praksisfortellinger

 Observasjoner

 Samtaler 

 Månedsbrev

 Barnas kreative utrykk

Månedsbrevet blir sendt ut på epost til alle foresatte. Her beskriver avdelingene hva som har skjedd, og hva som skal 
skje. 

Digitale verktøy
Digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. En forutsetning for aktiv og 

skapende bruk av digitale verktøy er at personalet har kompetanse i bruken av disse, utforsker mulighetene og etter 

hvert gir barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter (fra temaheftet IKT i 

barnehagen)

Av digitale verktøy kan nevnes: 

 PC

 Fargeskrivere og skanner

 Kamera

 CD- og DVD-spiller

 Projektor

Barna får vise sine kreative evner ved bruken av disse verktøyene. De får også prøve seg med fortellinger og ha 

mulighet til pedagogiske dataspill. 



Samarbeid med barnas hjem
I Sandvedhaugen er vi opptatt av å ha ett godt samarbeid med barnets hjem og ha en god dialog med foresatte i 

hverdagen. Godt samarbeid mellom hjem - barnehage skaper sammenheng, trygghet og trivsel for barna.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd) 

 Foresatte skal være en ressurs for personalet slik at vi blir bedre kjent med barnet

 Foresatte skal få tilgang til og må oppsøke nødvendig informasjon

 Barnehagen skal være åpen for tilbakemeldinger fra foresatte

 Foresatte kan ta initiativ til samarbeidssamtaler med barnehagen

 Personalet og foresatte må vise hensyn til tema som blir tatt opp i samtaler når det er barn og andre voksne tilstede

 Foresatte skal ha mulighet til å medvirke gjennom formelle og uformelle organer

 Hvis det er behov for kartlegging av enkeltbarn skal foresatte informeres og gi sitt samtykke

Informasjons- og samarbeidskanaler

 Barnehagens hjemmeside: Her finner dere faktaopplysninger om barnehagen samt telefonnummer, årsplan og litt av det vi 

jobber med

 E-post

 Telefon

 Facebook: brukes som varslingskanal ved behov. Vi legger også jevnlig ut informasjon og bilder av hverdagen i 

barnehagen

 Informasjonsoppslag på avdelingene

 Den uformelle samtalen: skjer i garderoben og ute, ofte med barn tilstede, og som deltaker i samtalen

 Foresatte inviteres til ulike sammenkomster på avdelingene

 Felles arrangementer i landsbyen

 Introduksjonsmøte for nye foresatte

 De formelle samtalene: 

 Oppstartssamtale for nye foresatte. Etter oppstart i barnehagen har foresatte og pedagogen samtale uten barnet og 

utveksler informasjon om barnet og barnehagen

 Foresatte får tilbud om samarbeidssamtale 1-2 ganger i året. Denne samtalen er mellom foresatte og pedagog uten 

barnet, og vil handle om barnets trivsel og utvikling hjemme og i barnehagen. I samtalen kan foresatte og 

barnehagen stille spørsmål og ta opp ting som vedrører barnet 9



 Foreldrerådsmøte arrangeres i løpet av september. Foresatte får informasjon og innblikk i barnehagens mål og metoder 

samt hva avdelingen vil jobbe med og fokusere på i det kommende året. 

 Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Utvalget består av 2 foresatte og 2 

ansatte i barnehagen. Disse velges for 1 år om gangen. Foresatte og personal kan melde saker til utvalget via 

medlemmene i utvalget og enhetsleder. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle 

parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Utvalget godkjenner barnehagens årsplan.

 Barnas verneombud velges av foreldrerådet, for ett år om gangen. Verneombudet blir tatt med på saker som omhandler 

barnas helse, miljø og sikkerhet. Foresatte kan henvende seg til verneombudet ved behov.

 Arbeidsutvalget (AU) består av foresatte fra avdelingene. Valg holdes hvert år på foreldrerådsmøtet. AU er med og 

arrangerer dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen. 
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Vår visjon: En god start på livet
Våre mål og metoder er forankret i vår visjon og vårt verdisyn. Verdiene er grunnlaget for hvordan vi ønsker at det 

enkelte barn, foresatte og personalet skal oppleve kulturen og samarbeidsformen i Sandvedhaugen barnehage. Vi 

velger å bruke landsbybegrepet fordi en landsbykultur inneholder mange av de verdier vi ønsker å leve etter. 

Vi ønsker at Sandvedhaugen barnehage skal være BARNAS EGEN LANDSBY

 Alle har en viktig rolle i fellesskapet

 Alle er like mye verd.

 Enkeltmennesket blir sett og respektert 

 Vi ser på forskjelligheter som en ressurs

 Vi har en oversiktlig struktur og organisasjon

 Vi legger vekt på medbestemmelse

 I landsbyen samarbeider og hjelper vi hverandre om å nå et felles mål

 I vår landsby ønsker vi å vise begeistring og engasjement i alt fra de små dagligdagse rutiner til større kulturelle 

arrangement

ULIKHET MELLOM MENNESKER ER KILDEN TIL MANGFOLD.
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Demokratiske verdier

Utrykker rettigheter og plikter i forhold 

til fellesskapet. Deltakelse og 

innflytelse samt medbestemmelse i 

lek og hverdagsaktiviteter.

Voksenrollen

Bevissthet om egne verdier.

Emosjonell tilstedeværelse.

Gi barna reelle valgmuligheter og 

være åpen for barnas innspill og ideer, 

ut fra barnas modenhet, alder og 

kompetanse.

Kompetanseverdier 

Utrykker omsorg og sosiale ferdigheter 

som empati og selvregulering. 

Selvstendighets ferdigheter i 

hverdagssituasjoner, og følelsesmessige 

ferdigheter. 

Voksenrollen

Emosjonell tilstedeværelse.

Positive tilbakemeldinger på vennlige 

handlinger.

Planlegge pedagogiske opplegg etter 

tema og barns utviklingsnivå.

Fysisk tilretteleggelse og struktur.

Disiplinerende verdier

Uttrykker det å følge regler, utvikle 

kompetanse, og tilpasse seg 

fellesskapet.

Voksenrollen

Tydelige forventninger i en 

strukturert hverdag.

Hjelpe barna med balanse mellom 

individuelle behov og fellesskapets 

beste.

Hjelpe barna med å overholde 

regler og kulturelle normer som 

gjelder i barnehagen.

Selvrealiseringsverdier

Utrykker opplevelsen av å ytre seg 

fritt, bli hørt og ha medbestemmelse. 

Verdien omhandler også omtanken 

for selvet/seg selv jmf. Selvhevdelse

Voksenrollen

Sensitive i forhold til barnet.

Lytte og gi konstruktive

Tilbakemeldinger.

Følge barnas fokus.

Bekrefte og anerkjenne barnas 

utrykk, og gi barna mestringsfølelse.

Legge til rette for deltakende og 

kreativ lek. 

Etiske verdier

Utrykker omsorg for hverandre, 

medfølelse, omtanke og evne til 

empati og gi trøst

Voksenrollen

Skape en omsorgsfull og bekreftende 

atmosfære. 

Være anerkjennende, bekreftende, 

respektfulle og empatiske 

rollemodeller.

Gi positiv respons ved ønsket atferd. 

Trygghetsverdier

Utrykker trygghet, -emosjonelt og 

kroppslig. Dette er en 

grunnleggende verdi. 

Voksenrollen

Trygge, tydelige og omsorgsfulle 

voksne som har nærhet til barna, 

fysisk og emosjonelt.

Være forutsigbar, sensitiv og 

respondere på barnas utrykk.

Ha fokus på inkludering og støtte.

Legge til rette for et fysisk trygt 

miljø. 
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Barnesyn
Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som dynamisk, i tett 

samspill med deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som 

selv bidrar til egen og andres læring. Samspill og fellesskap med andre mennesker er avgjørende for barns 

utvikling og læring

I Sandvedhaugen barnehage har vi dette synet på barn:

Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og menneskelige miljøet: Graden av aktivitet avhenger av alder, 

funksjonsnivå, interesse og motivasjon. I det daglige ser vi at barna viser hva de vil og hva de er opptatt av. De tar 

kontakt med både barn og voksne, og er fysisk aktive og gjør egne erfaringer. Barn er lekende.

Barn er sosiale: De elsker at ting skjer rundt dem, de knytter tidlig vennskap og utvikler seg og lærer i samspill med 

andre barn og voksne. I møter mellom barn – barn og mellom barn - voksne i garderoben, på stellebordet, i sandkassen 

og i dyp konsentrasjon i samtale og spill ser vi gjensidighet i kontakten.

Barn er kompetente: De kan mye, er selvstendige og har en intensjon med det de gjør. Barn vil gjerne medvirke i det som 

skjer rundt dem. Tidlig ser vi ønske om å delta, og vilje til å mestre i daglige situasjoner ved påkledning, i praktiske 

oppgaver, i samtale og ved å hevde sin mening.

Barn har behov for voksne: De klarer mye selv, men trenger også hjelp og veiledning fra de voksne. Barn skal vite at 

voksne er tilgjengelige og gir den nødvendige støtten i løpet av barnehagedagen. 

Barn inspireres av det fysiske miljøet og menneskene de møter: Barn imiterer og observerer. Det fysiske miljøet, inne og 

ute, gir inspirasjon til lek og samhandling. Barnehagens estetiske utforming påvirker barnas kreativitet, tanke og handling.

Barnesynet får konsekvenser for voksenrollen:

 Være nær barna, gi omsorg, se hvert enkelt barn og være tilstede emosjonelt og fysisk.

 Undre oss sammen med barna og vise respekt for barnets initiativ.

 Bekrefte det barnet ser og er opptatt av.

 Møte barna på barnas egne premisser.

 Gode rollemodeller, kunnskapsformidlere og kulturformidlere. 

 Vise tydelig hva som forventes av oppførsel i ulike situasjoner.

 Engasjerte, varme og ansvarsbevisste voksne. 

 La barna bli kjent med, og oppleve samfunnet, nærmiljøet og kulturen. 

 Gi barna et inspirerende og trygt fysisk miljø i fellesskap med barn og voksne.
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Inkludering
«Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 

fellesskapet. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut 

fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn». 

(Rammeplanen s.9)

Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn og voksne. Sandvedhaugen har som mål at barnehagen skal være 

inkluderende. Målsettingen innebærer at inkludering er et overordnet prinsipp som gir føringer for hvordan vi forholder oss til i 

hverandre i hverdagen, i lek, i omsorg og i læringssituasjoner. Barnehagen skal gi alle barn en opplevelse av at de selv og alle i 

gruppen er betydningsfulle for fellesskapet. Verdier som likestilling, ikke-diskriminering, og like muligheter for alle er svært viktig for 

barnehagen. Dersom barnehagen og/ eller foresatte/ barn opplever ekskludering settes det inn tiltak. 

Barns medvirkning
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn

på barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal 

ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta». (Rammeplanen s.27).

At barn har rett til medvirkning er forenlig med barnesynet i Sandvedhaugen barnehage” Barn er aktive og viser initiativ i møte 

med det fysiske og menneskelige miljøet”

Barn har rett til å si og gi uttrykk for sine meninger i fellesskapet med andre. Både kroppslig og verbalt uttrykker barna hvordan de 

har det, og hva de er opptatt av. Barns medvirkning og barns uttrykk ser vi både i lek og skapende aktiviteter. Å ta barns 

medvirkning på alvor er å engasjere seg i barna, og ta seg tid til den gode samtalen. Barna oppmuntres til å undre seg og stille

spørsmål. Barns medvirkning skal gjenspeiles i den daglige pedagogiske virksomheten, i valg av tema og tilrettelegging av miljø 

og materiell. 

Danning
«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å 

fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur» «Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at 

barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer. (Rammeplanen s. 21)

Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Våre verdier gir retning for oppdragelsen. Sandvedhaugen 

barnehage legger vekt på at barna skal mestre deltagelse i samfunnet, både i dag og i framtida. Vi veileder barn slik at de kan få 

mulighet til å utvikle sin evne til å ta vare på seg selv og andre, samtidig oppmuntres barn til ha egne initiativ og meninger. De 

voksne må være bevisst sin egen rolle. Danning skjer i alle konkrete daglige situasjoner hvor vi møtes. 
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Omsorg
Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, og er en yrkesetisk forpliktelse. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen 

mellom voksen - barn og barn - barn. Omsorg er en viktig forutsetning for barnas trivsel. God omsorg og trivsel er viktig for 

barnas fysiske og psykiske helse, trygghet, utvikling og læring. Den omsorg et barn blir møtt med, og selv får lov å vise mot 

andre, er med på å danne grunnlag for barnets utvikling av empati, respekt og toleranse. 

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna 

og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring» 

Voksenrollen:

 Være gode omsorgspersoner og ivareta barna fysiske og psykiske helse   

 Være oppmerksomme, nærværende og engasjerte i barnas liv

 Gode rutiner i barnehagen (beskrives mer utfyllende i MHV - miljøretta helsevern  som finnes i barnehagens HMS perm)

Læring
I barnehagen har vi  formelle og uformelle læringssituasjoner. De henger nøye sammen. De formelle situasjonene er planlagte 

og ledet av personalet mens de  uformelle er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter, som ”her og nå” situasjoner som 

påkledning, stell, måltid, ute- og innelek.

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og 

mestre»

Ved å observere og imitere lærer barna ferdigheter og holdninger. Kunnskaper om ulike fenomener som f. eks natur, kropp, 

samfunn, kunst, kultur, sosialt samspill gir økt innsikt og forståelse. Eksperimentering og problemløsning gir utfordring for både 

tanke og språk.

Voksenrollen:

 Motivere for læring og være nysgjerrige sammen med barna

 Bruke språket i alle sammenhenger

 Dele vår kunnskap og søke ny kunnskap sammen med barna

 Tilrettelegge for lek

I et dynamisk samspill skaper barn og voksne en meningsfull hverdag.
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Bygge selvfølelse
V

æ
re et b

arm

Lek
«Leken skal ha en sentral plass i 

barnehagen, og lekens egenverdi skal 

anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår 

for lek, vennskap og barnas egen 

kultur» (Rammeplanen s.20) 

Leken åpner for muligheten til å utvikle 

vennskap og å forstå seg selv i møte med andre 

mennesker og ulike miljø. Å leke sammen med 

andre, men også alene, oppleves som både 

spennende og motiverende. Leken gir 

muligheter for å uttrykke tanker og følelser. 

Humor, kreativitet og glede gjenspeiles i leken, 

men også spenning og alvor. I barnehagen har 

barna muligheter til å leke, både inne og ute. 

Spesielt uteleken gir barna muligheter for fysisk 

utfoldelse og mestring i møte med ulike årstider.

Voksenrollen:

 Gi varierte lekeerfaringer med et variert 

lekemateriell

 Gi tid og rom for lek, og mulighet til å leke i 

små og store grupper

 Støtte, videreutvikle og utfordre i lek og 

samspill.

 Være en brobygger mellom barna

 Være lekende, inspirerende og gode 

rollemodeller

 Ha en aktiv/ observerende rolle

 Være utforskende og kreative sammen med 

barna

 Gi barna mulighet til medvirkning

 Være igangsettere, pådriver og avslutter  

 Hjelpe barna til å bruke og forstå lekekoder, 

og forstå perspektivtaking

 Vise barna sosial regler og normer i samspill 

med andre

I leken 
opplever 

barnet ditt 
å……
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Sosial kompetanse
Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og 

samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne 

kompetansen er viktig for at enkeltbarnet skal lykkes og 

trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig 

deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som 

samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg 

fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin 

plass. Barns evne til å etablere vennskap henger i stor grad 

sammen med den sosiale kompetansen deres. Sosial 

kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig 

inngår i en helhet i barnas samspill, for eksempel 

selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og 

selvkontroll. I relasjonene til voksne og barn i barnehagen 

videreutvikler barnet den sosial kompetansen som det 

trenger i relasjoner til andre mennesker generelt

(Barns trivsel- voksnes ansvar, Utdanningsdirektoratet).

Barnehagens pedagogiske praksis tar utgangspunkt i dette 

når vi utarbeider våre metodiske opplegg.
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ToWe og StoWe

Vi er nå i ferd med å avslutte utviklings- og forskningsprosjektet vi har hatt i 

samarbeid med universitetet i Stavanger, Kingston og Barcelona. Dette er et 

EU prosjekt som har blitt drevet med bevilgninger fra EU. Vi har bidratt til å 

utvikle et pedagogisk materiell for arbeid med småbarn ved å prøve ut 

pedagogiske verktøy. Et av de viktigste målene har vært å øke personalets 

kompetanse og utvikling av egen praksis og øke læringsmulighetene for alle 

barn. 

Vi har også jobbet med å sikre kvalitet for læring og utvikling for de yngste 

barna. Gjennom nye metoder skal personalet bli i stand til å utvikle alle barns 

potensiale for trivsel, utvikling og læring

Fire 0-3 års avdelinger har vært ressursavdelinger som har deltatt i selve 
prosjektet. Avdelingene har prøvd ut fire forskjellige verktøysom omhandler:

 Småbarns trivsel

 Småbarns stemme og utrykk

 Småbarns andrespråk

 Småbarns måltider

Vi har også implementert noen av verktøyene til de andre avdelingene

(småbarns måltider og småbarns stemme og uttrykk.) Denne delen av 

prosjektet har vi valgt å kalle STOWE (Sandvedhaugen TOWE).

Toddlers wellbeing – småbarns trivsel i barnehagen.

Dette trivselshjulet gir deg en innføring i 

betydningen av kritisk tenkning og 

reflekterende praksis, og forteller deg 

hvordan du kan utvikle den nødvendige 

evnen til å lese og forske, og utvikle 

kompetansen og holdningene som kreves 

for å tilrettelegge for småbarns trivsel. 
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Fokuset i ToWe/StoWe har vært på pedagogikken i hverdagen. Vi har jobbet for å maksimere læringspotensialet ved 

situasjoner som oppstår hver dag med både barn og voksne tilstede. Selvstendighet, medvirkning, vennskap og 

mestring er viktige faktorer for å oppnå økt trivsel.

Målet er økt trivsel for alle barn i barnehagen. 

I dette prosjektet har noen pedagoger også vært så heldige å få bli med på jobshadowing (hospitering) både hos våre 

kolleger i Barcelona og i Kingston. I mai 2017 hadde vi også besøk en uke fra Barcelona og Kingston. Dette har vi hatt 

stort utbytte av. Vi har sett på likheter og ulikheter i både pedagogikk og kultur.

Videre skal det være en stor workshop i Kingston våren 2018. Vi har også fått den gleden av å bidra til flere kapitler i en 

bok som kommer ut om prosjektet.
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Barnehagens satsingsområde

Den utviklingsstøttende barnehagen

• I Sandnes kommune vil vi etablere et helhetlig system for å styrke personalets kunnskaper og handlingskompetanse. 

Systemet handler om hvordan personalet, i samspill med barna, kan støtte barna i deres utvikling og læring.

• Alle kommunale barnehager skal få opplæring i den utviklingsstøttende barnehagen.

• Sandvedhaugen barnehagen ser på dette satsingsområdet som en forlengelse av ToWe prosjektet.

INNHOLD

• Fire fagdager for alle ansatte

• Egne veiledere i barnehagen

• Observasjon av barnehagens omsorgs- og læringsmiljø. Det er de ansatte som skal observeres (høst og vår).

• Det har blitt utarbeidet et eget veiledningsmateriell til både personalet og foresatte

• E- læringsprogram
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Sosioemosjonell støtte

- Positivt klima

- Negativt klima

- Voksnes sensitivitet

- Forstå barnets 

perspektiv

- Veiledning av barnets 

handlinger

Organisering av 

avdeling

- Håndtere atferd

- Produktivitet

- Form på det 

pedagogiske 

arbeidet

Kognitiv utvikling og 

støtte

- Fremme læring og 

utvikling

- Kvalitet på 

tilbakemelding

- Språkstøtte



Overgang barnehage/skole
I Sandvedhaugen barnehage kaller vi våre førskolebarn for Løveungene, et navn som er valgt av barna selv. 

Løveungene treffes ukentlig, avdelingsvis og på tvers av tunene. 

På løveungene ønsker vi å stimulere og videreutvikle barns naturlige nysgjerrighet for læring og gi dem opplevelser av 

mestring i samhandling med jevnaldrende. Sandvedhaugen barnehagen har progresjonsplan for alle barn. Under 

presenteres progresjonsplanen for Løveungene.

Vi vektlegger felles opplevelser og aktiviteter gjennom hele året. Hver sommer avslutter vi Løveungene med topptur til 

Dalsnuten og en høytidelig avslutningsseremoni i ”Sola” vår.

Tema Mål, få erfaringer med
Sosial kompetanse -Oppleve vennskap og fellesskap i en aldershomogen gruppe 

-Ta kontakt med andre på en positiv måte, lytte til andre

-Erfaringer i å løse konflikter uten voksenstøtte, vise empati, bry seg om andre og vise hensyn

-Akseptere at egne ønsker ikke alltid blir oppfylt, vente på tur

-Valg/ handlinger har konsekvenser

-Empati og omsorg

-Fokus på å kjenne, forstå og regulere egne følelser

-Å stå frem i gruppa

-Hjelpe andre, spørre om hjelp når en ikke forstår 

-Rekke opp hånden

-Fullføre påbegynt arbeid

-Sitte i ro over en periode

Lek -Inkludere andre i lek og bli inkludert

-Mestre rolleleken ved å kunne lese lekesignalene, og kunne delta over tid

-Lek i små og store grupper

-Drive leken videre og ta imot impulser fra andre

-Delta i regelleker og takle det å tape

21



Kommunikasjon, språk og tekst -Få kjennskap til ulike rim og regler

-Synge barnesanger, og vår egen Løveungesang

-Ha fokus på samtale, lytte til høytlesning

-Lek/ kjennskap med bokstaver, lyder og tallbegrep

-Øve på å skrive og gjenkjenne navnet sitt (Blyantgrepet)

-Forståelse av ulike begreper

-Besøk til biblioteket

Kropp, bevegelse, mat og helse -Gå på lengre turer med sekk på ryggen

-Kle av og på seg selv, og henge klær, sko og ting på plass

-Gå på do, tørke seg selv og vaske hender

-Kjennskap til kroppen og alle kroppsdeler 

-Gode erfaringer med å være ute i naturen

-Få erfaringer med å lage mat ute

-Regelleker og sangleker

-«Henry» førstehjelpsopplegg for barn

-Besøk i Sandneshallen

Kunst, kultur og kreativitet -Prøve ut ulike uttrykksformer gjennom dramatisering

-Male på ulikt materiell, arbeide med gjenbruk i formingsaktiviteter 

-Formingsprosjekter som går over lengre tid

-Fokus på barnas egen kreativitet

-Bevisst forhold til arkitektur og konstruksjon

-Lytte til ulike musikk

Natur, miljø og teknologi -Fokus på respekt for naturen og miljøvern når vi er på tur

-Lære mer om gjenbruk og resirkulering/ kildesortering 

-Få kjennskap til ulike vekster og arter som lever i naturen

-Kjennskap til livsløpet i naturen

-Forske og eksperimentere

-Ha kjennskap til dager, måneder, årstider og kalender 

-Besøke Vitenfabrikken

Etikk, religion og filosofi -Kjennskap til at det finnes ulike livssyn

-Stille spørsmål og undre seg

-Få kjennskap til samfunnets grunnleggende normer og verdier

-Skape interesse og toleranse for ulikheter 

-Vise respekt for andre

-Luciafeiring, mulighet for å delta på gudstjenester ved påske og jul

Nærmiljø og samfunn -Få oppleve å reise med tog/ buss

-Tarkus/ Naffen- trafikkopplæring for barn

-Få kjennskap til kart

-Få erfare nærområdet rundt barnehagen

-Besøk i Sandneshallen

Antall, rom og form -Møte tall, tallsymboler og former

-Kategorisere/ sortere 

-Mattekassen og mattemeisen

-Få kjennskap til terning og ulike spill

-Få erfaringer med begreper som større, mindre, kortere, lengst, flere, færre osv..

-Voksne som er bevisst på å lage enkle regnestykker med barna

-Få opplevelse med mestring, glede og undring 22



Fagområdene i Rammeplanen

«Fagområdene gjenspeiler områder som 

har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme 

trivsel, allsidig utvikling og helse. 

Barnehagen skal se fagområdene i 

sammenheng, og alle fagområdene skal 

være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold».

(Rammeplanen side 47)

Vi har utarbeidet en progresjonsplan for alle 

fagområdene der mål og metode for hver 

aldersgruppe er beskrevet. Dette blir 

personalets arbeidsdokument.

Kommunikasjon, språk og tekst 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal 

barnehagen bidra til at barna får utforske 

og utvikle sin språkforståelse, 

språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer. I barnehagen 

skal barna møte ulike språk, språkformer 

og dialekter gjennom rim, regler, sanger, 

litteratur og tekster fra samtid og fortid. 

Barnehagen skal bidra til at barn leker 

med språk, symboler og tekst og 

stimulere til språklig nysgjerrighet, 

bevissthet og utvikling».  

(Rammeplanen side 47 og 48)

Den voksnes rolle

• Den voksne må være lyttende til barns språk, 

stille spørsmål, tolke og hjelpe barna til å finne 

de rette ordene igjennom dagen.  «Den støtten 

den voksne skal gi må være som et språklig 

stilas rundt barnets ytringer.  Stillaset skal støtte 

barnet mens den språklige utviklingen og 

byggearbeidet pågår» (Høigård 2006)

• Den voksne skal arbeide aktivt og snakke med 

barna, lytte og få dem til og bruke ordene.  Barn 

trenger bekreftende og oppmerksomme voksne 

for å sette ord på sine opplevelser og erfaringer.

• Barn er vant til å lytte oppmerksomt til den 

voksnes tonefall.  Det er viktig at den voksne 

varierer med tonefallet.  Også volumet bør 

brukes aktivt for å skape interesse og 

engasjement. 

• Pauser er turvekslingssignal.  Man gir rom for 

barnas tanker og barna opplever at de tar del i 

samtalen.  Det åpner også for at de kan delta 

med ansiktsuttrykk, lyder og kommentarer.  

• Bidra til å skape en god språklig atmosfære 

gjennom og stille åpne spørsmål.  Være 

respektfull overfor det som blir sagt, være 

språklig bekreftende og anerkjennende. Gi 

barnet mestringsfølelse, ikke rett på det barnet 

sier, men gjenta ord og setninger på en korrekt 

måte.

• Begrepsfeste og sette ord på barns handlinger.

Vi vil gjennom arbeid med kommunikasjon, 

språk og tekst bidra til at barna blir kjent 

med bøker, eventyr, sanger, rim/regler, 

bilder og media. Vi ønsker at barna skal få 

erfaringer med å lytte, men også lære seg 

å bruke sitt språk til å uttrykke følelser, 

ønsker, erfaringer, til å løse konflikter og til 

å skape positive relasjoner i lek og 

samspill. I tillegg vil vi legge til rette for at 

barna skal få mulighet til å videreutvikle sin 

begrepsforståelse og sitt ordforråd. 

Begrepsforståelse og ordforrådet styrkes 

ved å knytte språket til handlinger.

Språk i barnehagen

Det er viktig å lese for alle barn, for å øke 

leselysten, pirre nysgjerrigheten og 

stimulere fantasien. Lesing er en viktig 

kilde for å fremme barns språk.  Det er en 

inspirasjon til fellesskapsfølelse og lek. 

Samtidig er lesing en god øvelse i økt 

fokus og konsentrasjon. Vi 

Sandvedhaugen barnehage bruker blant 

annet metoden: dialogisk lesing. Dialogisk 

lesing handler om å lese bøker med bilder 

og tekst for barn på en systematisk måte.

-LES, SNAKK, LEK

En annen metode er bruk av konkreter, 

fysiske objekter som barn kan se, ta og 

lukte på. 

Språktrappa Sandnes er et pedagogisk 

planleggingsverktøy for å sikre 

systematisk språk og begrepslæring i 

barnehage og skole.  http://sandnes. 

spraktrappa.no/
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Fagområdene i Rammeplanen

Kunst, kultur og kreativitet  

«Opplevelser med kunst og kultur i 

barnehagen kan legge grunnlag for 

tilhørighet, deltakelse og eget skapende 

arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske 

erfaringer med kunst og kultur i ulike 

former og organisert på måter som gir 

barna anledning til utforskning, fordypning 

og progresjon. Barna skal støttes i å være 

aktive og skape egne kunstneriske og 

kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til 

rette for samhørighet og kreativitet ved å 

bidra til at barna får være sammen om å 

oppleve og skape kunstneriske og 

kulturelle uttrykk».

(Rammeplanen s. 50)

Natur, miljø og teknologi 

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan 

fremme forståelse for naturens egenart og 

barnas vilje til å verne om naturressursene, 

bevare biologisk mangfold og bidra til 

bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra 

til at barna blir glade i naturen og får 

erfaringer med naturen som fremmer evnen 

til å orientere seg og oppholde seg i naturen 

til ulike årstider. Barnehagen skal legge til 

rette for at barna kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få oppleve naturen som 

arena for lek og læring».

(Rammeplanen s. 52) 

Kropp, bevegelse, mat og helse  

«Gode vaner som tilegnes i 

barnehagealder, kan vare livet ut. 

Barnehagen skal legge til rette for at alle 

barn kan oppleve bevegelsesglede, 

matglede og matkultur, mentalt og sosialt 

velvære og fysisk og psykisk helse. Barna 

skal inkluderes i aktiviteter der de kan få 

være i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og 

mestring ut fra egne forutsetninger. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir 

kjent med kroppen sin og utvikler 

bevissthet om egne og andres grenser».

(Rammeplanen s. 49)

Barnas hverdag:

• Lek og fysisk aktivitet sammen med andre  

barn.

• En veksling mellom aktivitet og hvile/ro.

• Et sunt kosthold og god hygiene.

• Frisk luft hver dag.

• Variert fysisk aktivitet, inne og ute. 

• Turer i skog og mark.

• Sandneshallen.

Barnas hverdag:

• Bli inspirert og kjent med ulike former for  

billedkunst og kunsthåndverk.

• Skape sin egen kunst og uttrykksform.

• Erfaring med musikk, dans og drama.

• Bli kjent med bøker, eventyr, sanger, rim og  

regler som en del av vår kultur.

Barnas hverdag:

• Bli kjent med dyr og planter i barnehagen, og 

utenfor barnehagen.

• Oppleve ulike landskap som skog, fjell og  

marker. 

• Å være ute i allslags vær.

• Erfaring med, og forståelse for samspillet  

mellom natur og mennesker. 
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Fagområdene i Rammeplanen

Nærmiljø og samfunn 

«Etikk, religion og filosofi er med på å 

forme måter å oppfatte verden og 

mennesker på og preger verdier, normer 

og holdninger. Fagområdet retter særlig 

oppmerksomhet mot barnehagens 

samfunnsmandat og verdigrunn- lag i et 

samfunn preget av livssynsmangfold. 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til 

fortellinger, tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike religioner og livssyn og 

erfaringer med at kulturelle uttrykk har 

egenverdi. Barnehagen skal skape 

interesse for samfunnets mangfold og 

forståelse for andre menneskers 

livsverden og levesett».

(Rammeplanen s. 54)

-

«Barnas medvirkning i barnehagens 

hverdagsliv legger grunnlaget for videre 

innsikt i og erfaring med deltakelse i et 

demokratisk samfunn. Gjennom 

utforsking, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent 

med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og 

erfaring med lokale tradisjoner, 

samfunnsinstitusjoner, og yrker slik at 

barna kan oppleve tilhørighet til 

nærmiljøet».

(Rammeplanen s. 56)

Antall, rom og form  

«Fagområdet handler om å oppdage, 

utforske og skape strukturer og hjelper 

barna til å forstå sammenhenger i 

naturen, samfunnet og universet. Barne-

hagen skal synliggjøre sammenhenger og 

legge til rette for at barna kan ut- forske 

og oppdage matematikk i dagligliv, i 

teknologi, natur, kunst og kultur og ved 

selv å være kreative og skapende. Arbeid 

med fagområdet skal stimulere barnas 

undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsing». 

(Rammeplanen s. 53) 

Etikk, religion og filosofi 

Barnas hverdag:

• Verdiene kommer til uttrykk i møtet 

mellom 

mennesker. Barn har behov for gode  

rollemodeller.

• Det skal være rom for barnas tro, 

spørsmål  

og undring.

• I det daglige skal barna oppleve å bli møtt  

med respekt og interesse for sin kulturelle  

og religiøse bakgrunn.

• I konflikter søkes det løsninger gjennom  

dialog.

Barnas hverdag:

• Å oppdage, og å være nysgjerrige på hva   

som finnes i nærmiljøet.

• Litteratur og hverdagshistorier, opplevelse  

av meningsfylte møter med personer,   

arbeidsplasser og institusjoner vil bidra til   

at barna kjenner seg som en del av et  

fellesskap.

• Barnehagen bidrar til nærmiljøet.

• Få erfaring med media og digitale verktøy.

Barnas hverdag:

• Bruke språket som redskap for logisk  

tenkning og problemløsning.

• Utforske og leke med tall og mengder.

• Telleregler 

• Begreper om størrelse, former, farger, 

• Plasseringsbegreper som foran, bak, ved  

siden av, under, over, på, i

• Klassifiser og sortere.

• Erfare rom og retning.
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Høytider og merkedager
Vi vil markere sentrale høytider og merkedager som er en del 

av vår kultur.

«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjoner, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk 

i ulike religioner og livssyn og som er forandret i 

menneskerettighetene» (lov om barnehager § 1)

Personalet på avdelingene skal gi barn kjennskap til de kristne 

høytider og tradisjoner. Vi skal gjøre barna oppmerksomme på 

de forskjellige kulturer og livssyn som er representert i 

barnegruppen. 

 Markere påske og jul, samt jul og påskevandring i kirken. 

Når det er jul i landsbyen vår legger vi vekt på felles 

opplevelser og tradisjoner

 Markere fastelavn

 FN- dagen: Barnehagen vår har et fadderbarn og denne 

dagen lager vi et arrangement rundt dette. Vi ønsker å ha et 

fokus på mangfoldet vi har i Sandvedhaugen barnehage.

 Grunnlovsdagen 

 Bursdagsmarkering med barnet i sentrum
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Måltid
Sandvedhaugen barnehage skal være en sunn barnehage.

I Sandvedhaugen barnehage får barna et smøremåltid om dagen, med 

unntak av i sommerbarnehagen som er betalingsfri, da må barna ha med 

matpakke til frokost og lunsj. Frukt og melk serveres hele året. 

Barna har med seg en matpakke hver dag som spises til frokost eller på 

tur. Matpakken gjør oss mer fleksible når det er behov for det. Videre gir 

det barna en større voksentetthet da personalet bruker mindre tid på 

matlaging og opprydning. Vi ser nytten av at barna medbringer en 

matpakke hver dag. Matpakke er en del av norsk kultur og vil gi barna 

erfaringer med at medbrakt mat har en verdi både økonomisk og kulturelt.

En gang pr. måned lages det et varmt måltid. Hvis avdelingene skal ha et 

pedagogisk opplegg rundt matlaging gis det mulighet for innkjøp til dette.

Maten vi lager i barnehagen er anbefalt av helsedirektoratet. 

Måltidet er en betydningsfull arena for samvær, lek og læring.

Sandvedhaugen barnehage har i forbindelse med vårt ToWe prosjekt hatt 

et spesielt fokus på barnas trivsel.

Måltidet er valgt ut som et av de områdene vi har prøvd ut pedagogiske 

verktøy. 

Vi ønsker å se på måltidet som en pedagogisk arena hvor trivsel, 

mestring og utvikling går hånd i hånd. 

Den voksnes rolle:

 Formulere målsettinger ut ifra de verdier vi som vi ønsker å jobbe med

 Lage en god struktur og organisering ut i fra barnegruppas behov

 Være en lekende voksen

 Gi barna medvirkning 

 Legge til rette for at barna kan oppleve selvstendighet og mestring

 Fremme språket ved å samtale om det barna er opptatt av

 Oppmuntre til samarbeid og gi dem muligheten til å hjelpe hverandre

 Sette ord på og dyrke felleskapet 

 Ivareta og utvikle vennskap

 Jevnlig refleksjon og vurdering av voksenrollen



Hygiene
Barnehagen vektlegger god hygiene og helse. Vi hjelper barna med å lære grundig såpevask av hender. Voksne 

spriter/ vasker hendene etter bleieskift og lignende.

Avdelingene jobber etter kommunens hygienereglement. Hver avdeling har en ansatt som har ansvar for oppfølging av 

dette.

Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner
Barnehagen skal være sikker og trygg for barn og voksne

Det er utarbeidet egne sikkerhets- og beredskapsplaner for barnehagen. Ved evakuering har vi oppmøteplass ved 

Sandneshallen. Risikoanalyser blir laget jevnlig hvis de ikke finnes fra før.

Barna har sitt eget verneombud som velges av foresatte. Enhetsleder og verneombud har spesielt ansvar for opplæring og 

oppfølging av HMS rutinene.

Sikkerhetsrutinene skisserer hvordan vi forholder oss til barn og voksnes sikkerhet i ulike situasjoner.
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Samarbeid med andre instanser 
Det er lovfestet at barnehagen og samarbeidspartnere må 

innhente samtykke fra foresatte før informasjon utveksles. 

Hvem

Helsestasjon 

Helsesøster, i samråd med foresatte kan ta kontakt med barnehagen hvis barnet trenger tilrettelegging i forhold til utvikling. 

Helsesøster kan medvirke i forbindelse med overføringsmøter til skolen. 

https://www.sandnes.kommune.no/hels

e-sosial/helse/helsestasjoner-for-barn/

Barne- og familieenheten i Sandnes

Barnevernstjenesten

Barnehagen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom hjemmet og barnevernet ved behov. Barnehagen har lovpålagt plikt til å 

sende bekymringsmelding til barnevernet om de opplever at barn utsettes for omsorgssvikt, og plikt til å gi tilbakemelding på 

hvordan vi opplever barnet i barnehagen etter forespørsel fra barnevernet. Barnehagen samarbeider med foresatte ved behov 

for henvendelse til/fra barnevernet. Unntaket er ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Ressurshelsestasjonen

Ved ressurshelsestasjonen arbeider det ulike fagpersoner som kan bidra med familieveiledning, både utenfor og i hjemmet. De 

arrangerer blant annet kurs for foresatte. 

Foresatte kan selv ta kontakt med ressurshelsestasjonen ved behov.

https://www.sandnes.kommune.no/hels

e-sosial/barn-og-familie/barnevern/

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

I samarbeid med foresatte kan barnehagen sende en henvisning til PPT. PPT vil bidra med observasjon og kartlegging av 

barnet for å vurdere behovet for ekstra oppfølging og veiledning. PPT foreslår tiltak som kan bidra til barnets videre utvikl ing.

Tidlig innsats-team

Tidlig innsats er et tilbud fra PPT. Barnehagen kan ta kontakt med TI-teamet når barnehagen har behov for veiledning og 

rådgiving.

https://www.sandnes.kommune.no/barn

ehage-og-skole/spesial-

undervisningstotte/

Styrket barnehagetilbud 

Styrket barnehagetilbud kan tildele støttetimer og/eller spesialpedagogisk hjelp.

https://www.sandnes.kommune.no/barn

ehage-og-skole/spesial-

undervisningstotte/#heading-h2-4

Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)

Barnehagen kan søke om tospråklig assistent til å lede språkgrupper i barnehagen. FBU tilbyr og utlån av materiell på ulike 

språk, samt kurs til personal i barnehagene.

https://www.sandnes.kommune.no/barn

ehage-og-skole/spesial-

undervisningstotte/#heading-h2-6

Skolene i nærområdet

Vi samarbeider med flere skoler om overgangen fra barnehage til skole. Vi har ett utvidet samarbeid med Sandved skole, som 

er vår nærskole.

Utdanning/praksiselever/lærling

Vi har ett godt samarbeid med Universitetet i Stavanger og har barnehagelærerstudenter i praksis. Vi har og praksiselever og 

lærlinger fra ungdomsskole og videregående skole.

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsestasjoner-for-barn/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/barn-og-familie/barnevern/
https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/spesial-undervisningstotte/
https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/spesial-undervisningstotte/#heading-h2-4
https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/spesial-undervisningstotte/#heading-h2-6


Måned Barn Personal Foreldre
August/September 16.08 Planleggingsdag 16.08 Planleggingsdag kl. 0800-1530

13.09 Foreldrerådsmøte 0-3 år kl. 1900-2000

14.09 Foreldrerådsmøte 3-6 år kl. 1900-2000

Personalmøte avdelingsvis i løpet av september 

(2t)

17.08 Planleggingsdag

13.09 Infomøte nye foresatte kl. 1815, Flatafjell

13.09 Foreldrerådsmøte 0-3 år kl. 1900-2000

14.09 Foreldrerådsmøte 3-6 år kl. 1900-2000

21.09 SU- og AU møte på Flatafjell

Oktober 09.10 Planleggingsdag

24.10 FN-dag

09.10 Planleggingsdag: USB kl. 0830-1530

24.10 FN-dag

09.10 Planleggingsdag

24.10 FN-dag

November 17.11 Planleggingsdag

Temaarbeid avdelingsvis

17.11 Planleggingsdag: USB

Temaarbeid avdelingsvis

17.11 Planleggingsdag

Desember Tema: jul i landsbyen

13.12 Lucia

15.12 Nissefest

Kirkevandring

Tema: jul i landsbyen

07.12 Julepause

13.12 Lucia

15.12 Nissefest

Kirkevandring

13.12 Lucia

Januar 02.01 Planleggingsdag 02.01 Planleggingsdag: USB 02.01 Planleggingsdag

Februar 06.02 Samefolkets dag

09.02 Karneval/Fastelavn

06.02 Samefolkets dag

07.02 Felles personalmøte kl. 1700-1900

09.02 Karneval/Fastelavn

Mars 28.03 Barnehagen stengt

29.03-30.03 Påskestengt

28.03 Barnehagen stengt

29.03-30.03 Påskestengt

28.03 Barnehagen stengt

29.03-30.03 Påskestengt

April 03.04 Planleggingsdag

Temaarbeid

03.04 Planleggingsdag: USB

Temaarbeid

03.04 Planleggingsdag

Mai 01.05 Barnehagen stengt

10.05 Barnehagen stengt

15.05 Dugnad kl. 1600-1800

16.05 17-maitog

17.05 Barnehagen stengt

21.05 Barnehagen stengt

0105 Barnehagen stengt

10.05 Barnehagen stengt

15.05 Dugnad kl. 1600-1800

16.05 17-maitog

17.05 Barnehagen stengt

21.05 Barnehagen stengt

0105 Barnehagen stengt (Arbeidernes dag)

10.05 Barnehagen stengt (Kristi 

Himmelfartsdag)

15.05 Dugnad kl. 1600-1800

16.05 17-maitog

17.05 Barnehagen stengt (Norges 

Grunnlovsdag)

21.05 Barnehagen stengt (2. pinsedag)

Juni 07.06 Landsbyfest/10-årsjubileum 07.06 Landsbyfest/10-årsjubileum 07.06 Landsbyfest/10-årsjubileum

Årshjul 2017/2018
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