




STYRINGSDOKUMENTER

Barnehageloven og Rammeplanen

Barnehageloven sier at Samarbeidsutvalget i hver barnehage skal fastsette årsplan for 

den pedagogiske virksomheten. Rammeplanen er en forskrift til Loven, og gir 

retningslinjer for barnehagens innhold, verdigrunnlag og oppgaver. Dette er 

utgangspunktet for årsplanens innhold og oppbygging. 

Årsplan

Årsplanen behandles og vedtas av Samarbeidsutvalget i barnehagen. Den har flere 

funksjoner: 

- den skal være et grunnlagsdokument for barnehagens personale for å styre

virksomheten i en bevisst og uttalt retning

- den skal være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke

innholdet i barnehagen

- den skal være et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen  

- den skal gi konkret informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier,

politikere, foreldre og barnehagens øvrige samarbeidspartnere. 

Ansvar og roller

Hana, Øygard og Høle barnehage er kommunale barnehager i Sandnes

kommune. Barnehagene eies av Sandnes kommune og våre tre barnehager drives som 

en resultatenhet. Denne organiseringen er et pilotprosjekt som pågår ut 2017. Denne 

formen for organisering i Sandnes kommunale barnehager skal videreføres fra 

01.01.2018. Sammensetning av barnehager i resultatenheten vår kan da bli endret. 

Områdene styres av en resultatenhetsleder, og det er en styrer i hver av barnehagene. 

Alle kommunale barnehager i Sandnes sorterer under området ”Oppvekst barn og 

unge” med Torill Jacobsen Kind som kommunaldirektør. Barnehageeier har det 

overordnete ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk. 

Styrer har det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Denne vil ha ansvar for at det er samarbeid med barnehageeier om 

planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling, og i dette arbeidet skal hele 

personalgruppen involveres. 

Pedagogisk leder har ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, og skal 

gjennom dette sørge for at rammeplanen oppfylles. 

Vedtekter

Våre barnehager følger Sandnes kommunes «Vedtekter for kommunale barnehager». 

Vedtektene kan du lese her: 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/barnehageskole/barnehage/vedtekterbet

alingregler/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-sandnes-kommune.pdf

Kvalitetsplan

Sandnes kommune har utviklet en egen kvalitetsplan for barnehagene. Denne planen 

ligger også til grunn for arbeidet i våre barnehager. Du kan lese mer om kvalitetsplanen 

her: 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/barnehageskole/barnehage/kvalitetsplan

-for-barnehager-i-sandnes.pdf
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FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Barn og barndom

Rammeplanen sier at barna som går i barnehage, skal få en god barndom preget av 

trivsel, vennskap og lek.  I vår barnehage anerkjenner vi leken som en betydelig del av 

barndommen. Barna opplever verden og utvikler seg selv gjennom leken, og i samspill 

med andre. Gjennom leken lærer barn å ta i bruk fantasien sin, ta andres perspektiv, og 

gi rom for tanker og følelser. Barn lærer seg å få venner, og utvikler sine sosiale 

ferdigheter. Vi skal sørge for at barna i vår barnehage blir sett og hørt, møtt med 

anerkjennelse, respekt og tillit.  

Alle barna i barnehagen skal oppleve leken som noe positivt og kjekt, og føle at de selv 

har en viktig rolle i felleskapet. Den voksne er aktiv deltakende ut fra hvilke behov det 

enkelte barnet og barnegruppa har. Barna skal oppleve at de har medbestemmelse i 

egen barndom og er aktive deltakere i samfunnet. Dette gjør vi for at barna som går i 

vår barnehage skal få gode barndomsminner i framtiden. 

Demokrati

Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk, og være utgangspunkt for 

utviklingen av barnehagen som demokratisk felleskap. For å få dette til, må personalet 

reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme 

demokrati. I vår barnehage får alle ytre sine følelser og meninger. Gjennom samspill 

lærer barna sosiale ferdigheter, normer og regler, som et grunnlag for videre deltakelse i 

samfunnet. Alle skal bli møtt med respekt og forståelse, uansett bakgrunn. Barna skal få 

oppleve demokrati, ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold utfra egne 

forutsetninger. Barna skal oppleve tilhørighet til fellesskapet i barnehagen og 

nærmiljøet. Gjennom turer i nærmiljøet vil barna bli kjent og få gode fellesopplevelser. 

Vi deltar på lokale arrangementer i nærmiljøet. Barna får lov å påvirke hverdagen 

gjennom demokratiske valg, og å komme med forslag til for eksempel valg av 

aktiviteter, måltid og turmål. Slik får barna erfaring med å finne felles løsninger. 

Gjennom konfliktløsningsmodeller viser vi barna hvordan vi løser konflikter mellom 

hverandre, samtidig som vi ivaretar demokratiske verdier og normer. 
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Mangfold og gjensidig respekt

I vår barnehage møter de ansatte og barn et mangfold. De møter forskjellige religioner 

og livssyn, tradisjoner og etnisitet. De grunnleggende verdiene i barnehagen skal være 

nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt. Vi skal legge til rette for åpne møter 

mellom ulike tradisjoner, og det enkelte barns og deres foreldres integritet skal 

respekteres. I barnehagen har vi barn fra ulike kulturer og land. Dette gir oss en unik 

mulighet til å se mangfoldet i de ulike kulturene. Vi vil skape felles opplevelser 

uavhengig av religion, kjønn, kulturell tilhørighet, ulike familieformer eller alder. 

Norske og andre kulturers høytider og tradisjoner blir markert på de avdelingene, der 

kulturen er representert. Dette i samarbeid med foreldrene og deres ønsker. I oktober 

markerer vi FN dagen med fokus på felleskap og mangfold. Vi vil gjøre barna i 

barnehagen kjent med den samiske kulturen, ved å markere samenes dag. Dette er fordi 

samene er Norges urbefolkning. 

Likestilling og likeverd

Alle barn skal ha like muligheter i forhold til valg av aktiviteter uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur 

og sosial status, språk, religion og livssyn. I vår barnehage ivaretar vi barnas rett til å 

være annerledes i fellesskapet. Personalet skal være bevisst sin rolle som rollemodell 

for barn og foreldre. Personalet skal jobbe aktivt med å reflektere over egne holdninger, 

ved å bruke ulike refleksjonsverktøy. Alle skal bli møtt med likeverd på tross av ulike 

forutsetninger. I vår barnehage jobber vi aktivt for å motvirke alle former for 

diskriminering. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i 

felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Barnet gis mulighet til å fremme sine bidrag og 

ideer. Dette krever tilstedeværende voksne med kropp og sinn. De voksne skal være 

sensitive ovenfor barnas behov og kroppslige uttrykk. De eldste barna får være med på 

å ta demokratiske valg, og medvirker enda mer aktivt til innholdet i hverdagen. 
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Bærekraftig utvikling

Gjennom å gi barna ulike erfaringer ønsker barnehagen å formidle verdier og 

holdninger slik at barna skal lære å ta vare på naturen. I vår barnehage har hver 

avdeling en miljøstasjon hvor barna lærer å sortere søppel. På våren har vi også fokus 

på å konkretisere nedbrytningsprosessene i naturen, enten dette er en eplebit eller en 

legokloss. Barn skal få bedre forståelse for at de ikke skal kaste ting i naturen som ikke 

er nedbrytbare. Vi har med oss søppelposer på tur, hvor vi samler inn det som ikke 

hører hjemme i naturen. Hver vår har vi også en «Ruskenuke». Vi legger da opp til 

ulike miljøaktiviteter. Vi har en fast turdag hver uke, hvor vi ønsker at barna skal få 

positive naturopplevelser i all slags vær. På turene undrer vi oss over dyr og planter. 

Barnehagen vår ønsker å ta miljøansvar, og har derfor forpliktet oss til å drive 

miljøvennlig gjennom å sertifisere oss som Miljøfyrtårnbedrift.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal fremme barnas psykiske og fysiske helse. Barnehagen skal være en 

trygg arena for hvert enkelt barn hvor de skal få mulighet til å utvikle et positivt 

selvbilde, og blir kjent med egne og andres følelser. De skal få egne erfaringer, som 

gjør at de mestrer utfordringer og motgang. 

Personalet er bevisste, og jobber forebyggende med utvikling av barnas sosiale 

kompetanse. Vi bruker ulike konfliktløsningsmodeller, dersom det oppstår konflikter 

mellom barna. Vi har en felles handlingsplan mot mobbing. Denne brukes som 

refleksjonsverktøy i personalgruppa, og som en konkret handlingsplan dersom 

uønskede situasjoner oppstår. For å forebygge mobbing er humor og glede, bevisste 

holdninger og systematisk oppbygning av gode relasjoner viktige elementer for å 

fremme vennskap, og et godt miljø preget av livsglede. Vi har en dagsrytme som legger 

til rette for ro og hvile. De barna som har behov for å sove får anledning til det. Barn 

som ikke har behov for ekstra søvn sikres også ro gjennom rolige aktiviteter som for 

eksempel lesestund, rolig musikk, tegning. Gjennom barnehagedagen legger vi til rette 

for aktiviteter hvor barna får mulighet til å oppleve mestringsfølelse og tilhørighet. Vi 

legger til rette for lek i mindre grupper. Vi følger Retningslinjer for mat og måltider i 

barnehagen, laget av Sosial- og helsedirektoratet. Vi har tre faste, ernæringsmessig 

fullverdige måltider hver dag. Vi ivaretar måltidenes pedagogiske funksjon, da måltidet 

er en viktig lærings- og sosialiseringsarena. 
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Omsorg
I barnehagen er det en primæroppgave å gi barnet omsorg. Barna trenger å oppleve og 
erfare omsorg fra andre, for selv å handle omsorgsfullt. Personalet i barnehagen er derfor 
viktige rollemodeller. Vi gir omsorg ved å se det enkelte barnet som individ, og å 
anerkjenne deres følelser og uttrykk.  

Vi legger til rette for trygg tilknytning til personalet ved å opprette primærkontakter for 
det enkelte barn, og setter av god tid til tilvenning ved oppstart i barnehagen. Ved 
overføring mellom avdelinger innad i barnehagen oppretter vi også primærkontakter, og 
har besøksdager i forkant. 

For at barna skal knytte seg til hverandre legger vi til rette for felles opplevelser i små 
grupper, som for eksempel samling, lek, turer, måltidsituasjoner. Gode rutiner og 
forutsigbarhet kan bidra til å skape et trygt miljø i barnegruppene. Gjennom barnemøter 
og samtaler med barna vil vi støtte og oppfordre dem i deres undring, og anerkjenne deres 
ønsker, tanker og meninger. 

Å gi omsorg handler også om å ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger og behov. Vi 
har fokus på å fremme det positive, slik at barna utvikler et positivt selvbilde.  

Lek
Vi legger til rette for ulike typer lek og læring gjennom å organisere rom, tid og 
lekemateriell. Vi har fokus på å utvikle estetisk inspirerende lekekroker. 
Vi legger opp dagsrytmen slik at barna får tid og mulighet til ulike aktiviteter og 
kjennskap til forskjellig lekemateriell. Rommet skal innby til lek, læring og kreativitet, og 
materiale/utstyr/leker skal være tilgjengelige for alle barna. Vi vil skape rom som er 
fleksible i bruk, og som utfordrer og fordrer til handlende barn. Rommet skal stimulere 
sansene våre. Vi har en plan på hvilke leker og materiell som skal være basis på 
småbarnsavdelinger og storbarnsavdelinger. Dette for å sikre progresjon og 
gjennomgående kvalitet. 

Vi bruker prosjekt/tema som arbeidsmetode, for å gi barna felles erfaring og referanser. 
Vi fremmer et inkluderende miljø, gjennom å ha et aktivt og tydelig personal, som er 
opptatt av å skape vennskap gjennom lek på barnas premisser. Dette for å skape et varmt 
og inkluderende sosialt miljø, der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 
Personalet er viktige rollemodeller og bidrar til barns tilegnelse av sosiale ferdigheter. 
Ved bruk av observasjon og dokumentasjon vil personalet  jevnlig diskutere lekens 
muligheter, og den voksnes rolle i leken. 
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Danning

For å fremme danning, vil det å følge barnas interesser, initiativ og innspill være viktig 

for oss. Vi skal ha fokus på positive handlinger, og fremhever ønsket adferd. Vi skal se 

det enkelte barn, og være tett på for å observere og være støttende dersom det er 

nødvendig.

I ukerytmen er det lagt opp til en veksling mellom aktiviteter i større og mindre 

grupper. Vi har fokus på å løfte frem ulikheter som en styrke. Alle har en verdi i seg 

selv, og er en stor betydning for fellesskapet. Vi skal være undrende overfor ulike 

familiesammensetninger, nasjoner og kulturer. Vi har et nært samarbeid med familiene 

for å kunne løfte frem mangfold og kultur. 

Sammen med barna skal vi sette ord på opplevelser og handlinger, dette for å bidra til at 

barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Gjennom 

samtaler og undring bidrar vi også til barnas forståelse av seg selv og egne følelser. Vi 

tilrettelegger for at barna skal få løse oppgaver og konflikter. Dette bidrar til å utvikle 

kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse. 

På denne måten kan barna bidra til endringer og skape mening i den verden de er en del 

av. Personalet støtter barna i å finne løsninger sammen, og i ulike samlinger legger vi til 

rette for at barna skal få delta i beslutningsprosesser og medvirke til barnehagens 

innhold. 

Læring

Ved å ta utgangspunkt i og bygge videre på barnas interesser og initiativ, legger vi til rette 

for at barna kan bidra i egen og andres læring både i formelle og uformelle situasjoner. 

Dette bidrar til å skape helhetlige læringsprosesser, som fremmer trivsel, mestringslede og 

allsidig utvikling. Vi jobber ut ifra tema og prosjekter, hvor fokuset er barnas iboende 

kraft til å utforske, oppleve og erfare med hele seg. Dette skaper naturlig progresjon både 

i forhold til barnehagens innhold, og utvikling og læring hos det enkelte barnet. 

Personalet arbeider systematisk med å utvikle barnas sosiale kompetanse, gjennom ulike 

verktøy. Dette forebygger diskriminering og mobbing. For å skape forståelse og mening 

sammen med barna stiller de voksne åpne spørsmål, og undrer seg videre sammen med 

barna. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon sammen med barna for å skape forståelse og 

mening. Våre rom er innredet slik at de innbyr til lek og læring. Vi har en standard for 

hva som skal tilbys av lekemateriell på både småbarnsavdelinger og storbarnsavdelinger. 

Dette sikrer progresjon, varierte opplevelser og utfordringer tilpasset interesser, 

kompetanse og utviklingsnivå hos det enkelte barnet og barnegruppa. 
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Vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og 

omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. 

Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Alle skal kjenne seg betydningsfulle og som 

en del av felleskapet. Barnehagen skal være en arena for utvikling av sosialt samspill 

og vennskap, der en får en god start på livet. 

De voksne skal jobbe for et positiv klima i barnegruppen der samarbeid, empati og 

toleranse står sentralt. De voksne skal hjelpe barna å se en sak fra ulike synspunkter og 

se andres perspektiv. De voksne skal også ha en prososial tilnærming, der en skal ha 

fokus på den positive atferden. Den voksne skal være bevisst på sin rolle som sosialt 

forbilde, og ha ansvaret for å skape et godt miljø i forhold til barn, foreldre og 

kollegaer. 

De voksne skal lære barna å sette grenser for seg selv og se ulike løsninger i 

konfliktsituasjoner. Dette gjør at en forbygger uheldige atferdsmønster som mobbing, 

utestenging og krenkelser. Vi har samlinger knyttet til temaet, og vi jobber med det i

her og nå situasjoner. Barnehagene bruker aktivt «Handlingsplan mot mobbing».  

Kommunikasjon og språk

Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. I 

barnehagen har vi et språkstimulerende miljø, der de voksne er sensitive til barnas 

både verbale og non verbale uttrykk, som peking, blikk og kroppsspråk.  De voksne 

skal benevne barnas uttrykk og utvide barnas språk slik at de får utvikle et rikt 

ordforråd. For å skape et språkstimulerende miljø bruker vi bøker, konkreter, rim og 

regler. Vi har systematisk lesing der vi bruker dialogisk lesing og/eller «Grep om 

begreper» som verktøy. I hverdagen skal de voksne være språklige rollemodeller og gi 

barnet varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel. Dette for at barna skal lære å sette ord på sine følelser, ønsker 

og tanker. De voksne bruker selvsnakk, parallellsnakk og meta-kommunikasjon. De 

voksne skal være bevisst på språklig mangfold, verdsette barnas ulike språk, og se på 

språket som en berikelse for hele barnegruppen. De voksne skal være bevisste på barn 

som har kommunikasjonsvansker og sen språkutvikling, og om nødvendig sette inn 

spesielle tiltak. 



OM ØYGARD BARNEHAGE

Øygard barnehage har dette barnehageåret 7 avdelinger for barn i alderen 0 - 6 år. 

Barnehageåret 2017-2018 har vi 117 barn. Barnehagen åpnet 4 avdelinger i 2002. I 2008 ble et 

nytt bygg med 4 nye avdelinger åpnet. Utenfra ser det eldste bygget ut som et tog som står på en 

stasjon, med en perrong langs hele framsiden. Dette er ”Toget”. Det nyeste bygget er satt 

sammen av flere enheter, 4 avdelinger og et fellesrom, og et tårn ut mot lekeplassen. Dette er 

”Stasjonen”. 

Barnehagen vår ligger i Hana bydel, med Øygard ungdomsskole og eneboliger som nærmeste 

naboer. Vi har et romslig uteområde, med en stor kjøkkenhage som vi arbeider flittig i, gjennom 

store deler av året. Vi har mange fine leke- og turområder i nærheten. Samfunnet er i stadig 

endring og utvikling. Det skal vi som pedagogisk tilrettelagt barnehage også være. Vi ønsker å 

være de beste voksne for barna, i deres hverdag i barnehagen vår. Vi jobber inspirert av Reggio 

Emilia filosofien. Filosofiens hovedgrunnsetning er å sette barnet i sentrum, og gi barnet 

medinnflytelse i sin egen hverdag. Filosofien tar utgangspunkt i at barn har alle 

utviklingsmuligheter boende i seg.

Disse avdelingsnavnene har vi valgt, fordi vi ønsker å skape sammenhenger rundt barnehagen 

og nærmiljøet. Navnene stammer fra steder i nærmiljøet.

Vår visjon: Sammen for en god start! Livsglede, lek og læring! 

Visjonen vår skal gjenspeile det pedagogiske miljøet både for barna, de ansatte, foreldrene og 

alle andre som har kontakt med oss. Vi ønsker å gi barna i vår barnehage en god start på livet. 

For å få dette til er vi avhengige av å gjøre det sammen med andre. Vi legger vekt på å ha et 

åpent og nært samarbeid med foreldre. Foreldre er spesialister på egne barn, og vi trenger den 

kompetansen de har. Alle våre ansatte har god og variert kompetanse, som gjør at vi sammen 

utfyller hverandre. Vi vil nytte alle våre ansattes kompetanse, slik at vi kan tilrettelegge og gi 

hvert enkelt barn de beste erfaringene og meningsfylte opplevelsene. 
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Avdelingene på ”Stasjonen” 

Skjæraberget, 1-2 årsavdeling. 

Skolefjedle,    1-2 årsavdeling. 

Langafjedle,      5 årsavdeling.

Avdelingene på ”Toget” 

Mindenuten,  1-2 årsavdeling. 

Høgaste,        3-4 årsavdeling. 

Ulvanuten,     3-4 årsavdeling. 

Krågeberget,  3-4 årsavdeling.



Livsglede 

I barnehagen vår skaper vi livskvalitet, humor og glede. Vi vil ha rom for spontanitet og 

fryde oss over de små ”øyeblikk” i hverdagen. Vi undrer oss sammen med barna, og har 

en anerkjennende væremåte når vi er sammen. Det krever tilstedeværelse med både kropp 

og sinn, og respekt for det enkelte individ. Lek, tøys, omsorg, trygghet og mestring er 

viktig for opplevelsen av livsglede!

Lek

Lek skal ha en fremtredende plass i Øygard barnehage. Leken har egenverdi, og er en 

viktig side ved barnekulturen. Å få delta i lek, og få venner, er grunnlaget for barns trivsel 

og meningsskaping i barnehagen. Den voksnes rolle blir å legge til rette for leken med 

tid, utstyr, støtte og tilstedeværelse. Det er rom for både frilek og styrt lek i løpet av 

barnehagedagen.

Læring 

Vi legger til rette for læring i formelle og uformelle situasjoner. Barna skal få opplevelser 

og mestringsglede. Vi ønsker å være en kreativ barnehage, der barna lærer gjennom lek, 

ulike temaer, aktiviteter og formidling av eventyr og sanger fra flere kulturer. Vi vil skape 

samspill og situasjoner som gjør at barnas (og de voksnes) hjerner «spraker».

Vårt hovedmål: 

Alle skal få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv! 

Delmål: 

1. Den voksne skal være nysgjerrig, reflektert, lyttende og delaktig. 

Nysgjerrig: Vi er nysgjerrige! 

Reflektert: Vi har fokus på hvem ”jeg” har tenkt å være for barna. 

Lyttende: Vi ser og lytter til barnas egentlige opplevelse av egen hverdag. Hvert barn er 

unikt! 

Delaktig: Vi er delaktige utover det å ta del i – vi skal være en del av! Det handler om 

ekte tilstedeværelse, at en har et eierforhold!

2. Barnet skal oppleve å bli sett og lyttet til. Vi vil: 

Gi barna positive mestringsopplevelser. At barna skal gis mulighet til å fremme sine 

bidrag og ideer. Fremme det positive i barna, slik at de utvikler et positivt selvbilde. La 

barn benytte egen ressurs i lek, læring og samspill med andre barn.

3. Vi skal skape innbydende rom som stimulerer til lek, læring og kreativitet. 

Rommet i barnehagen skal ”fortelle” oss at dette er en pedagogisk lærende arena. Det er 

viktig at rommet innbyr til lek, læring og kreativitet – og at ting/materiale/utstyr/leker er 

tilgjengelige for barna. Vi er opptatt av å tenke på hva kan vi tilføre rommene, hva kan vi 

tilføre leken. Vi skal ikke erstatte eller kopiere barnas hjem - vi ønsker å tilby noe annet. 

Vi vil skape rom som utfordrer og fordrer til handlende barn og fleksibel bruk. Som 

ønsker velkommen til lek, læring og kreativitet – og som stimulerer sansene. 
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ARBEIDSMÅTER
Reggio Emilia 

Reggio Emilia er en by i Nord-Italia. I slutten av 1940 årene startet pedagogen Loris 

Malaguzzi opp med å utvikle Reggio Emilia filosofien i byens kommunale barnehager. 

Hans filosofi bygger på demokrati og dialog. Grunntanken er at barn lærer gjennom å 

konstruere sin egen kunnskap sammen med andre barn, omgivelsene sine og nysgjerrige 

voksne. Reggio Emilias filosofi sier derfor at det finnes tre pedagoger i barnehagen: Barnet, 

den voksne, og det fysiske miljøet. Filosofien ligger nær vårt pedagogiske grunnsyn, og vi 

ser at ved hjelp av denne filosofien har vi et godt redskap til å utvikle barnehagen til å bli et 

enda bedre sted å være for barnet. 

Prosjektarbeid 

Den sentrale arbeidsmåten i Reggio Emilia filosofien er å jobbe i større eller mindre 

prosjekter. Personalet skal observere barnas interesser/spor med tanke på prosjektarbeid. 

Personalet bruker prosjektplan som et verktøy i arbeidet med temaarbeid. Lederteamet har 

felles planleggingstid, for å få mer helhet og samarbeid mellom avdelingene. 

I tillegg bruker vi ukesrefleksjon, som sikrer: 

• refleksjon over eget arbeid. 

• videreutvikling/planlegging av prosjektet. 

• barns medvirkning. 

• bevisstgjøring over hvilke fagområder som blir brukt. 

Dokumentasjon er et verktøy for å synliggjøre vårt arbeid, for barn, foreldre og personal. Vi 

vil vise barnas læringsprosesser gjennom dokumentasjon. Vi vil sette av tid på avdelings-

og ledermøter til prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon.

Utviklingsområder barnehageåret 2017-2018

Prosjekt BYEN. Prosjekt BYEN er et prosjekt hvor vi fordyper oss i Sandnes by. 

Avdelingene velger blant ulike tema som gjør at vi blir kjent med byen vår ved å bruke 

ulike innfallsvinkler.  

Implementering av ny rammeplan. Høsten 2017 tas ny rammeplan for barnehager i bruk. 

Fagstab i Sandnes kommune vil legge føringer for denne implementeringen. 

Utviklingsstøttende barnehager

Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er 

kvaliteten på de ansattes samspill med barna. Satsningen «Den utviklingsstøttende

barnehagen» i Sandnes vil derfor etablere et helthetlig system for å styrke de ansattes 

kunnskap og handlingskompetanse om hvordan de i sitt samspill med barna best kan støtte 

dem i sin utvikling og læring. Alle kommunale barnehager deltar i satsningen. 

Bakgrunnen for dette er at Politisk og administrativ ledelse i kommunen prioriterer, og har 

lagt økonomisk til rette for denne satsingen i barnehagene. Kommunen har inngått et 

flerårig samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse 

ved Region senter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP) og Uni Research 

Helse, RKBU Vest. Satsningen bygger på forskning om kvalitet i barnehagene og hvordan 

kunnskap overføres til praksis. 



Barnehagens digitale praksis

Digitale verktøy får stadig en sterkere plass i samfunnet. Barna møter på ulike 
digitale hjelpemiddel både hjemme og i barnehagen. Vi i barnehagen skal bruke 
digitale hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Målet er at digitale verktøy skal inngå 
som hjelpemiddel på lik linje som andre hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet. 
Barna skal få bli kjent med de mest vanlige verktøyene (Ipad, Pc, smartboard….).

Sandnes kommune har laget en handlingsplan for digital kompetanse i kommunale 
barnehager i Sandnes. Denne planen ligger til grunn for vår digitale praksis.

I dette arbeidet skal personalet være gode rollemodeller, og være aktivt tilstede 
sammen med barna. Vi skal bruke digitale verktøy der det er hensiktsmessig, og da 
er det styrt av voksne hva barna skal gjøre. Vi jobber etter Datatilsynets veileder «I 
beste mening» i forhold til personvern og etisk bruk av digitale verktøy. 

Link til brosjyren «I beste mening:

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-
skjema/veiledere/i_beste_mening_a4_bokmal_web.pdf
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MEDVIRKNING OG SAMARBEID
Barns medvirkning
Lek og læring skal være lystbetont. Det er derfor viktig å bygge på det barna er opptatt av, 
på deres premisser og på det de undrer seg over. Å bli tatt på alvor gir glød og motivasjon 
for både små og store.

Mål: 
Barna skal medvirke til barnehagens innhold, gjennom at barnas interesser blir tatt 
på alvor.

Hvordan legger vi til rette for å nå målet?
- på småbarnsavdelingene bruker vi hverdagssituasjonene for å sikre
medvirkning.

- vi bruker hverdagssituasjoner og barnas morgenmøter for å sikre medvirkning. 
- på storbarnsavdelingene arrangeres det i tillegg faste medbestemmelsesmøter. 
- vi involverer foreldre, ved å informere og gi uttrykk for at det er ønskelig at
foreldre medvirker. 

- forslagskasse, der barn og foreldre kan kommer med forslag og ønsker for
innhold.

- får medvirke i planlegging og evaluering av felles arrangement i barnehagen. 

Hvordan har barna i Øygard barnehage medbestemmelse og medvirkning?
- barna får velge hvem de vil leke sammen med.
- prosjektene våre tar utgangspunkt i barnas interesser. Barna får bestemme
innhold og utvikling i prosjektet.

- innhold i samlinger: sanger, eventyr, aktiviteter.
- bestemme dagsrytmen, der det er mulig.
- bestemmer selv når de er mette, hva man vil spise, når man må på do, når man
er kald/varm (påkledning på stor avdeling).

- er med på demokratiske valg, der man må ta en avgjørelse på vegne av en hel
gruppe.

- får velge hva og hvordan man vil utføre en oppgave, ut ifra rammer den voksne
har gitt.

Samarbeid hjem- barnehage
Vi legger stor vekt på at samarbeidet mellom hjem-barnehage skal få positiv innvirkning 
på barnas hverdag i barnehagen.

Ved å ha en åpen dialog og gjensidig respekt for hverandre blir grunnlaget lagt. 

Regelmessig kontakt i bringe og hentesituasjoner, planlagte foreldresamtaler, infofolder og 

brukerundersøkelser, der vi oppfordrer til at foresatte kommer med innspill til vårt 

pedagogiske innhold vil være med å kvalitetssikre dette. Det skrives dagsrapporter og 

månedsbrev. Vi har laget en egen folder, som tydeliggjør foreldrenes mulighet for 

medvirkning: Medvirkningsfolder. 
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Hva Mål/hvorfor Hvordan Når

Bli kjent 

samtale 

- legge et bra grunnlag

for et godt samarbeid.

- mulighet til å påvirke og

komme med egne

ønsker for sitt barn.

- utveksle nødvendig

informasjon.

- i løpet av 14

dager.

Bringe- og

Hente

situasjonen

- nær forståelse og

samarbeid.

- gjensidig respekt,

åpenhet og tillit.

- regelmessig kontakt der en

utveksler informasjon.

- god kommunikasjon.

- daglig kontakt.

Foreldre-

møter

- informasjon om

barnehagens drift.

- møte andre foreldre.

- få nærmere innblikk i

ukesrytmen.

- utveksle informasjon og

begrunnelser.

- diskusjoner og samtaler.

- på høsten.

Foreldrenes

Arbeids-

utvalg

(AU)

- stå for ulike

arrangement utenom

åpningstid.

- dugnad.

- lysfest.

- juletrefest.

- sommerfest.

- ca. 3 møter per

barnehageår.

Samarbeids

utvalget 

(SU)

- reell innflytelse. - diskutere, godkjenne, uttale

seg og ta beslutninger i

forhold til årsplan, budsjett,

vedtekter og lignende.

- ca. 4 møter per

barnehageår.

Foreldre

samtaler 

- åpen dialog.

- dokumentere barnets

utvikling og læring.

- aktiv deltakelse.

- få informasjon om barnets

trivsel og utvikling.

- observere og vurdere

fortløpende.

- 1-2 samtaler

hvert år, flere ved

behov.

Hjemme

side/

facebook/

mail

- foreldre kan hente

nødvendig informasjon

når de ønsker.

- månedsbrev, planer, bilder

og info, blir jevnlig sendt pr.

mail eller lagt ut på

facebook. All viktig info blir

sendt på mail. All kjekk

info blir lagt ut på facebook. 

- ved behov.

Forslags-

kasse

- vi ønsker medvirkning

fra foreldre.

- en forslagskasse på hver

avdeling, hvor foreldre kan

komme med forslag til

innhold i barnehage

hverdagen.

- kontinuerlig.

Barnehagen 

arrangerer

- tradisjon.

- fremme samarbeid

hjem/barnehage.

- FN-dagen/Kunstkafe.

- lucia.

- barnehagedagen.

- påskefrokost.

- se årshjul.

Samarbeid hjem- barnehage gjennom barnehageåret
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Tilvenning

Vi legger til rette for at barna skal få en trygg og god start i barnehagen. Dette gjør vi 

ved å sette av god tid til tilvenning i oppstarten. Vi inviterer til besøksdag, der barn og 

foreldre får hilse på avdelingspersonal, og bli kjent med barnehagen og rommene her. 

Vi oppfordrer til at barn og foreldre gjerne kan komme innom på besøk flere ganger 

før oppstarten. Vi tar utgangspunkt i barnas behov for tilvenning. Vi forsøker å kun ha 

noen få nye barn på samme tid under den første tiden av tilvenningen. Vi sørger for 

tett oppfølging den første tiden, ved å ha primærkontakt til hvert enkelt barn. Dette for 

at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Vi har en 

oppstartssamtale med alle nye foreldre i løpet av de første 14 dagene i barnehagen. 

Overganger innad i barnehagen

Gjennom barnehageåret har vi flere arrangement som gjør at personal og barn får tid 

og rom til å bli kjent med hverandre når de bytter barnegruppe. Vi har arrangement i 

regi av AU gjennom året. Og vi har personal som har et spesielt ansvar for å bli kjent 

med barn og foreldre i forkant av en overgang til annen avdeling. Vi arrangere også 

besøksdager i forbindelse med overgang fra en avdeling til en annen. 

Overgang barnehage/skole

I år har vi valgt å ha alle 5 åringene samlet på samme avdeling. Ut i fra et helhetlig 

læringssyn og livslang læring ønsker vi å få en best mulig overgang fra barnehagen til 

skolen. Dette gjør vi gjennom:

- skolebesøk til skoler i nærområdet - overføringsmøter mellom barnehage og skole -

ABC-treff: Alle 5 åringene i nærområdet treffes før skolestart en gang om våren. 

Mål for vårt skoleforberedende arbeid er:

Å gjøre barna best mulig utrustet personlig, sosialt og faglig til skolestart.

Det siste året før skolestart har vi et ekstra fokus på: 

å ta hensyn til hverandre - ta imot beskjeder - fullføre påbegynt arbeid - vente på tur –

rekke opp hånda - kle av/på seg - henge opp klærne - gå på do selv - spørre om lov/si 

fra - høre etter/lytte til andre - empati (bry seg om andre) – vennskap - sitte på stolen –

våge å stå frem.

Vi legger vekt på disse fagområdene:
Antall, Rom og Form
- tallkjennskap (1-10) - ulike begreper (større/mindre, rombe/sirkel,
firkant/rektangler).

Kropp, bevegelse mat og helse
- HLR (kunne slå 110 og 113 på telefonen) – ernæring - kroppen vår –
blyantgrep. 

Språk, tekst og kommunikasjon
- store og små bokstaver – alfabetet - eventyrfortellinger (start-slutt og
fortelle selv).

- rim/regle, vitser - tegne en fortelling - bevisstgjøring av ordlyder/uttalelser –
lek med lyd (musikkinstrumenter og sang) - engelske tekster.
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Mnd Barn Ansatte/foreldre

Aug - trygghet og tilvenning. Oppstart med

gode rutiner.

- primærkontakt har Bli-kjent samtaler med foreldre.

- planleggingsdag 16/8, barnehagen er stengt.

Sept - trygghet og tilvenning.

- bli kjent samlinger, Min bok.

- eventyruke for 5-åringene.

- brannvernuke for alle avdelinger,

uke 38.

- oppstart PROSJEKT BYEN. 

- avd.møter (valgfritt tidspunkt 2 t. kveldstid).

- foreldremøte for storb.avd. 19/9 kl. 19.00-20.30.

- foreldremøte for småb.avd. 20/9 kl. 19.00-20.30.

- lederteamet: Voksne skaper vennskap, uke 36.

Okt - småb.avd.: Tema følelser. 

- 3-4 årsavd.: Tema Forut.

- 5 årsavd.: Tema barns rettigheter.

Temaarbeidene avsluttes med

felles kunstcafe når vi markerer

FN dagen tirsdag 24/10.

- fotografen kommer 30/10

kl.09.30. Det blir tatt avd.vise

fellesbilder. 

- PROSJEKT BYEN.

- observasjon til foreldresamtaler.

- SU møte. AU møte.

- foreldre inviteres til kunstcafe. 

- planleggingsdag 9/10, barnehagen er stengt.

- personalmøte 17/10 kl. 17.00-19.00.

- skolens høstferie 9-13. oktober. 

Nov - juleforberedelser.

- temaarbeid BYEN.

- planleggingsdag 17/11, barnehagen er stengt.

- felles personalmøte 21/11 kl. 17.15-19.15,

i Langgata bhg.

- juleforberedelser.

- foreldresamtaler.

Des - julevandring i kirken for 4 åringene.

- Luciafest, der 5 åringene går i

Luciatog.

- nissefest, 3-4 åringene medvirker

til innhold. 

- foreldre inviteres til Luciatog. Det serveres lussekatter

og julegløgg. 

- skolens juleferie 22.12 – 2/1.

Jan - PROSJEKT BYEN. - planleggingsdag 2/1, barnehagen er stengt.

- personalmøte 9/1 kl. 17.00-19.00.

Feb - karneval, 5 åringene medvirker til

innhold.  

- storbarnsavdelingene markerer

samenes nasjonaldag 6/2-16.

- PROSJEKT BYEN.

- Foreldrekaffe

- skolens vinterferie: 12/2 – 16/2.

Mars - barnehagedagen 13. mars.

- påskeaktiviteter: Påskeharen kommer,

og påskevandring for 5 åringene.

- PROSJEKT BYEN.

- personalmøte 1/3 kl. 17.00-19.00

- foreldresamtaler.

- overgangssamtaler barnehage-skole. 

- foreldre blir invitert til barnehagedagen 13.mars.

- påskefrokost for foreldre.

- skolens påskeferie 26/3 - 2/4.

Apr - arbeid i kjøkkenhagen. 

- PROSJEKT BYEN.

- dugnad lørdag 21.04 – kl. 10.00 – 12.00

- planleggingsdag 3/4, barnehagen er stengt.

- personalmøte 10/4 kl. 17.00-19.00.

Mai - Rusken-uke.

- 17. mai forberedelser. 

- 17. mai markering den 16. mai. 

- forberede årets sommerfest.

- arbeid i kjøkkenhagen. 

- besøke skolene i nærområdet for 5

åringene.

Forberedelse overgang skole. 

- PROSJEKT BYEN.

Juni - sommerfest: 7/6, kl. 17.00-18.30. - sommerfest: 7/6, kl. 17.00-18.30.



BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK 
VIRKSOMHET

Planlegging
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. 
Gjennomføringen av planene skal allikevel være så fleksible, at det er rom for spontanitet og 
barns medvirkning. 
Personalet i barnehagen planlegger det pedagogiske innholdet i barnehagen. Det pedagogiske 
innholdet blir drøftet, reflektert, evaluert og tilrettelagt på regelmessige faste møter og 
planleggingsdager. Utgangspunktet for alle planlegging er Rammeplan for barnehager og våre 
egne styringsdokumenter (Årsplan, progresjonsplan, prosjektplan m.m…).
Tid til møter for planlegging og evaluering er helt avgjørende for å kunne utvikle barnehagens 
tilbud. 1 time pr. uke har personalet møte avdelingsvis. Personalet hjelper hverandre på tvers av 
avdelinger, slik at vi klarer å avvikle møtene. 1,5 timer pr. uke har lederteamet møte (styrer + 
fagutvikler + pedagogisk ledere). 1 time pr. uke har ped.ledere felles plantid, hvor 
prosjektarbeid er hovedtema. Vi har utviklet vårt eget skjema for planlegging av prosjektet, som 
et verktøy for å drive arbeidet og prosessen vår fremover. Dette gjør at det blir kontinuitet i 
planlegging og evalueringer. Vi evaluerer på ledernivå og avdelingsnivå – ukentlig og årlig. 

Vurdering
Barnehagen skal være en lærende organisasjon som er preget av planer, refleksjon og vurdering. 
Hensikten med vurderingsarbeidet er å finne ut hva vi gjør bra, og hva vi kan gjøre bedre i 
forhold til mål, innhold og arbeidsmåter. Vi bruker ulike metoder for å vurdere det arbeidet vi 
gjør:
- kvalitetskrysset for barn og voksne – ukesrefleksjon - løpende vurderinger på
avdelingsmøter, ledermøter, refleksjonsgrupper, personalmøter, foreldremøter,
samtaler, planleggingsdager og i barnehagens samarbeidsutvalg (SU)
- brukerundersøkelse for foreldre - medarbeiderundersøkelse for ansatte. 

Tilrettelegging av det allmennpraktiske tilbudet
Gjennom systematiske vurderinger på avdelingsnivå ukentlig, og administrativt nivå halvårig 
skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas pedagogiske og fysiske 
behov og forutsetninger. Også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder. I nær dialog med foreldre opplyser vi foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig 
vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, dersom vi ser at barnets behov 
ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. Dersom et barn mottar 
spesialpedagogisk hjelp samarbeider vi tett med spesialpedagog, slik at barnet inkluderes i 
barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.  

Samarbeidspartnere/tidlig innsats
Kommunen har hatt en satsing i alle kommunale barnehager for å øke kompetansen for å 
oppdage risikobarn på et tidlig tidspunkt. Målet er å gi rask og riktig hjelp så tidlig som mulig. 
Dette innebærer at barnehagen skal ha aktivitet og skriftlige rutiner for arbeidet med tidlig 
innsats. Barnehagen samarbeider med ulike instanser som blant annet PPT, barnevern, 
ressurshelsestasjon. Dette skjer i samtykke med foreldre.
Det foreligger egne skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnehagen og følgende instanser:

- PPT
- Barneverntjenesten
- Helsestasjon
- FBU (Senter for flerspråklige barn og unge)
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FAGOMRÅDENE
Vår målsetting for arbeidet med fagområdene, er at alle barn skal erfare og lære 
gjennom formelle og uformelle situasjoner i hverdagen. Rammeplanen sier at vi skal 
innom alle de 7 fagområder i løpet av et barnehageår. Vi vil legge fagområdene inn i 
vårt gjennomgående innhold, og vil binde dem sammen med satsingsområdet vårt, 
tradisjonene våre, og barnas prosjekter. Viser til egen progresjonsplan bakerst i denne 
årsplanen. 

Kommunikasjon, språk og tekst
- I Øygard Barnehage vil vi ha et språkstimulerende miljø der barna lærer å
sette ord på sine følelser. Vi vil ha dialog med barna der vi setter ord på det vi
gjør. Nonverbale situasjoner/kroppsspråk og lek er viktige for å skape et
språkstimulerende miljø. Med sensitive voksne rundt seg utvikles barnas
språk.

- Personalet bruker «Språktrappa» som et verktøy for å jobbe systematisk med
barnas språkutvikling.

- Vi bruker deler av ”Snakkepakken” som verktøy. 5 åringene bruker i tillegg
elementer fra ”Språksprell.”

- Bøker er viktig i utvikling av språket; både høytlesning og i lek. Bøkene vil
derfor ha en sentral plass i barnehagen. Vi bruker dialogisk lesing som
metode i lesegrupper. 

- Rommet lar barna møte symboler som bokstaver og tall.
- Se egen folder om språk. 

Kropp, bevegelse, mat og helse
- Barna er aktive og trenger et utfordrende og variert fysisk miljø. Utfordringer
tilpasset hvert alderstrinn som er med på å
utvikle fin og grov motorikken slik at de får en god kroppsbeherskelse.

- De voksne vil legge til rette for et godt miljø for sunn og aktiv utvikling.
Sensitive voksne er med på å gi barna en positiv selvoppfatning. God læring
om kroppen og motoriske ferdigheter fremmer et positivt selvbilde.

- Hverdagen må veksle mellom ro, aktivitet, sunne måltider og gode rutiner
(vaner). 

- Se egen folder om mattilbudet. 

Kunst, kultur og kreativitet
- Gjennom egne erfaringer får barna mulighet til å danne sin egen kultur.
Barnehagen må gi plass til dette og ha respekt for at barna får mulighet til å
uttrykke seg estetisk.

- I barnehagen må de ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, for eksempel
gjennom sang, dans, bøker og bilder.

- Vi vil bruke naturen til sansing og et mangfold av estetiske opplevelser.
- Nasjonal og internasjonal kunst og kultur er viktig å formidle.
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Natur, miljø og teknologi

- De voksne undrer seg sammen med barna over hva som skjer i de ulike

årstidene. 

- Alle avdelinger har en turdag i løpet av uka.

- Barna får mulighet til å utdype sin kunnskap gjennom bruk av bøker og

IKT.

- Barna oppfordres til forskning og eksperimentering. 

- I kjøkkenhagen dyrker vi egne grønnsaker og blomster.

- Sandnes kommune har en egen progresjonsplan for IKT, denne er

integrert i progresjonsplanen vår.

Antall, rom og form

- Barn skal oppleve glede over å utforske og tilegne seg kunnskap.

- Vi bruker hverdagssituasjoner til å telle og undre oss over former, og

forske i tall og mengder.

- Vi ønsker å gi barnet lyttende, lekende og oppmerksomme voksne som

er bevisste på å stimulere til mattematikkglede.

- Stimulere barna til å bruke språket i logisk tenkning.

- Fundere over avstand, volum, tid, likheter og ulikheter etc.

- Tilgang til ulike spill. 

- Folder: Antall, rom og form i Øygard barnehage!

Etikk, religion og filosofi

- Barnehagen avspeiler samfunnet vi bor i. Vi gir plass for undring og

dialog, slik at barnet kan bli kjent med samfunnets grunnleggende

normer og verdier.

- Den kristne kulturarven kommer til uttrykk ved at vi markerer

høytidene.

- Vi vil bli kjent med andre kulturer og verdier som er representert i

barnehagens gruppe. Andre kulturer og verdier møtes med romslighet

og respekt, slik at alle barn vil finne trygghet i egen identitet.

- Tid og rom til å undre seg og filosofere.

Nærmiljø og samfunn

- Barn skal ha mulighet for å oppleve seg som en kompetent person som

blir tatt på alvor. Dette praktiseres ved å lytte til barnets egne ideer og

holdninger. Vi kan vise demokrati ved å ha barnemøter eller ved direkte

dialog og meningsutveksling.

- Vi ønsker å gi barna erfaring med å møte andre enn sin egen holdning.

Lære å lytte og formulere sine egne synspunkter.

- Nærmiljøet utforskes gjennom turer og kjennskap til historien.

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager/oygard/Ulvanuten/Siste utkast - Folder Antall rom og form i %c3%98ygard barnehage.pdf
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1 - 2 år INNHOLD Eksempel
Kommunikasjon, 

språk og 

tekst 

- kommunisere en til en og være i samspill.

-bevisstgjøres begreper i alle hverdagssituasjoner. Barnet

skal få ”bade” i  språket!

- møte bøker, rim, regler og sanger.

- sette ord på det vi gjør i

hverdagssituasjoner.

- bøker tilgjengelig.

- Eventyr med konkreter.

- samling.

- språktrappa.

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

- stimuleres til å bruke de grunnleggende bevegelser og 

sanser. 

- en god veksel mellom mat, aktivitet og hvile. 

- grunnleggende holdninger i forhold til renslighet og helse

- Får spise og drikke selv.

- Tur en gang i uken

- kjøkkenhagen.

- fysisk mestring i

hverdagssituasjoner. 

- vaske hender før måltid.

- bruke terrenget i Gjøre valg

under måltidet f. eks. pålegg.

Kunst, kultur og 

kreativitet 

- bli stimulert til å bruke sansene og fantasien. 

- opplevelser innenfor de estetiske fagene. 

- bli kjent med ulike materialer og teknikker.

- musikk.

- samling: sang, sanger med bevegelse eventyr, instrument,

regler og rim.

- lytte til ulik musikk og

bevege seg til den, og lære

sanger med og uten

bevegelse. 

- bli kjent med

rytmeinstrumenter. 

Natur, miljø og 

teknologi

- leke og utforske naturen i barnehagens uteområde samt

nærmiljø. 

- sortering av avfall.

- Begynnende artskunnskap

- være ute i allslags vær.

- spor, f.eks. begynne å grave

i jord for å få barna

interessert.

- mulighet for positive

naturopplevelse.

.

Etikk, religion og 

filosofi 

- delta i forberedelser som er naturlig i forbindelse med 

kristne

høytider. 

- delta i barnehagens fellesskap.

- tid og rom til å undre seg og filosofere.

- mye ros.

- jule/påskeforberedelser.

Nærmiljø og 

samfunn 

- oppleve tilhørighet i gruppa og barnehagen. 

- delta i barnehagens fellesskap ute og inne. 

- barna skal tas med på avgjørelser for å øve seg i

demokratiske prosesser. 

- fellessamlinger.

- Min bok.

- gå tur i nærmiljøet.

- barna er med og tar

demokratiske valg i

Barnemøter hver dag.

Antall, rom og 

form 

- erfare antall, rom og form i hverdagssituasjoner. - bruke tall i samlingen,

bursdag, telle ting, tallkort,

sandlek. 

- bevisste voksen som setter

ord på matematiske

begreper i 

hverdagssituasjoner.

- tall og mengde på veggen. 

Sosial kompetanse - positivt samspill med hverandre.

- bli gjort oppmerksom på egne følelser.

- fokus på følelsene SINT, GLAD, LEI SEG, REDD. 

- offersentrert induksjon som

konfliktløsningsmetode.

- arbeide systematisk med

sosial kompetanse i de

hverdagssituasjoner som

oppstår. 

IKT og digital 

praksis

- Barna skal få begynnende erfaring med ulike tekniske

hjelpemidler 

- Cd – spiller

- Pc og prosjektor

- Lysbord
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2 - 3 år INNHOLD Eksempel
Kommunikasjon, 

språk og 

tekst 

- utvikle begreper og språk. 

- øve seg i å bruke spill og

regelstyrte leker.

- delta i tekstskaping. 

- oppleve kommunikasjon i

samspill med barn og voksne i

verbale/nonverbale

situasjoner. 

- lese bøker.

- fortelle eventyr med konkreter.

- bruke hverdagssituasjoner til å sette ord på ting.

- bruke bilder for å lage historie.

- dialogisk lesing 1 gang pr uke, med halv gruppe.

- språktrappa. 

Kropp, 

Bevegelse, mat og 

helse 

- bevege seg i miljø og terreng

som stimulerer til å mestring i

varierte hverdagsaktiviteter. 

- lære seg god hygiene.

- stimuleres til å bruke de

grunnleggende bevegelsene 

og

sansene. Ute og inne.

- Større selvstendighet under

måltid

- gå på tur jevnlig i ulendt terreng.

- bruke terrenget i barnehagen.

- lage mat.

- bevegelseslek.

- sanger.

- vaske hender før måltid, toalett besøk og lignende.

- Smøre brødskive og helle melk

- Rydde vekk tallerk og kopp

Kunst, 

kultur og 

kreativitet 

- ha et variert tilbud slik at de

ulike estetiske sansene

stimuleres. 

- mulighet til å bearbeide

inntrykk og erfaringer. 

- bli kjent med ulike materialer.

- legge til rette for ulike formingsaktiviteter. 

- lytte til ulik musikk og bevege seg til den.

- bli kjent med rytmeinstrumenter. 

- bli kjent med eventyr.

- rom for undring. 

Natur, 

miljø og 

teknologi 

- leke og utforske barnehagens

uteområde. 

- gode naturopplevelser.

- sortering av avfall.

- være forskere.

- gå tur i nærmiljøet.

- IKT.

- mulighet til å eksperimentere.

Etikk, 

religion og 

filosofi 

- delta i barnehagens 

fellesskap. 

- bli kjent med fortellinger og

sanger knyttet opp mot

høytidene. 

- tid og rom til å undre seg og

filosofere. 

- jul og påske.

- samling.

Nærmiljø og 

samfunn 

- mulighet til medvirkning.

- opplevelser og erfaringer i

nærmiljøet. 

- bli kjent med mangfoldet i

samfunnet. 

- barna skal tas med på

avgjørelser for å øve seg i

demokratiske prosesser. 

- presten på besøk ved jul og påske. 

- fellessamling.

- tur til for eksempel butikk, skogsområder, ol.

- barna er med og tar demokratiske valg i 

barnemøter

hver dag.

Antall, 

rom og 

form 

- erfare og leke med tall,

mønster, størrelser, mål og

former. 

- puslespill, tegning, klosser, tallkort, samling,

sandlek. 

- sortering av leker og utstyr.

- tall og mengde på veggen. 

Sosial kompetanse - utvikle evne til å vise hensyn

og omsorg for hverandre.

- utvikle samspill med

hverandre. 

- fokus på følelsene SINT,

GLAD, LEI SEG, REDD. 

- offersentrert induksjon som 

konfliktløsningsmetode.

- arbeide systematisk med sosial kompetanse i de

hverdagssituasjoner som oppstår. 

IKT og digital 

praksis

Barna skal få begynnende 

erfaring med ulike tekniske 

hjelpemidler

- Ipad, fotoapparat, kopimaskin, ,skriver
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3 - 5 år INNHOLD Eksempel
Kommu-

ikasjon, 

språk og 

tekst 

- utvikle begreper og språk. 

- øve seg i å bruke enkle spill og

regelstyrte leker.

- lekelesing og lekeskriving.

- lære seg å lytte. 

- bli bevisst navnet sitt muntlig, og som

ordbilde. 

- bidra til tekstskaping. 

- IKT, og få kjennskap til biblioteket og

internett som kilde til kunnskap. 

- lesestund og samling.

- alfabet på veggen.

- navnelapper og navn på produkter.

- eventyr med konkreter

- rim og regler.

- dialogisk lesing 1 gang pr uke, med halvparten av

barna.

- språktrappa. 

Kropp, 

Bevegelse, 

mat og 

helse 

- bruke naturen og nærmiljøet i

ulike årstider. 

- øve opp fin- og grovmotoriske

ferdigheter. 

- variert kosthold gjennom

smøremåltid. 

- legge til rette for et godt og trivelig

spisemiljø.

- sørger for god hygiene før og under

måltidene.

- ivareta måltidenes

pedagogiske funksjon som en

viktig lærings- og sosialiseringsarena.

- sang og bevegelse i samling. 

- perling, pusling, tegning, maling, playdoh. 

- tur minst en gang i uken

- felles måltid rundt dekket bord. 

- vasker hender før måltidet og etter lek

- under måltidet lærer vi å hjelpe hverandre, vente på

tur og små snakke med hverandre.  

- smøre selv

- bli kjent med nye smaksopplevelser

- være med på matlaging. 

Kunst, 

kultur og 

Krea-

tivitet

- gis varierte tilbud i det daglige

som fremmer skapergleden. 

- bli kjent med teknikker

innenfor forming, musikk,

sang, dans og drama. 

- formingsrom med ulike materialer.

- dokumentasjon - i permer og på veggen.

- fokus på grafisk uttrykk (tegning) hele året. 

Natur, 

miljø og 

teknologi 

- bli kjent med og få forståelse

for planter og dyr, landskap,årstider og

vær. 

- være ute i all slags vær. 

- gå på turer. 

- oppdage, iaktta og lære om naturen. 

- sortering av avfall.

- er forskende.

- Ruskenuke.

- kjøkkenhage. 

- IKT.

- få mulighet til å eksperimentere. 

Etikk, 

religion 

og 

filosofi 

- erfaringer med tradisjonsrike

høytider.

- utvikle og erfare toleranse og

respekt for hverandre.

- tid og rom til å undre seg og

filosofere.

- julevandring.

- adventskalender.

- påskeaktiviteter.

Nærmiljø 

og 

samfunn 

- oppfordres til å delta i daglige

gjøremål i barnehagen. 

- bli kjent med nærmiljøet. 

- kjennskap til samene, som er

Norges urbefolkning.

- barna skal tas med på avgjørelser for å

øve seg i demokratiske prosesser.

- er med på måltidsforberedelser og rydding.

- samenes dag.

- Min bok.

- fellessamling.

- barna er med og tar demokratiske valg i barnemøter

hver dag.

Antall, 

rom og 

form 

- ha tilgang til materialer i ulike størrelser

og former. 

- synliggjort tall og antall i det daglige, å

leke med form og måleenheter. 

- sortering og sammenligning. 

- sortering og klassifisering av leker.

- tall og mengde på veggen.

- være med på matlaging

- få kjennskap til ulike verdier og mengder.

Sosial 

kompe-

tanse

- samspill med hverandre. 

- sette ord på egne følelser.

- fokus på vennskap.

- offersentrert induksjon som konfliktløsningsmetode.

- begynnende ICPS, som konfliktløsning. 

- samling hver 14. dag om sosial kompetanse, der vi

bruker elementer fra Kari Lamer og/eller «Steg for

steg» som verktøy. 

IKT og 

digital 

praksis

- Barna skal få erfaring med

tekniske hjelpemiddel. 

- Barna skal få prøve ulik

programvarer og mulighet for

å eksperimentere.  

- bruk av f.eks CD spiller, I pod, PC, I pad, fotoapparat,

kopimaskin, skriver, scanner, lamineringsmaskin, digitale

kamera, spill.  

- programvare på Ipad som utfordrer barna språklig og

matematisk. 
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5 - 6 

år

INNHOLD Eksempel

Kommun

ikasjon, 

språk og 

tekst 

- fokus på samtaler.

- møte litteratur, og formidlingsformen skal være variert. 

- lage egne historier (tekstskaping). 

- tilgang til utstyr og materiell som stimulerer interessen

for tallsymboler og bokstaver. 

- møte bokstaver og tallsymboler i det daglige. 

- grammatikk.

- bevisstgjøres på hva bokstavene heter og hva lydene deres er. 

- variert utvalg av bøker på avd.

- Språksprell.

- språkbevisste voksne.

- jobber med mål knyttet til overgang

skole.

- dialogisk lesing 1 gang pr uke, med

halvparten av barna.

- språktrappa.  

Kropp, 

Beveg-

else, mat 

og 

helse 

- tilby variert mat. 

- gode rutiner for hygiene.

- ukens hjelper 

- få kjennskap til matens opprinnelse – fra jord til bord.

- oppleve psykisk- og fysisk mestring og møte nye utfordringer i naturen. 

- et positivt og bevisst forhold til egen kropp. 

- ukens hjelper er med og dekker

bordet, samt er med på matlaging

- kjøkkenhagen

- vi går på tur i nærmiljø, skog og

mark minst en gang per uke.

- sensitive voksne som gir barna

positiv selvoppfatning.

- sang og bevegelse i samling. 

Kunst, 

kultur og 

Krea-

tivitet

- erfare og oppsøke kunst og kultur.

- synliggjøre mangfoldet innen kunst og kultur, slik at

barna kan inspireres til tilsvarende mangfold i sine uttrykk. 

- fokus på tosidighet. Eks: lytte til musikk - synge og spille

selv. 

- bevisst forhold til arkitektur og konstruksjon. 

- tilgang til et mangfold av materiell og utstyr. 

- innføring i bruk av ulikt materiell og utstyr. 

- Eventyruken.

- tur til biblioteket. 

- ulike formingsaktiviteter.

- fokus på grafisk uttrykk (tegning)

hele året. 

Natur, 

miljø og 

Tekno-

logi

- fokus på respekt for naturen og miljøvern når vi er på tur. 

- fokus på vær og forhold ved været som får konsekvenser for valg vi må ta. 

- forske og eksperimentere i naturen innenfor sikre rammer. 

- lære å ha respekt for ild. 

- erfare at det er mulig å lage ly for vær og vind. 

- kjennskap til livsløpet i naturen – fra fødsel til død. 

- kjennskap til hvordan matproduksjon foregår. 

- Ruskenuke.

- miljøvern: Inspirasjon fra

«Svanhilds reise».

- Brannvernuken.

- kjøkkenhagen.

- med på kjøkkenet når vi forbereder

maten.

Etikk, 

religion 

og 

filosofi 

- fokusere positivt på hvor ulike vi er, både i utseende og

ferdigheter, og ut fra dette lære å verdsette mangfoldet. 

- lære seg å følge de retningslinjene som gis på avdelingen

og i barnehagen. 

- kjennskap til og erfare at det finnes normer og regler i samf. 

- kjennskap til at det finnes ulike livssyn. 

- i forbindelse med FN dagen lærer vi

om menneskerettigheter/

barnekonvensjonen.

- påske og jul. 

Nær-

miljø og 

samfunn 

- fokus på hva som skjer i byen vår. 

- barna skal tas med på avgjørelser for å øve seg i

demokratiske prosesser. 

- erfare at valg de tar har konsekvenser. 

- øve seg i å vise solidaritet med andre som ikke har det så

godt som oss. 

- kart/skisser.

- FN dagen.

- barna er med og tar demokratiske

valg i barnemøter hver dag.

- turer til de 7 ulvungene.

- menneskerettigheter og

barnekonvensjonen. 

Antall, 

rom og 

form 

- møte tall og tallsymboler som en naturlig del av hverdagen. 

- erfaringer med begreper som større enn og mindre enn,

lengre og kortere, flere enn og færre enn etc. 

- tilgang til materiell, spill og lignede som gir dem

erfaringer innenfor fagområdet. 

- kjennskap til at det finnes vertikale og horisontale linjer. 

- erfaringer med å måle og veie etc. 

- bruke elementer fra mattemeisen.

- tilbyr barna matematiske materiell 

- de voksne bruker matematikk og

matematiske begreper i hverdagen.

- Språktrappa.

Sosial 

kompeta

nse

- lære å respektere andres tanker, meninger og følelser. Øve seg

på å sette seg inn i andres ståsted.

- vite at det er lov/greit å si nei hvis noe skjer og det kjennes ubehagelig. 

- lære  å begrunne og lytte til andre barn og voksne.

- lære  å få gode relasjoner til andre barn, samt være inkluderende

- Lære å bruke stemme og ord til å løse konflikter og

til å forklare hvordan de har det og hvordan de opplever noe. 

- Reflektere over hva er en god venn, hva er mobbing?

- i konfliktløsning bruker vi ICPS

metoden. 

- samling hver 14. dag om sosial

kompetanse, der vi

bruker elementer fra Kari Lamer

og/eller «Steg for steg» som

verktøy. 

IKT og 

digital 

praksis

-få erfaring med ulike digitale verktøy, som f eks. arbeid med dokumentasjon, 

erfaring med lyd, lydopptak og digital fortelling, være med og lage enkle 

spill, bruke PC.

- fotografere og skrive ut egne bilder.

- bruke programmer på Ipad, f eks til å 

ta opp lyd eller lage

animasjonsfilm.

- lage f eks puslespill eller memory.

- søke etter fakta og lete opp

informasjon på internett. Legge til

rette for lekeskriving.



Vedlegg til årsplanen

Kort fortalt om våre 2 mest brukte konfliktløsningsmodeller

Målet er å utvikle tankeprosesser hos barn, og bedre deres ferdigheter til å løse 

mellommenneskelige konflikter. 

Hva er Offersentrert induksjon?

Offersentrering er en metode å løse konflikter på. Her oppfordrer en barnet til å 

utføre prososiale handlinger. Dette gjør en ved å påpeke konsekvensene av de 

handlingene barnet utfører. Metoden bruker en f.eks når en vil endre negative 

sosiale handlinger hos barnet. Mest brukt sammen med barn fra 0-3 år. 

Denne metoden består av tre trinn:

1)      

En gjør barnet oppmerksom på hvordan ”offeret” har det.

Den voksne må klargjøre situasjonen for barnet dersom det ikke forstår hva som er 

skjedd. En gutt slo for eksempel til ei jente slik at hun begynte å gråte, og gutten sa 

forundra at han ikke slo hardt. Her vil det være nødvendig å forklare at det var 

vondt selv om han syns at han ikke slo hardt.

2)      

Forklare at det er handlingen til barnet som er grunnen til at den andre er lei seg.

Det er viktig at en ikke har en sint tone når en sier dette fordi en kan påføre barnet 

skyldfølelse og deretter dårlig selvbilde. En må prøve å holde en rolig tone for å få 

barnet til å forstå.

3)      

En kan forvente at barnet retter opp den negative handlingen.

En vil her oppfordre barnet til å tenke ut noe det kan gjøre for å glede den andre 

personen. Den voksne hjelper barnet til å utføre  prososiale handlinger i slike 

situasjoner. 

Disse metodene for konfliktløsning kan være med på å fremme barnas evner til 

f.eks rolletaking, prososiale handlinger, selvkontroll, selvhevding og empati.
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Hva er ICPS ? (interpersonal – cognitiv – problemsolving)

Mest brukt sammen med barn fra 3-5 år. 

Denne metoden består av fem trinn:

1)      

Klargjøring av problemet

Her er det den voksnes oppgave å holde seg nøytral og prøve å finne ut hva som er 

problemet. Her skal barna som er innblandet i konflikten få forklare sin side av saken, 

uten at den voksne fordeler skyld. Etter at en har funnet ut hva som har skjedd, får en 

klargjort hva barna ønsker videre og hva de trenger hjelp til.

2)      

Forslag til løsninger

Målet er her at barna etterhvert skal tenke ut løsninger selv. Det er også viktig at alle 

barna får si det de mener, og at alle forslaga blir tatt seriøst. Det er viktig å gi barna 

den tiden de trenger for å tenke ut en løsning som kan gagne alle partene som er 

involverte. Hvis barna ikke greier å komme med forslag selv kan den voksne komme 

med forslag.

3)      

Vurdere løsningsforslagene

Alle som er involverte er med på å vurdere og diskutere hvilken konsekvens/virkning 

forslaget kan få. For å få dette til må barna ha en viss evne til å sette seg inn i andre 

sin situasjon. Det er også med på å videreutvikle denne egenskapen.

4)      

Valg av løsning

Det er viktig at alle som er i konfliktsituasjonen blir enige om løsningen. Det må bli 

klargjort at det er forventet at alle partene overholder sin del av avtalen.

5)      

Evaluering

Den voksne må se om alle holder sin del av avtalen og om løsningen fungerer. Hvis 

den ikke fungerer tilfredsstillende må en vurdere om det er nødvendig å finne en ny 

løsning.
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Øygard barnehage 

Kyrkjevegen 21

4327 Sandnes

Tlf: 970 09 393
Hjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager-i-sandnes/kommunalebarnehager/oygard-barnehage/

Facebook: https://www.facebook.com/oygardbarnehage/
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