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PRESENTASJON AV BARNEHAGENE 
Rådhusmarka barnehage er en kommunal barnehage i Sandnes kommune. Barnehagen ble åpnet 
den 1. august 2008 og ligger sentralt på Sandnes, like ved rådhuset. Vi har i år 21,5 årsverk. Utenom 
disse faste årsverkene har vi støttepedagoger og tospråklige assistenter som er inne etter behov. Vi 
er så heldige å ha mange barn som er flerspråklige, og derfor har vi pr. i dag flere tospråklige 
assistenter. Disse er en god ressurs for barnehagen. Vi er en flott gjeng som trives godt i sammen. 
 
Langgata barnehage åpner i august 2016. Denne barnehagen er dimensjonert for seks avdelinger, 
men vil i august 2016 åpne med tre avdelinger. Barnehagen skal, som et prøveprosjekt, drives 
sammen med Rådhusmarka barnehage i en felles resultatenhet. 
 
RÅDHUSMARKA OG LANGGATA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE 
Rådhusmarka barnehage og Langgata barnehage er «vitenbarnehager». Det vil si at vi vil ha et 
ekstra fokus på arbeid innen matematikk, teknologi, design, vitenskap og astronomi. Vi skal jobbe 
med alle fagområdene i Rammeplanen, men vi vil ha et spesielt fokus på fagområdet «ANTALL, 
ROM OG FORM». Dette fagområdet må skje i tett samspill med de andre fagområdene i 
Rammeplanen. I daglige aktiviteter, både ute og inne, vil vi legge til rette for at barna i 
Rådhusmarka barnehage og Langgata barnehage skal få erfaringer med matematikk og teknologi. 
Dette gjelder både i den frie leken og i tilrettelagte, voksenstyrte aktiviteter. Barna skal få god 
anledning til å undre seg sammen med andre barn og voksne. Engasjerte voksne i utvikling er viktig 
for barnehagen. 
 
«Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Den nyfødte som bruker formgjenkjenning for å 
skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann 
i sandkassen, fireåringen som trenger telling i prinsessespillet, seksåringen som diskuterer om 
hundre tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønsterborder på påskeegget, 
tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg, og den voksne som leser 
grafer og tall i media er bare glimt av matematiske utfordringer vi møter.» (Elin Reikerås; 
Temahefte om antall, rom og form i barnehagen). 
 
SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN  
I tråd med å være «vitenbarnehager», har vi et utstrakt samarbeid med Vitenfabrikken. 
Samarbeidet med Vitenfabrikken vil være at vi i barnehagene kan besøke Vitenfabrikken jevnlig. 
Det vil gi oss en unik sjanse til å prøve ut ting som andre barn kun får tilgang til gjennom besøk i 
Vitenfabrikken i åpningstidene. Vitenfabrikken legger til rette for aktiviteter for barnehagebarn, og 
det vil for dem være nødvendig å få prøve ut aktiviteter med barna våre for å se om aktiviteten er 
passende for aldersgruppen. Våre barn får være med på å lage aktiviteter som skal være på 
Vitenfabrikken. 
 
SOSIAL KOMPETANSE 
Gode vennerelasjoner har betydning for barns positive sosiale og emosjonelle utvikling. Likeledes er 
det mye som tyder på at gode vennerelasjoner har betydning for senere skolearbeid og faglig 
utvikling. Sosial kompetanse er i tillegg vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som 
diskriminering og mobbing. Barnehagen er derfor en viktig arena for sosial utvikling og etablering av 
vennskap. Med bakgrunn i denne kunnskapen, har vi valgt å løfte frem sosial kompetanse som et 
hovedsatsingsområde for vår daglige virksomhet.  
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BARNEHAGENS LEDELSE 
Barnehagene eies av Sandnes kommune. De to barnehagene skal drives som en resultatenhet. 
Barnehagene vil i det daglige drives i to bygg, men mål, arbeidsmåter og innhold vil være felles. 
Barnehagene ligger under Oppvekst barn og unge, der Torill Kind er kommunaldirektør. 
Ledergruppen i barnehagene består av resultatenhetsleder, styrer, fagutvikler og de pedagogiske 
lederne. Det avvikles ledermøte en gang i uka. 
 
 
 
VERDIER 
Som kommunale barnehager, følger vi Sandnes kommunes tre kjerneverdier: MODIG, ROMSLIG og 
SUNN. Verdiene skal være «grunnmuren» i alt vårt arbeid. I forhold til barn, foreldre, kolleger og 
andre etater. 

ROMSLIG 
Vi skal ta vare på mangfoldet. Vi skal vise toleranse og vi skal legge vekt på god kommunikasjon.  

MODIG 
Vi skal våge å tenke nytt og ta modige grep. Vi skal våge å ta opp vanskelige situasjoner, og vi skal 
våge å stå for det vi mener. 

SUNN 
Vi skal fremme god helse, både fysisk og psykisk. Dette ved hjelp av fysiske utfordringer ute som 
inne, sunt kosthold og aktive voksne som er opptatt av det enkelte barns positive utvikling. 
Rådhusmarka barnehage ønsker å redusere det gjennomsnittlige sukkerinntaket til barna.  Vi 
ønsker med dette å bidra til at barna får en sunn livsstil i barnehagen. 
 
 
 
PRAKTISKE OPPLYSNINGER OG INFORMASJON 
PRESENTASJON AV BARNEHAGEN OG PRAKTISK INFORMASJON 
 
Resultatsenhetsleder Rådhusmarka og Langgata barnehage: Mary-Ann Vaaland Kvitli 
Styrer Langgata barnehage: Marianne Andreassen 
 

SOLHUSET 
Pyramiden 3-6 år 
Sirkelen 3-6 år 
Trekanten 0-3 år 
 

MÅNEHUSET 
Rektangelet 0-3 år 
Kvadraten 0-3 år 
Kuben 3-6 år  
 
 

LANGGATA 
Torus 3-6 år 
Pi 0-3 år 
Prisme 0-3 år 
 

 

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


Rådhusmarka barnehage 

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

http://www.facebook.com/pages/R%C3%A5dhusmarka-Barnehage/120654831300727 

6 

ÅPNINGSTIDER 
Kl. 07.15 – 16.45 
 
Enkelte avdelinger, både i Rådhusmarka og Langgata barnehage, har tilbud om åpningstid 07.15 – 
16.45. Dette tilbudet sirkulerer fra avdeling til avdeling, men gir tilbud for alle barn i barnehagen 
som har spesielt meldt sitt behov for dette. Barnas oppholdstid i barnehagen er fremdeles på 
maksimalt ni timer til dagen. Det vil si at dersom barnet starter dagen kl. 07.15 må barnet gå hjem 
innen klokken 16.15.  
 
DAGSRYTMEN 
Dagsrytmen gjør dagen mer forutsigbar for barna, og vi har en dagsrytme fordi vi ønsker at barna 
skal bli trygge på seg selv, oss voksne og de andre barna på avdelingen(e)  
 
Kuben, Pyramiden, Sirkelen og Torus 3 – 6 år: 
Kl. 07.30  Barnehagen åpner, frilek 
Kl. 08.00 – 08.30  Frokost – frilek 
Kl. 09.30/10.00 Ut på tur / prosjekter 
Kl. 11.00- 11.30 Lunsj  
Kl. 11.30  Frilek 
Kl. 14.00  Fruktmåltid /  
   frilek inne / ute 
Kl. 16.30  Barnehagen stenger 
 
 
Kvadraten, Rektangelet, Trekanten, Prisme og Pi  0 - 3 år: 
Kl. 07.30  Barnehagen åpner, frilek 
Kl. 08.00 – 08.30 Frokost  
Kl. 09.30/10.00 Ut på tur/prosjekter 
Kl. 11.00  Lunsj 
Kl. 11.45  Sovetid 
Kl. 14.00  Fruktmåltid. Frilek ute/inne 
Kl. 16.30  Barnehagen stenger 
 
Dagsrytmen kan endres ved behov. 
 
VELKOMMEN - FARVEL 
Når dere leverer barnet i barnehagen er det viktig å ta kontakt med en ansatt. Gi beskjed om andre 
skal hente barnet. Foreldre eller andre som henter, har ansvar for barnet når de har møtt dem i 
barnehagen. Det må alltid gis beskjed til en ansatt når et barn blir hentet. Barna følges inn til 
avdelingene av foresatte. 
Barn skal maksimalt oppholde seg ni timer i barnehagen hver dag.  
På grunn av sykdom eller av andre årsaker barnet ikke kommer i barnehagen en dag, er det viktig 
for oss at dere gir beskjed innen kl. 09.30.  
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MÅLTIDER 
Frokost  kl. 08.00 – 08.30 
Lunsj    kl. 11.00 - 11.30 
Fruktmåltid  kl. 14.00 - 14.30 
 
Fra 1.juli t.o.m. 31. august hvert år må barna ta med seg matpakke til alle måltider.  Dette gjør vi for 
å lette tilvenningen/oppstarten på nytt barnehageår.  Om sommeren drar vi ofte på spontane turer, 
og matpakke forenkler dette.  
 
Juli måned er betalingsfri måned. 
 
Barna får servert alle måltider i barnehagen. Tirsdag er satt av til møtedag i Rådhusmarka 
barnehage, barna må derfor ha med matpakke til lunsj hver tirsdag. Tilsvarende vil onsdag være 
møtedag i Langgata barnehage, og barna som går der trenger matpakke til lunsj hver onsdag. Vi 
drikker melk og vann til måltidene. Saft serveres når vi skal kose oss ekstra en gang innimellom. 
Vann er beste tørstedrikk. Noen kan bli bekymret for om barnet deres får i seg nok væske, fordi det 
normalt sett ikke har likt eller blitt servert vann. Når vann blir eneste tørstedrikk kan vi love dere at 
det går ned i store mengder etter hvert.  
  
Klokken 14.00 spiser barna frukt. Barna får servert mye variert frukt og grønnsaker i barnehagen. 
 
SUNN BARNEHAGE 
Rådhusmarka barnehage ønsker å redusere det gjennomsnittlige sukkerinntaket til barna.  Vi 
ønsker med dette å bidra til at barna får en sunn livsstil i barnehagen. 
 
MATPENGER 
Matpengene blir innbakt i, og spesifisert på barnehageregningen. 
  
GARDEROBE OG MERKING AV TØY 
Alle barna får tildelt en fast garderobeplass (ytter- og innergarderobe).  Skiftetøy blir oppbevart i 
skapet i innergarderoben. Foresatte må til enhver tid påse at det er nok skiftetøy i skapet. Mangler 
barnet klær, må personalet ringe foreldrene. Vi låner ikke ut klær fra barnehagen eller andre barn.   
 
Alle klær må tas hjem i helgen, slik kan vi få vasket garderobene godt hver uke. Dette gjelder både i 
den indre og den ytre garderoben. Klær som ligger inni skap kan bli liggende. Dette må derimot 
også tas med hjem før ferier som jul, påske, sommer. 
Alt tøy som ditt/deres barn bruker i barnehagen må merkes med navn. Dette er praktisk både for 
dere foreldre og for ansatte. Barnehagen har ikke ansvar for klær som forsvinner. Tøy uten navn 
havner i en felles kasse og hver 3. måned tas dette med til Fretex.   
Vi oppfordrer foresatte til å kle barna i klær dere ikke er redd for. Klær forsvinner, blir skitne, og får 
ofte malingsflekker i barnehagen. «Ha arbeidsklær på barna.» 
 
OBSERVASJONER 
Personalet i Rådhusmarka barnehage og Langgata barnehage bruker observasjon som et 
hjelpemiddel for å nå de målene vi setter for arbeid med barna. Observasjonene er et nødvendig 
hjelpemiddel for å planlegge oppgaver og aktiviteter etter barnas forutsetninger og behov. Vi vil da 
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vite hva vi kan stimulere, og vi kan bedre forstå det enkelte barns handlinger og livsbetingelser.  
Observasjon gir nødvendig informasjon for de voksne, for å være læringshjelpere. 
 
TURDAG 
En dag i uken drar barna ut på tur. Mål ved turen er læring og å gi barna større motoriske 
ferdigheter. God motorikk gir barna et godt selvbilde. Ute i naturen trener barna kroppen sin ved å 
klatre, løpe, hoppe, osv. Aktivitetene ute i skogen er drevet av de voksne og av barnas egen vilje, og 
ut fra deres mestringsnivå. Barnet kan finne nettopp den stubben det tør å hoppe fra, og øver seg 
på den helt til det er trygg på at det klarer å hoppe fra en høyere stubbe. Gleden er at vi alle hoppet 
fra stubber, ikke hvem som klarte hva og fra hvilken høyde. Gjentatte motoriske opplevelser gjør at 
ferdighetene automatiseres. Barnet trenger ikke lenger å tenke om det klarer å hoppe ned fra 
stubben, det bare hopper. Denne gjentatte mestringsopplevelsen styrker selvtilliten.  
 
BURSDAGSFEIRING 
Bursdagene til hver enkelt vil bli markert på selve dagen eller når dere måtte ønske, dersom 
fødselsdagen skulle havne i ferier/helger. Dagen markeres ved at barnet er i fokus i samlingen, vi 
synger bursdagssangen og barnet mottar en krone. Om sommeren er det greit at dere tar med is til 
barnets markering i barnehagen. Ellers i året anbefaler vi frukt. Vi lager eventuelt fruktspyd, 
smoothie eller lignende.  
 
BARNAS PERM 
Hvert enkelt barn vil ved barnehagestart få utdelt en perm som er deres i den tiden barnet går i 
barnehagen. I permen kan tegninger og diverse lagres. 
 
HELSEERKLÆRING 
Helsedirektoratet utgir et eget skjema som alle foreldre må fylle ut om barnets helse. 
 
SYKDOM 
Barnet skal kunne være ute i barnehagen. Dette fordi personalet ikke har kapasitet til å ta seg av 
syke barn når de andre barna er ute. Er barnet utilpass i barnehagen uten at det kan påvises feber 
eller direkte sykdom, vil personalet kontakte de foresatte og diskutere videre tiltak. 
 
FORSIKRING 
Alle barnehagebarn i Sandnes kommune er forsikret etter en egen forsikringsavtale. Detaljer i  
forsikringen ligger hos Sandnes kommune. 
 
PLANLEGGINGSDAGER 2016-2017 
Planleggingsdagene brukes til årsplanarbeid og faglig oppdatering/kompetanseheving av 
personalet. De eksakte dagene blir lagt ut på hjemmesiden til barnehagen og med oppslag i 
yttergangen. 
 
 
FERIE 
Barnet skal ha ferie minimum tilsvarende ferielovens bestemmelser. Minst 3 uker 
sammenhengende ferie må tas i perioden 01.06 - 01.09. Innen 1. mai må barnehagen ha melding 
om når barnets sommerferie skal avvikles. Endringer etter denne tid avtales med styrer.  
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MØTEVIRKSOMHET I RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 
Tirsdag:    avdelingsmøter om morgenen/formiddagen. 
Tirsdag:    ledermøte 12.00 – 14.00. 
Personalmøter:   ca. en kveld i måneden. 
Planleggingsdager:  5 i løpet av barnehageåret. 
 
MØTEVIRKSOMHET I LANGGATA BARNEHAGE 
Onsdag:    avdelingsmøter om morgenen/formiddagen. 
Onsdag:    ledermøte 12.00 – 14.00. 
Personalmøter:   ca. en kveld i måneden. 
Planleggingsdager:  5 i løpet av barnehageåret. 
 
 
 
ÅRSHJUL 
 

Hvert år har vi disse faste aktivitetene. I tillegg vil vi være med på diverse arrangement i regi 
av Sandnes kommune, dersom vi ser dette som hensiktsmessig for barna i Rådhusmarka 
barnehage. 
 
Høsthalvåret 

 Tilvenning i barnehagen (august - september) 

 Foreldremøte (september) 

 Markering av FN-dagen/kunstkafé/høsttakkefest (oktober) 

 Foreldresamtaler (oktober) 

 Adventsamlinger (desember) 

 Juleverksted hvor vi klipper og limer, baker, synger og gleder oss til jul (november 
og/eller desember) 

 Julesamling i Gand kirke/Sandnes kirke (desember) 

 Luciafeiring med foreldrefrokost.  5-åringene i barnehagen går i Luciatog (desember)  
 
Vårhalvåret 

 Karneval: barn og ansatte kommer i barnehagen iført kostymer (februar) 

 Markering av samenes nasjonaldag (februar) 

 Påskemarkering som er med på å bygge opp om vår kulturarv (mars/april) 

 Påskesamling i Gand kirke/Sandnes kirke (mars/april) 

 17.mai markering  

 Foreldresamtaler etter behov, og for dem som måtte ønske det (mai) 

 Sommerfest/avslutning blir en fest hvor barna og deres foresatte inviteres til en 
hyggelig sammenkomst i barnehagen.  Det blir servert deilig mat og en liten presang 
til de barna som slutter blir overrakt (juni) 

 
 
KVALITETSPLAN FOR SANDNES KOMMUNE 
Sandnes kommune har laget en egen kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes. 
Kvalitetsplanen finnes på Sandnes kommunes hjemmeside, www.sandnes.kommune.no 

https://www.sandnes.kommune.no/radhusmarka_barnehage
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PEDAGOGISK INNHOLD 
 
BARNEHAGELOVEN 
Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager: kap. 1, §2 Barnehagens innhold 
 
”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 
 
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter. 
 
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. 
 
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen.  Rammeplanen skal gi retningslinjer for 
barnehagens innhold og oppgaver. 
 
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 
 
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.” (Lov om barnehager) 
 
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 
«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. Barnehagen skal bygge på 

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


Rådhusmarka barnehage 

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

http://www.facebook.com/pages/R%C3%A5dhusmarka-Barnehage/120654831300727 

11 

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.» (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd) 
 
«I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet 
til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet 
handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i 
samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og 
demokrati.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2011:15) 
 
Vi er opptatt av at Rådhusmarka og Langgata barnehage skal være et trygt sted å være, både fysisk 
og psykisk. Barnehagen skal være preget av fellesskap og nærhet, der respekten for det enkelte 
barn blir ivaretatt. Gjennom samspillet med omsorgspersoner og lekekamerater skal barnet bli 
stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt menneske med et positivt selvbilde. Barn har rett til 
omsorg og skal møtes med omsorg. Dette stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet 
overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. 
Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas 
omsorg for hverandre.  Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder. Personalet skal 
veilede barna i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte.  Barn 
må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.  Oppdragelse og 
danning må skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  Personalet i barnehagen må 
kunne begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse og danning både overfor seg 
selv og foreldrene.  
 
PEDAGOGISK GRUNNSYN I RÅDHUSMARKA OG LANGGATA BARNEHAGE 
Vårt pedagogiske grunnsyn beskriver det vi betrakter som grunnlaget for vår pedagogiske 
virksomhet. Det omfatter både omsorg, lek og læring. Det pedagogiske grunnsynet skal fungere 
som en rettesnor for hver enkelt av de ansatte, for planleggingen og for de små og store valg vi gjør 
i hverdagen. Å studere, vurdere og utvikle det pedagogiske grunnsynet vil være en kontinuerlig 
prosess som involverer hele personalet. 
 
Om omsorg 
Vi er opptatt av at Rådhusmarka og Langgata barnehage skal være et trygt sted å være, både fysisk 
og psykisk. Barnehagen skal være preget av fellesskap og nærhet, der respekten for det enkelte 
barn blir ivaretatt. Gjennom samspillet med omsorgspersoner og lekekamerater skal barnet bli 
stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt menneske med et positivt selvbilde. Alt vårt arbeid i 
barnehagen skal være preget av den gode relasjon. Den gode relasjon mellom personalet og barna, 
personalet og foreldrene samt personalet seg imellom. 
 

Om lek 
”Det viktigste et barn kan lære i barnehagen er å skaffe seg en venn.” (Uttalt av 
kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Dagsrevyen, februar 2013.) En venn kan være en å dele 
gleder med, hemmeligheter og sorger med, en jeg bryr meg om, en jeg vil oppleve ting sammen 
med, en som gir meg signaler om det jeg gjør er dumt eller greit.  Vennskap gir barn større 
handlingsrom for utforskning av roller og utprøving av grenser. Gjennom vennskap med andre, 
lærer barnet noe om hvordan man omgås andre og hvordan vi skal være mot hverandre for at vi 
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skal ha det godt sammen. Vennskap representerer tillit, trygghet, respekt, toleranse og omsorg for 
hverandre. Lek er mulighetens vei til dette. 
 
Leken er en frivillig aktivitet og gir barnet spenning og glede. Leken er barnets naturlige 
uttrykksform og viktigste aktivitet, og den foregår på barnas premisser. Lek utvikler blant annet 
språket, barns evne til å samarbeide, inngå kompromisser, innrette seg etter andre, planlegge og å 
gjennomføre. Leken utvikler barnets konsentrasjon og utholdenhet, gir økt kroppsbeherskelse, 
øving i å takle virkeligheten samt å bearbeide inntrykk og opplevelser. 
 
Om læring 
Våre tanker om læring er blant annet preget av det som kalles et konstruktivistisk læringssyn. Det 
går i hovedsak ut på at barnet, gjennom mangfoldet av informasjon, opplevelser og erfaringer, 
konstruerer sin egen forståelse og viten i sitt eget hode. Den er under stadig ombygging etter hvert 
som barnet vokser og erfarer nye ting. Howard Gardners teorier om flere intelligenser, såkalt MI-
teori, påpeker at alle barn er forskjellige. Barna har ulike sterke sider og derfor ulike måter å lære 
på. Dette vil vi i barnehagen ta hensyn til. Vi tilstreber oss derfor å ha forskjellige tilnærmingsmåter 
til tema vi jobber med. I følge Lev Vygotsky er språk og sosial samhandling avgjørende redskap i 
barnas utvikling.  
 
Kilden til sunn vekst og læring ligger altså i mangfoldet av barnets egne aktiviteter, samvær og 
samarbeid med andre samt bruken av språk. Vi voksne kan hjelpe til ved å legge til rette for varierte 
kroppslige, estetiske, sosiale og emosjonelle erfaringer og ved å stimulere bruken av et aktivt og rikt 
språk. 
 
 
VOKSENROLLEN 
Kvaliteten i barnehagen vil til enhver tid være avhengig av den enkelte voksnes evne og vilje til å 
samspille med det enkelte barn, med utgangspunkt i det enkelte barns forutsetninger og behov. I 
Rådhusmarka barnehage er vi derfor opptatt av å fremheve betydningen av voksenrollen. Spesielt 
forholdet mellom ansatte og barn, men også relasjonene personalet seg imellom. Voksne i 
barnehagen skal fremstå som gode rollemodeller for barna. Vi jobber derfor aktivt med positiv 
relasjonsbygging. I praksis innebærer dette at de ansatte skal være aktive sammen med barna, vi 
skal møte barna med varme, vi skal fremheve og rose positiv atferd og vi skal møte hvert enkelt 
barn med anerkjennelse og respekt hver dag. Kommunikasjonen skal forgå i en følelsesmessig god 
atmosfære, og skal være preget av god blikkontakt, turtaking, engasjement, forståelse og interesse. 
 
SOSIAL KOMPETANSE 
Rammeplanen påpeker at sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd 
som diskriminering og mobbing. I tillegg er en i dag blitt stadig mer oppmerksom på hvor viktig 
barns sosiale kompetanse er for om de verdsettes av venner. ”Det viktigste et barn kan lære i 
barnehagen er å skaffe en venn”, uttalte kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Dagsrevyen i 
februar 2013. Å styrke barns sosiale kompetanse er derfor et av de viktigste områdene for arbeidet 
i Rådhusmarka barnehage. Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter som er vesentlige 
å mestre. For at voksne i barnehagen lettere skal kunne se hvordan det enkelte barns sosiale 
kompetanse kan styrkes, er det derfor nyttig å se på de enkelte delene: 
 

 Empati og rolletaking  innlevelse i andres følelser, forståelse for andres tanker 
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 Prososial atferd positive handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre 

 Selvkontroll  utsette egne behov, takle konflikter, håndtere vonde følelser uten å  
skade andre 

 Selvhevdelse  ta initiativ i forhold til andre mennesker, bli med på lek som allerede  
er i gang 

 Lek, humor, glede kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, spøke, ha det  
moro 

 
SPRÅKLIG KOMPETANSE 
Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er småbarnsalderen den grunnleggende 
perioden for utvikling av språk. Det beste redskapet for å stimulere barns språkutvikling, er den 
menneskelige tale. I Rådhusmarka barnehage skal de voksne selv være aktive og gode 
språkmodeller. Vi skal bevisst sette ord på gjenstander, følelser, hendelser og handlinger. Barna 
skal få oppleve sang, høytlesing, fortellinger, rim og regler som et viktig supplement til 
hverdagssamtalen. Barnehageåret 2013-2014 startet vi med ”Dialogisk opplesing”. Metoden er 
utarbeidet av danske Jette Løntoft med tanke på flerspråklige 5-åringer, og er en systematisk måte 
å jobbe med bøker for å styrke barns språklige kompetanse. Erfaringene fra Danmark er meget 
gode. Vi er kommet godt i gang med metoden, og vi vil både videreføre og videreutvikle konseptet. 
Det vil bli gjort justeringer og tilpasninger av metoden i forhold til barnas alder og progresjon.  
 
Språktrappa er et annet pedagogisk virkemiddel for systematisk språk- og begrepsutvikling. 
Språktrappa gir ansatte i barnehager og skoler en oversiktlig og god progresjonsplan å benytte i sitt 
arbeid med barn og språk. I Rådhusmarka barnehage vil Språktrappa bli integrert på en 
hensiktsmessig måte 
  
 
FAGOMRÅDENE 
Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får 
opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  
Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.   
 
Fagområdene:  

 Kommunikasjon, språk og tekst.   

 Kropp, bevegelse og helse.  

 Kunst, kultur og kreativitet.  

 Natur, miljø og teknikk.  

 Etikk, religion og filosofi.  

 Nærmiljø og samfunn.  

 Antall, rom og form. 
 
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.  Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder 
vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter i 
turer i nærmiljøet.  I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan 
kommunikasjon knyttet til fagområdene.  At barna får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på 
mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom 
barna.  Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 
sammensetning og øvrige forutsetninger. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.  Kommunikasjon foregår i et 
vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap.  Både den 
nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.  Å 
samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.  Tekst 
omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. 
 
Barnehagen skal bidra til at barna 

 lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 

 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

 bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape 
positive relasjoner i lek og annet samvær 

 får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, 
samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskapning 

 lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver 

 blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. 
 
For å nå disse målene vil vi:  

 bruke TRAS – tidlig registrering av språkutvikling  

 gjennomføre ulike samlinger  

 ha samlingsstund hver dag med variert innhold: sanger, vers, ring- og sangleker  

 lære månedens vers og sang  

 ha høytlesing på bibliotek og utendørs  

 være gode voksne språkmodeller 

 ha et bevisst forhold til det språklige mangfoldet  

 la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns 
initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive og diktere tekst  

 la barna dramatisere og framføre foran publikum  

 tilrettelegge for språktreningsgruppe  

 jobbe målrettet for å heve kvaliteten på samlingene 

 benytte metoden dialogisk opplesning 
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Kropp, bevegelse og helse 
 
 
 
 
 
 
 

 
Småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.  Barns kontakt 
med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter..  Dette har betydning for 
utvikling av sosial kompetanse.  Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av 
betydning for å utvikle en sunn kropp.  Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning 
for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.  
  
Barnehagen skal bidra til at barna 

 får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring 

 skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer 

 videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk 
følsomhet 

 får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv i ulike årstider 

 utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få en 
forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen 

 utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige 

 får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt 
kosthold 

 
For å nå disse målene vil vi:  

 legge til rette for motoriske utfordringer på uteområdet  

 organisere dagen slik at barna er mye ute i all slags vær 

 tilrettelegge turgrupper hver uke, alle barna går på tur en gang i uken 

 bruke nærmiljøet aktivt 

 tilrettelegge for gode lekemuligheter inne, med god plass til bevegelse 

 ha fokus på sunt kosthold i hverdagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Rådhusmarka barnehage 

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

http://www.facebook.com/pages/R%C3%A5dhusmarka-Barnehage/120654831300727 

16 

Kunst, kultur og kreativitet 
 

 
Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å 
være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.  
Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for 
sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.  
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 
språk, litteratur, film og arkitektur. 
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og 
refleksjon over kultur, kunst og estetikk 

 styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 

 tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

 utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og varierte uttrykk gjennom 
skapende virksomhet 

 utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og for å kunne uttrykke seg estetisk i 
visuelt språk, musikk, sang, dans og drama 

 opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse 

 bli kjent med en kunstner 
 
For å nå disse målene vil vi:  

 ha et bevisst forhold til samspillet mellom kunst, kultur og barns lek  

 sørge for at barn har daglig tilgang til bøker, bilder og rikelig, variert materiale og verktøy for 
skapende virksomhet  

 motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet til å finne sine egne uttrykksformer  

 oppmuntre og stimulere barn til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med natur 
og fysisk miljø og i kunstneriske uttrykksmåter i arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelse 

 tilrettelegge rom både ute og inne for kreativ og estetisk utfoldelse 
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Natur, miljø og teknikk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all salgs vær.  
Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, 
årstider og vær.  
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet 

 opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 
samspillet i naturen 

 får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og 
betydning for matproduksjon 

 lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om 
fenomener i den fysiske verdenen 

 erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet 
 
For å nå disse målene vil vi:  

 benytte Sandvedparken og nære naturområder med skog og mark  

 ha faste turdager gjennom hele året slik at barna får oppleve ulike årstider i naturen  

 ha tilgjengelig utstyr og bøker  

 tilrettelegge for ulike aktiviteter både ute og inne  

 eksperimentere sammen med barna og være nysgjerrige  
 
 
 
 
Etikk, religion og filosofi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 
verdier og holdninger.  Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer.  Kristen tro og 
tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk 
kultur.  Norge er i dag multireligiøst og flerkulturelt samfunn.  Barnehagen skal reflektere og 
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respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg 
verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.  Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta 
hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige 
tilknytning. 
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring 
og tenkning, samtaler og fortellinger 

 tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier 

 utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett 
kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 

 får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen 

 får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner 

 får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i 
barnegruppen 

 blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn 
 
For å nå disse målene vil vi:  

 møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt  

 skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler  

 skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter 
å leve på  

 hjelpe barnet i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger  

 la den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer  

 markere andre religiøse livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i 
barnehagen  

 personalet må være seg bevisst den betydningen de har som forbilder og opptre slik at 
barna kan få støtte i egen identitet og få respekt for hverandre  

 
 
 
Nærmiljø og samfunn 
 

 
Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring 
med deltakelse i et demokratisk samfunn.  Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor 
familien med tillit og nysgjerrighet.  Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.  
Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. 
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet 

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


Rådhusmarka barnehage 

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

http://www.facebook.com/pages/R%C3%A5dhusmarka-Barnehage/120654831300727 

19 

 erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens 
fellesskap 

 blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet 

 opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter 

 blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn 

 utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett 

 blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, 
sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagslig. 

 
For å nå disse målene vil vi: 

 arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får varierte 
utfordringer og like mye oppmerksomhet  

 sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeider for et 
inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme  

 bruke litteratur og medienes muligheter for å utvide og utdype barnas erfaringer og læring  

 bidra til at barna kan forholde seg nysgjerrige og kritiske til det som formidles gjennom 
mediebildet  

 jobbe aktivt med barns medinnflytelse og medvirkning over egen hverdag  

 gi et innblikk i den samiske kultur  
 

 
Antall, rom og form 
 

 
 
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt 
etter sammenhenger.  Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 
matematiske kompetanse.  Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og 
legge tilrette for tidlig og god stimulering. 
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 opplever glede over å utforske og leke med tall og former 

 tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper 

 erfarer, utforsker og leker med form og mønster 

 erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne 

 erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering 
 
 

For å nå disse målene vil vi:  

 tilrettelegge for lek og aktiviteter med antall rom og form i hverdagen gjennom hele året  

 MIO (Matematikken-Individet-Omgivelsene) - observasjonsskjema 
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 ha tilgang på variert utstyr og materiale  

 henge opp tallsymboler og geometriske figurer på veggen  

 Førskoleklubb hvor blant annet fagområdet ”Antall, rom og form” står sentralt 

 samarbeidsprosjekt med Vitenfabrikken 
 
 
 
 
PROGRESJONSPLAN 
I løpet av høsten 2013, utarbeidet alle ansatte i fellesskap en progresjonsplan for Rådhusmarka 
barnehage. Progresjonsplanen vil også gjelde for Langgata barnehage. Planen er ment å være et 
arbeidsdokument for ansatte i barnehagen, og sier noe om hva vi ansatte ønsker at barna skal 
utvikle i løpet av barnehagetiden i Rådhusmarka barnehage. Planen skal være gjeldene for perioden 
2014 – 2018, og vil jevnlig bli evaluert og eventuelt revidert. Hele planen kan leses på barnehagens 
hjemmeside: 
www.sandnes.kommune.no/barnehager/raadhusmarka. 
 
PLAN FOR FAGOMRÅDET ”ANTALL, ROM OG FORM” HØSTEN 2016 OG VÅREN 2017. 
 
Hovedmålene som står i rammeplanen: 

 Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrep 

 Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former 

 Erfare, utforske og leke med former og mønster 

 Erfare ulike type størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne 

 Erfare plassering og orientering, og på den måten å utvikle sine evner til lokalisering 
 
Disse hovedmålene har vi fordelt utover hele året, men selvsagt er det tema som vi jobber med i 
det daglige gjennom hele året. 
 
AUGUST OG SEPTEMBER 
Hovedmål: 

 Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne 
 
Delmål: 

 Bli kjent med ulikheter, likheter og størrelser 

 Rydding, sortering og klassifisering 

 Utforske forskjeller på lengde, høyde 

 Sortere og klassifisere leker, steiner, kongler osv. 

 Utforske tung og lett 

 Sammenligne og skille ut likheter og forskjeller 

 Måle, sammenligne størrelser tilknyttet lengde og areal ved hjelp av hensiktsmessige 
måleenheter 

 Sammenligne størrelser med utgangspunkt i ens egen kropp 
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OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER 
Hovedmål: 

 Erfare plassering og orientering og på den måten å utvikle sine evner til lokalisering 
 
Delmål: 

 Oppleve rom ute og inne. ”Rommet i rommet.” 

 Vurdere avstander når vi er på tur 

 Konstruksjonslek 

 Erfare rom i lek, som for eksempel hinderløype, lek med lommelykt i mørket, gjemmeleken 
og lignende 

 Få erfaring med orientering, for eksempel tegne kart over barnehagen, tegne veien hjem og 
lignende 

 Jobbe med plasseringsord som for eksempel under bordet, bak huset, inni boksen, oppå 
stolen og lignende 

 
 
JANUAR, FEBRUAR OG MARS 
Hovedmål: 

 Oppleve glede over å utforske og å leke med tall og former 
 
Delmål: 

 Finne tall i omgivelsene våre 

 Bruke tallord 

 Skille mellom en og mange 

 Telle og systematisere 

 Finne enkle tallmønster 

 Forskjellen på mest og flest 

 Bli kjent med telleramser i sanger og regler 

 Telle forlengs og baklengs gjennom aktiviteter som lek og sangleker 

 Bli kjent med dager og måneder 

 Bli kjent med ulike spill 

 Finne former i omgivelsene våre 

 Bli kjent med formen til ”trekant”, ”kvadrat”, ”sirkel”, ”rektangel”, ”kube” og pyramide” 
 
Februar: Finne geometriske former i samisk kultur; for eksempel i flagget, i vevde bånd, drakter, 
runer, lavvo og lignende. Lære tallene fra en til ti på samisk? Dette siste målet er kanskje en 
utfordring til de eldste? 
 
APRIL, MAI OG JUNI 
Hovedmål: 

 Erfare, utforske og leke med former og mønster 
 
Delmål: 

 Leke med speiling og symmetri 

 Oppdage og skape ulike former og mønstre 

 Finne former i omgivelsene våre, både ute og inne 
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 Få erfaring med formen til trekant, kvadrat, sirkel, rektangel, kube og pyramide 

 Geometrisk skattejakt 

 Konstruksjonslek med romlige figurer, som for eksempel melkekartonger og lignende 

 Lek med tesselering 

 Rydding, sortering og klassifisering 
 
 
 
 
 
 
 

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


OVERSIKT OVER DAGLIGE RUTINER  
- med fokus på de syv fagområder 
 
Dagsrytmen i forhold 
til fagområdene 

Naturmiljø og 
samfunn 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Natur, miljø og 
teknikk 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Etikk, 
religon og 
filosofi 

Antall, rom og 
form 

Ankomst   Samtale mellom 
barn, ansatte og 
foreldre 

  Hilse på 
hverandre 

Hvor mange 
barn er 
kommet? 
Sette bilde av 
seg på 
barnehagetoget. 

Frokost   Hvordan snakker vi 
sammen ved 
bordet? 

 Koordinering av 
bevegelser og 
sanseinntrykk. 

 Hvor mange 
spiser i dag? 
 

Samlingsstund Daglige temaer 
Kulturformidling 

Sang, fantasi og 
dramalek 

Samtale i gruppe 
Uttrykke seg 
Litteraturformidling 

Hva skjer i 
forhold til 
årstiden? 

Snakke om kropp 
og helse 
Bevegelsessanger 

Hvordan er 
vi mot 
hverandre? 
Markering 
av høytider 

Lek,spill og 
aktiviteter 
Litteratur 

Innelek Rollelek Rollelek 
Konstruksjonslek 
Formingslek 

Kommunikasjon 
med andre barn og 
voksne 
Lese bøker 

Konstruksjonslek Motorisk lek 
Finmotoriske 
aktiviteter 

Tid til 
filosofering 
Sosial 
kompetanse 

Spill 
Lek 

Turer Turer i 
nærmiljøet 

Lek med 
naturmaterialer 
Drama, musikk, 
forming 

Samtale om det en 
ser. 
Forberedelse og 
gjenkalling 

Bli kjent med 
naturen 
gjennom ulike 
årstider 

Allsidig bevegelse 
på variert 
underlag 

Undring 
Respekt for 
liv og miljø 

Telle, sortere, 
vekt, volum, 
rom, form 

Toalettbesøk/håndvask 
 

  Kommunikasjon 
mellom barn og 
voksne 

 Hygiene  Påkledning 
Pare sammen 
sokker, klær 

Ordensbarn dekker 
bord 

 Dekke et fint 
bord 

Kommunikasjon 
mellom barn og 
voksne 

 Hygiene  Pådekning av 
bord 
Telling 
En til en 
korrespondanse 
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Mønster 

Måltid   Kommunikasjon 
mellom barn og 
voksne 

 Lære om 
kosthold og sunn 
mat 

Bordvers 
Takke for 
maten 

Telling 
Mønster 
 

Påkledning Hvilke klær tar 
vi på oss i dag? 
Hvordan kler vi 
oss? 

 Kommunikasjon 
mellom barn og 
voksne 

Hvordan er 
været ute? 

Mestring i 
forhold til 
påkledning 

 Antall, par, en til 
en 
korrespondanse, 
mønster, 
temperatur 

Utelek  Sang, drama og 
fantasi 

Kommunikasjon 
mellom barn og 
voksne 

Natur, årstider 
Hva skjer i 
naturen? 

Løpe, klatre, 
grovmotorisk lek 

 Antall, sortering, 
klassifisering, 
rom, form, 
mønster 

Barnehagen stenger   Kommunikasjon 
mellom barn og 
voksne 

   Rydde, 
sortering, 
klassifisering 
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BARNS MEDVIRKNING 
Barns medvirkning er et viktig punkt i lov om barnehager og i rammeplanen. Dette punktet 
bygger på FNs barnekonvensjon som vektlegger at barn har rett til å si sin mening; rett til å 
få innflytelse på sitt eget liv. Barnehagen skal la barna få mulighet til å være med i 
planlegging og vurdering, si hva de mener om hvordan dagene i barnehagen fungerer for 
dem. Retten til å medvirke må ta hensyn til barnas alder og modning; en 1-åring kan 
bestemme selv hva hun eller han vil ha på brødskiven, mens en 4-åring kan være med å 
bestemme hva som skal lages av varm mat til lunsj eller hvilken bok lesegruppen skal lese 
neste gang. Personalet skal oppmuntre barna til å ytre egne meninger og de skal være 
lydhøre for disse. De skal ta hensyn til både det som blir sagt og ikke sagt; mimikk og 
kroppsholdninger er også en måte å uttrykke sin mening på. Vi vil prøve ut ulike måter å 
samtale med barna slik at de får trening i å uttrykke seg selv og i å ta sine valg. Barn som blir 
hørt og som får forståelse for at sitt ønske ble gjennomført i dag eller neste gang vi skal for 
eksempel på tur, vil få en god start på et godt liv i et demokratisk samfunn. 
 
OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 
skole. Sandnes kommune har utarbeidet en egen plan for overgang barnehage og skole. Vi 
har et samarbeid med Sandved skole der lærere og førskolelærere utveksler erfaringer fra 
barnehage og skole for å legge til rette et best mulig tilbud for våre 5-åringer og deres 
skolestart. Rådhusmarka barnehage og Langgata barnehage vil ha felles førskoleklubb for 5-
åringene. En del av aktivitetene de eldste barna skal igjennom er utlytting av ord og lyd, 
siffer og mengde, former, lære å høre med ”ørene”, rekke opp hånden, osv. Barnehagen vil 
også gå på besøk til de skolene som ligger i nærområdet.  
 
Samarbeidet med den enkelte skole som barnet skal begynne på, skjer i nært samarbeid 
med barnets hjem. Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal 
foreldrene samtykke i dette. Foreldre skal ha innsyn i og innflytelse på 
informasjonsutvekslingen. Samarbeidet må både fokusere på hva barn kan og mestrer og på 
hva de kan trenge særskilt støtte til. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er spesielt 
viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- og/eller læringsmiljø.  
 
FORELDREMEDVIRKNING / SAMARBEID MED BARNAS HJEM 
Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner, og samarbeidet med foreldrene skal 
være preget av gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i 
forhold til barnet.  
 
Mål for foreldresamarbeidet:  

 Foreldrene skal bli kjent med personalet og føle at de er trygge når de overlater 
barna til personalet  

 Foreldrene skal ha kjennskap til hvem de andre barna i gruppen er og få muligheter 
til å hilse på de andre foreldrene  

 Foreldrene skal få informasjon om dagsrytmen og få vite hva vi legger vekt på og 
hvilke verdier og begrunnelser vi har for arbeidet. Vi skal be om tilbakemelding fra 
foreldrene  
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Foreldrene skal få mulighet til å gi informasjon om sitt barn til personalet. Personalet har 
ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens 
virksomhet – og invitere foreldrene til medvirkning. Foreldrene må være trygge på at barna 
deres blir sett og respektert, og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Vi utveksler 
hverdagshendelser med foreldrene – muntlig og skriftlig. Vi inviterer til foreldrerådsmøte. 
Foreldrene til de nye barna blir invitert til et første møte med barnehagen allerede i 
forbindelse med oppstarten. Her blir det gitt generell informasjon om oppstart og om det å 
være i en barnehage. Foreldresamtaler avholdes to ganger i året. Dette er en gjensidig 
samtale. Det er viktig at foreldrene får gi tilbakemeldinger på egen opplevelse av å ha barnet 
i barnehagen. Det er viktig at barnehagen får informasjon hvis det oppstår endringer i 
familien, f.eks flytting, skilsmisse, fysisk eller psykisk sykdom og dødsfall. På den måten kan 
barnehagen være en støttespiller for barnet og familien i en vanskelig periode. Jo mer vi vet 
om barnet og familien, desto bedre klarer vi å forstå og ivareta barnet. Vi minner om at 
barnehagens ansatte har taushetsplikt. 
 
Hvert år har vi en brukerundersøkelse som gir foreldrene mulighet til å gi tilbakemeldinger til 
den enkelte avdeling. Brukerundersøkelsen er et godt utgangspunkt for foreldres påvirkning 
inn mot barnehagen. Spørsmål om barnehagens innhold og prioriteringer skal drøftes i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. Formelt kan foreldremedvirkning gjøres gjennom 
foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget og i den årlige brukerundersøkelsen. 
Eventuelle tilbakemeldinger i forhold til årsplanen tas i forbindelse med evaluering og arbeid 
med ny årsplan om våren, eller ved godkjenning/fastsetting av årsplan om høsten. Det blir 
også gitt skriftlige tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen. For å fremme medvirkning 
ønsker vi å skaffe oss oversikt over hva slags ressurser foreldregruppa kan bidra med. Det 
kan være alt fra praktiske gjøremål, gode ideer, kontakter i lokalmiljøet osv. Dette 
engasjementet er selvsagt frivillig. Et tett og godt samarbeid mellom foreldre og barnehage 
bidrar til å skape trivsel og trygghet for alle parter. 
 
FORELDRERÅD, SAMARBEIDSUTVALGET(SU) OG ARBEIDSUTVALGET (AU) 
Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen. 
Foreldrerådet velger representanter til Samarbeidsutvalget (SU). Samarbeidsutvalget skal 
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. SU består av 5 
representanter, en representant fra eier, to fra personalet og to fra foreldrene. Styrer er 
sekretær. En av foreldrerepresentantene har funksjonen som barnas verneombud. 
Verneombudet skal i samarbeid med styrer sørge for et trygt og godt miljø for barna.  
Det velges i tillegg et arbeidsutvalg (AU) med ansvar for diverse sosiale arrangement. 
 
Regjeringen har i 2010 oppnevnt et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager (FUB). Formålet 
til utvalget er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at 
Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar 
foreldreperspektivet.  
 
PLANLEGGING OG DOKUMENTASJON 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.  
Gjennomføring av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns 
medvirkning. Alle avdelingene sender ut månedsplan der mål og prosessmål både faglig og 
sosialt for perioden er spesifisert. På slutten av månedene blir det sendt ut månedsbrev 
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med evaluering av målene som har blitt satt opp. Ansvar for dette har pedagogisk 
leder/førskolelærer.  
 
Enkelt barns utvikling blir vurdert fram mot foreldresamtalene høst og vår av pedagogisk 
leder i samarbeid med personalet. Nye mål blir satt i samarbeid med foresatte. Pedagogisk 
leder i sammen med foresatte vurderer barnets utvikling på foreldresamtalene, og i 
samarbeid med foreldrene sette individuelle mål om nødvendig.  
 
ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE 
 

 Private og kommunale barnehager i Sandnes kommune 

 Styrket barnehagetilbud 

 PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) 

 Barnevernet  

 Helsestasjon 

 Ressurshelsestasjonen 

 Fysioterapi og ergoterapi tjeneste 

 Oppvekst barn og unge 

 Fylkeskommunens videregående skoler i Sandnes og Stavanger 

 Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) 
 
Barnehagens ansatte har plikt til å søke om råd og veiledning dersom de oppdager barn som 
trenger ekstra hjelp. I slike prosesser er foreldre informert og delaktige. Sandnes kommune 
har et eget program som går på å ”Våge å se og handle”. Dette innebærer at vi skal oppdage 
vansker hos barnehagebarn og identifisere barn i risiko med særlig fokus på de aller yngste 
(1-3 år), samt raskt sette i gang tiltak. Barnehagen skal sikre at barn har gode  
oppvekstmiljø og ta på alvor bekymringer i forhold til manglende/dårlig samspill mellom 
barn og foreldre, og manglende eller dårlig samspill mellom foreldrene og barnehagen. 
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