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INNLEDNING 
 
 
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 

utgangspunkt for årsplanens innhold og oppbygning.  

Årsplan 

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

funksjoner: 

- Den skal være grunnlagsdokumentet for barnehagens personale for å styrer 

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. 

 

Kommunens kvalitetsplan for barnehager, barnehagens årsplan og annen 

informasjon vedrørende barnehagens drift finnes også hjemmesiden. 

 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 

 

Sandved barnehage er en kommunal fire avdelings barnehage med ca.65 barn og 14 

årsverk. Barnehagen stod ferdig høsten -79., og påbygd 2007. Barnehagens bygg fra 

1979 pusses opp sommeren 2017. 

Den ligger i et boligområde med Gand kirke og Sandved skole som nærmeste 

naboer. Sandneshallen, en interkommunal idrettshall ligger nær oss og vi bruker 

denne aktivt. 

Vi er samorganisert med Stangeland- og Stangelandsforen barnehage. Det betyr at 

vi er en resultatenhet, og at ledelsen i barnehagen jobber tett sammen. Det er en 

resultatenhetsleder for alle tre barnehagene, som også er styrer i en barnehage, og 

en styrer i hver av de andre to barnehagene 
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Avdelingene våre heter: 

BAMSE, LØVE, PIGGSVIN  ( PIGGI) og NØTTELITEN (NØTTI) . 

 

Resultatenhetsleder/Styrers navn: Annette Ovedal 

 

Adresse: Juvelveien 6, 4318 Sandnes 

 

Internett side: www.sandnes.kommune.no/barnehager/sandved 

 

Facebookside: Sandved barnehage 

 

Mail adresse: Sandved.bhg@sandnes.kommune.no 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALET 
 

 

 

 

 

 

 

Telefon kontor: 48 23 64 54/414 62 602 

 

  Telefon Løve avdelingen:   952 07 631 

 

Telefon Bamse avdelingen: 970 29 069 

 

                Telefon Piggi avdelingen:    952 07 871 

 

  Telefon Nøtti avdelingen:   970 26 737 

http://www.sandnes.kommune.no/barnehager/sandved
mailto:Sandved.bhg@sandnes.kommune.no
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Avdeling Løve: 

          Pedagogisk leder: Mariann Østensen Aas 90%  

Konstituert pedagogisk leder: Gro Anita Tollefsen 10%          

Barne- og ungdomsarbeider: Rannveig Bentzen 100% 

Assistent: Hanne Elisabeth Tveten  100% 

Lærling: Celine Torland Storå 100% 

 

 

 

Avdeling Bamse     

Pedagogisk leder: Cecilie Ree 100%                                                                

Barnehagelærer: Sissel Ølberg Støylen 80%    

Konstituert barnehagelærer: Gro Anita Tollefsen 20%                                                                  

Assistent:Simone Warning 100% 

 

Avdeling Piggsvin (Piggi) 

Pedagogisk leder: Silje Skogen 100% 

Fagarbeider: Tone Kjøde 100% 

Assistent: Flavia L.Vasvik 100%                                                 

 

Avdeling Nøtteliten( Nøtti ): 

Pedagogisk leder: Inger Osmundsen  100%/ Gitte Dahle 100% 

Fagarbeider: Helene Svihus 100% 

Assistent: Solveig Sæbø Rosland 100% 

Assistent: Lorellie T.Lønning 100% 
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BARNEHAGENS VISJON, VERDIER OG MÅLSETTING  
 
VISJON 
 
Sandnes kommune har en visjon som sier: 

Sandnes – i sentrum for framtiden. 

Romslig, modig, sunn. 

 
Visjonen for Sandved barnehage er:  «TRYGGHET OG GLEDE- MED VOKSNE 

TILSTEDE» Vi ønsker at visjonen skal være en del av oss voksne, og vise igjen i de 

daglige rutinesituasjonene i barnehagehverdagen. Dette innebærer at de voksne har 

fokus på barna, og er bevisste ved å se og tolke barnas signaler. Alle barn skal bli 

møtt av trygge voksne som ser enkelt individets behov i gruppen. Vi skal ha fokus på 

glede og engasjement, og vi skal gi barna opplevelser og glede i hverdagen. 

 

 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
 
I Sandved barnehage skal alle bli respektert, inkludert og behandlet som likeverdige. 

Vi skal romme mangfoldet, og alle skal ha en opplevelse av tilknytning og 

medvirkning i fellesskapet. Vi har fokus på å skape gode relasjoner i et utviklende 

læringsmiljø, der hvert enkelt barn ses på som unikt og kompetent. 

 
Kjerneverdier er romslig, modig, sunn. 

For oss betyr det at vi skal være romslige i møte med alle vi er i kontakt med. Vi skal 

være modige med tanke på å utvikle oss, vi skal drive en barnehage hvor vi tar 

sunne avgjørelser og det skal være et godt sted å være for store og små. 

 

I Sandved barnehage skal alle barn få oppleve omsorg og trygghet. De skal få 

oppleve å bli sett ut fra deres egne forutsetninger, og hvor de befinner seg i sin 

utvikling. Barna skal få oppleve fellesskap, og ha mulighet til å utrykke egne 

meninger. Samtidig som de lærer at alle mennesker er ulike, og at vi har rett til å 

være forskjellige. Våre verdier danner grunnlaget for avsnittet om omsorg, lek, 

danning og læring i barnehagen lenger bak i årsplanen. 
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MÅL OG INNSATSOMRÅDER 2017-2018 

Sandved Barnehage 

- Implementering av «Utviklingsstøttende barnehage» 

- Implementering av ny rammeplan 

- Musikk i barnehagen 

                                                                      

 

 

 

Musikk er en viktig del av barnekulturen, og vi ønsker å styrke og videreutvikle 

musikkkompetansen som allerede finnes. Målet er å øke bevisstheten rundt bruk 

av musikk i barnehagen, og bidra til at musikk blir en naturlig del av hverdagen i 

barnehagen. 
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PEDAGOGISK INNHOLD 
 
 
 
OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 
 
 
 
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. 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter. 

 

Vi ønsker å gi barna en trygg hverdag som skapes gjennom forutsigbarhet og 

oversikt. Dette gjør vi hos oss ved å ha tydelige voksne som i fellesskap vektlegger 

inkludering og samarbeid. 

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. For oss betyr omsorg det daglige 

stell, respekt, nærhet, varme og innlevelse. Vi vil være åpne og mottagelige overfor 

hvert enkelt barn og se deres behov og ønsker. Med fokus på glede og humor, og 

gjennom å bygge relasjoner og vennskap ønsker vi å skape trivsel for barn, foreldre 

og personal. Vi tenker at omsorg er en forutsetning for læring og danning. I trygge og 

samtidig utfordrende omgivelser, vil vi gi barna meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

 

Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og sosialt samspill. 

For oss betyr sosialt samspill, å lære seg å være sammen med andre. 

Å inneha sosiale ferdigheter er å kunne forstå andres ulike perspektiv og roller, 

kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problemer og løse 

oppgaver. 

 

I barnehagen vår skal ingen barn føle seg alene, og det er plass til alle. Vi legger vekt 

på å gi barna muligheter til å knytte vennskap. Vi vil oppmuntre, støtte og veilede i 

vanskelige situasjoner som ved uenighet, konflikter og valgsituasjoner. Det er viktig 

for oss å gi barna rom og tid, og sammen med barna vil vi prøve å komme fram til 

løsninger og svar. 
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Barnehagedagen innholder en rekke tilbakevendende situasjoner. Disse kalles 

hverdagsaktiviteter eller hverdagens faste gjøremål. Måltid og av- og påkledning er 

eksempler på slike aktiviteter. Gjennom disse aktivitetene vil vi utvikle holdninger, 

evner og ferdigheter hos barna. Vi ser det som viktig at det enkelte barns behov blir 

ivaretatt gjennom barnehagedagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsettingen for hverdagsaktivitetene er at barna ut i fra modning mestrer å smøre 

maten selv, gå på toalettet og kle seg selv. Samtidig skal de lære om bordskikk, 

hygiene, holde orden, ta hensyn, hjelpe hverandre, vente på tur, be om hjelp, sende 

maten, og klare den vanskelige knappen. Dette er barnehagedagens små og store 

utfordringer. 

Barnehagedagen består av både inne og uteaktiviteter. Vi er opptatt av at barna skal 

være ute hver dag, og at alle avdelingene skal ha en fast turdag i uken. De voksne 

skal være aktive i uteleken og motivere og utfordre barna i deres lek. 
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VENNSKAP OG FELLESSKAP 

Vi bruker verktøyet «Hjerteprogrammet» i arbeidet med å styrke barnas selvbilde og 

sosiale kompetanse. Det er en forutsetning for å kunne fungere sammen med andre. 

 

Tenk om alle barn kunne oppleve hvor verdifulle de er…  

 

 

Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, samlet i 

en koffert, og laget for å passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. 

Personalet har fått opplæring i å bruke Hjerteprogrammet, og det skal vi bruke i 

samlingsstunder samt vi bruker elementer i spontane aktiviteter. 

 

 

 

 
 
 
VOKSENROLLEN 
                                                                                              
 
Vi tenker at en forutsetning for en god relasjon mellom barn og voksen er at den 

voksne er empatisk og ”tilstede med hjertet”.                                                        
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Tolking av signaler,anerkjennelse og handling. Vi er en barnehage som er opptatt av 

fellesskap og samarbeid på tvers av alle avdelinger.                                                                         

                                                                                                   

. Vi skal være varme, tydelige, ansvarlige voksne som i møte med barna: 

 Bruker språket aktivt og bevisst. (roser, anerkjenner, oppmuntrer, klargjør, 

filosoferer) 

 Er delaktige i leken/ aktiviteten 

 Lytter til hva barna har å si 

 Tar barna på alvor 

 Gir barna mulighet til medvirkning i egen hverdag 

 Hjelper barna til å se muligheter, utvikle seg, gå videre 

 Hjelper barna til å gjenkjenne situasjoner og knytte disse til egne erfaringer 

 Lærer barna å ha en aksepterende holdning til samfunnets mangfold 

 Lærer barna akseptable omgangsformer 

 

 

 
BARNS MEDVIRKNING 
 
God og anerkjennende kommunikasjon er en forutsetning for barns medvirkning. Vi 

vil støtte barna til å undre seg og stille spørsmål, og samtidig bevisstgjøre og 

oppmuntre aktivt til å gi uttrykk for sine tanker, meninger og ønsker. Barns måter å 
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medvirke på vil være avhengig av barnets alder og modenhet. Vi vil være bevisste, 

sensitive og lyttende voksne som tar utgangspunkt i barnas egne uttrykksmåter og 

handlinger, og med dette tolke deres kroppsspråk og etter hvert også deres verbale 

språk. 

 
 

 

 

FAGOMRÅDENE 

Barnehagen skal gi barna muligheter til å utvide kunnskapene om seg selv og sin 

omverden. Barna skal ha erfaringer fra Rammeplanens syv ulike fagområder i løpet 

av barnehageåret. Vår arbeidsmåte er tverrfaglig, og hvert fagområde opptrer sjelden 

eller aldri isolert. De syv fagområdene presenteres i voksenstyrte aktiviteter (samling, 

Blomst, tur), spontant i hverdagslivet og i barnas lek og samspill. Vi tenker at de 

uformelle erfaringene barna gjør seg, enten alene eller sammen med de voksne, er 

like viktige som de formelle læresituasjonene. 

 

 

De syv fagområdene er: 

 

Kommunikasjon, språk og tekst: 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den 

nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig 

språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale 

om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å få et rikt språk. Tekst omfatter 
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både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Gode 

verktøy vi bruker i dette arbeidet er «Snakkepakken» og  «Språktrappa». 

 

 
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

 
0-3 ÅR 

 
3-6 ÅR 

 Bruke språket aktivt og benevne. 

  Språkaktiviteter gjennom eventyr, 
sanger, samtaler, enkle spill, og 
billedbøker. 

 Begynnende turtaking. 

 Bruke språket aktivt for å uttrykke 
seg, løse konflikter, og skape gode 
relasjoner. 

 Kjennskap til tall og bokstaver. 

 Videreutvikle ordforråd og 
språkforståelse. 

 Turtaking og samtale over tid. 

 Tekst og fortsettelses bøker. 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 

Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for å 

utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er viktig for utvikling av 

motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og miljø gir mange 

muligheter.  
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

 
0-3 ÅR 

                            
3-6 ÅR 

 Allsidige bevegelser med vekt på 
grovmotorikk. 

 Bevisstgjøring av egen kropp, 
navngi kroppsdeler. 

 Begynnende selvstendighet, kle 
seg, vaske hender, smøre selv, 
dotrening. 

 Gode matvaner – hygiene 

 Smake på variert mat 

 Bruke kroppen i ulike situasjoner 

 Gå turer i nærmiljøet 

 Kunnskap om god hygiene, og sunt 
kosthold. 

 Videreutvikle grove og fin motoriske 
ferdigheter. 

 Større selvstendighet ved måltid, 
påkledning, og toalettrutiner. 

 Gå lengre turer( økt utholdenhet) 

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet: 

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til 

samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Fagområdet 

omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 

språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

 

 
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 
0-3 ÅR 

                                                                                                                                                                                                                            
3-6 ÅR 

 Få kjennskap til ulike materialer.  

 Utvikle sin egen musikalitet, synge, 
danse. 

  Enkel dramatisering av eventyr, 
bevegelsessanger, og sangleker. 

 Opplevelser, sansing og 
eksperimentering med ulike 
materialer. 

  Bruke uttrykksformer som 
skaperglede dans, musikk, drama, 
lytting, språk og billedkunst. 
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Natur, miljø og teknologi: 

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, 

landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av 

betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, 

forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 

 
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

 
0-3 ÅR 

 
3-6 ÅR 

 Bevisstgjøring av årstidene. 

 Enkel kildesortering. 

 Bli kjent med IPAD. 

 Kjennskap til miljøvern. 

 Turer i nærmiljøet. 

 Kunnskap om årstidene. 

 Bruke IKT som pedagogisk verktøy 

 

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. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er 

representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner 

i den kristne kulturarven. 

 
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 
0-3 ÅR 

 
3-6 ÅR 

 Få kjennskap til tradisjoner, 
høytider og merkedager. 

 Få gode erfaringer med hvordan vi 
forholder oss til andre 

 Forståelse av høytider og 
merkedager i vår og andres kultur. 

 Konfliktløsing, normer og verdier. 

 Bruke undring som metode. 

 

 

Nærmiljø og samfunn: 

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 

nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til 

lokalsamfunnet, natur, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i, 

utforske og oppdage nærmiljøet sitt. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

                                                                                                   
0-3 ÅR 

 
3-6 ÅR 

 Bli trygge på egen avdeling, og 
utvide til barnehagens områder.  

 Utforske  nærmiljøet. 

 Bli kjent i nærmiljøet. Kjennskap om 
Sandved og Sandnes by. 

 Få kunnskap om ulike kulturer, 
levesett, og mangfold gjennom 
Forut´s program. 

 ”Reiser” på Verdenskartet 

 

 

 

 

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 utforskning og legge til rette for tidlig og god 

stimulering. Gode verktøy vi bruker i dette arbeidet er «Mattekassen» og 

«Mattemeisen». 
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ANTALL, ROM OG FORM 

                                                                                         
                             0-3 ÅR 

 
3-6 ÅR 

 Begynnende telling. 

 Bli kjent med enkle størrelser og 
former. 

 Enkle spill og puslespill. 

 Opplevelser av egen kropp i 
rommet. 
 

 Få kunnskaper om matematiske 
begrep ift antall, mengder, former og 
størrelser. 

 Konstruksjonslek. 

 Kategorisering og sortering 

 Kopiering av mønster. 

 Spill og puslespill. 

 

 
LEK 
 
Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. 

Leken er ”på liksom” og først og fremst gir den glede. Samtidig kan også leken være 

problemløser. Gjennom leken kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det 

som er vanskelig. Man kan si at barns lek er som de voksnes samtale. 

I de første årene er det å være i bevegelse en lek i seg selv, og med kroppen i 

sentrum utforskes stadig nye muligheter. Barn i denne aldersgruppen lærer og 

sanser gjennom å bruke kroppen, alene og sammen med andre. Gjennom denne 

leken får barna en opplevelse av et JEG, et DU og et VI. 

Etter som barna blir eldre utvikles leken. Barna lærer etter hvert å samhandle, 

kommunisere, ta roller, løse problemer og å la fantasien få fritt spillerom. 

Leken gir også orden og spenning. Den er en forberedelse til voksen alder. 

Vi ser leken som et viktig pedagogisk verktøy, men det er også viktig at barna kan få 

leke uforstyrret uten voksnes innblanding. 
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BLOMST/SMÅGRUPPER 

Vi har fokus på smågrupper i barnehagen. Forskning sier at barn har det best og 

lærer best i smågrupper.  

En variant av smågrupper som vi bruker er «Blomst» på avdelingene. Aktivitetene i 

Blomst kan foregå både inne og ute. Blomst er en tavle med 3-4 ”blader”/aktiviteter. 

Det kan være barna eller de voksne som bestemmer innholdet i Blomsten. Hvert barn 

må velge en av aktivitetene, og gjennomfører den sammen med en liten gruppe barn 

og en voksen. Dette er en arbeidsmåte som vi mener fremmer barnas medvirkning, 

evne til å ta egne valg og til å opprettholde konsentrasjonen om en aktivitet over tid. 

Blomsten er med å stimulere og utvikle barnas språkutvikling. Vi ser også at arbeid 

med blomst skaper forutsigbarhet og mestring for det enkelte barn. 

Av og til gjennomføres Blomsten ved at de voksne har bestemt hvor barna skal være. 

Dette blir gjort med tanke på f.eks. å etablere nye vennskap, gi nye erfaringer, 

introdusere/inspirere til nye aktiviteter og gi muligheter til å fordype seg innen enkelte 

områder. 

 

Blomsten kan si oss noe om: 

 Velger barnet aktivitet eller lekekamerat? 

 Velger barnet samme aktivitet eller varierer dette? 
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 Hvordan fungerer samspillet mellom barna ? 

 Hvem bestemmer i leken? 

 Ferdigheter hos det enkelte barn 

 

De minste barna har en Blomst som er tilpasset aldersgruppen. Den varer kortere, og 

er i større grad voksenstyrt. 

Alle, både små og store, får mulighet til ro og konsentrasjon rundt aktivitetene 

 

 

 

 

TURDAG 

Vi går på tur hver uke. Hver gruppe vil ha ulike mål for turene. Dette er for å ivareta 

barnas behov, og gi dem progresjon i forhold til utvikling. 

Turdagen kan av og til være for noen barn og andre ganger for hele barnegruppen. 

Turområder vi bruker jevnlig: 

- Skoleskogen 

- «Grønne lunger» og lekeplasser i nærmiljøet 

- Skeianeskogen 

- Sandvedparken 

- Folkvord Gårdsutsalg 
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LOKALE KULTURBEGIVENHETER 

De eldste barna i barnehagen deltar i eventyrtoget. Barnehagen lager troll til 

eventyrstien. 

Vi reiser til Sandnes med de eldste barna under Blink festivalen. 

Barneskoler og barnehager vi samarbeider med setter opp forestillinger/ konserter 

som vi blir invitert til.  

 

SAMARBEID MED ÅSE BO OG AKTIVITETSSENTER 

Barnehagen har et samarbeid med Åse bo og aktivitetssenter. Her er det først og 

fremst førskolebarna som er involvert. To ganger i måneden er en gruppe fra 

førsskoleklubben på besøk på andre somatisk- og skjermet avdeling. Barna synger 

for beboerne på avdelingen først, og etterpå har vi sosialt i sammen. Det kan være 

alt fra samtaler, små spill eller mat/frukt. Barna får dermed en unik mulighet til å møte 

mennesker i en annen livssituasjon en de kanskje selv er vant til å se, i tillegg til at 

besøkene oppleves verdifullt både for barna og beboerne der.  
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE 

Gjennom hele barnehageåret jobber vi for å gi de eldste barna en god overgang fra 

barnehage til skole. Dette året er vi så heldige å få være med i et forskningsprosjekt 

utarbeidet av Universitetet i Stavanger. Det heter Rogabarn, og er basert på noe som 

kalles «lekbasert læring». Det vil si at all læring skal foregå gjennom ulike typer lek 

og prosjekter, der barna får bruke kroppen sin aktivt. Opplegget går over hele 

barnehageåret, og omfatter åtte timer i uken. Kjerneområdene som det er fokus på er 

sosial kompetanse, realfag, selvregulering og språk.  

 

I tillegg til dette vil førskolegruppa også ha fokus på å:  

- Kunne ta imot kollektive beskjeder. 

- Øve på å opprettholde konsentrasjonen 

- Holde orden og oversikt på seg selv og sine eiendeler 

- Gi barna anledning til samtaler/undring og filosofering 

- Gi barna finmotoriske ferdigheter som å holde blyanten riktig og å klippe. 

- Å utvide ordforråd og begrepsforståelse. 
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KOSTHOLD OG ERNÆRING 

 
Mat og drikke i barnehagen utgjør en stor del av barns totale kosthold. Maten i 

barnehagen, enten den er medbrakt eller tilberedt i barnehagen, er derfor av stor 

betydning for barns utvikling og helse. 

Vi vil ta ansvar ved å tilby et godt og variert kosthold for barn og personalet i 

barnehagen. Vi ønsker å bruke best mulige råvarer, og rene produkter i matlagingen 

for å fremme helse. 

Måltidene i barnehagen er en viktig del av det pedagogiske arbeidet. 

Både foreldre og ansatte i barnehagen er rollemodeller for barn når det gjelder sunne 

matvaner og fysisk aktivitet. Gjennom de voksne kan barn lære å få et sunt og godt 

forhold til mat, og til å bruke kroppen sin. Sommeren 2017 har vi fått nytt moderne 

kjøkken med to kombi dampovner, dobbel koketopp og steamer som gjør at vi kan bli 

enda bedre på matlagingen i barnehagen.  
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BURSDAGSFEIRINGER  

 
I Sandved barnehage ønsker vi å ha fokus på BARNET når det har bursdag. Vi vil 

gjøre ekstra stas på barnet med å lage krone  og vi har samlingsstund hvor barnet er 

i fokus. Barna får være med å lage sin egen krone og å ha samlingen. 

 

SOVING  

Vi mener at god balanse mellom aktivitet og hvile bidrar til at både store og små får 

god psykisk og fysisk helse. Vi har rolige stunder i løpet av dagen hvor barna får 

mulighet til å roe ned/hvile. Vi har et eget soveskur med sovekrybber som gir de 

yngste barna god forutsetning for å få en god søvn.  

 

 

SATSINGSOMRÅDER 2017-2018 
 
 
Den utviklingsstøttende barnehagen 

 

Forrige barnehageår deltok vi i satsningen «Den utviklingsstøttende barnehagen» og 

dette året skal dette implementeres i vår daglige drift. 

 

Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom Sandnes kommune og RBUP i Oslo 

(Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Vest). 

 

Forskning viser at ansattes kvalitet i samspill med barna er den mest sentrale faktor 

for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen. Kommunens 

kompetanseløft har som mål å etablere et helhetlig system for å styrke de ansattes 

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

kan støtte dem i sin utvikling og læring. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicktSHvb3NAhVkDZoKHdnZCzgQjRwIBw&url=http://levendeliv.blogspot.com/2013/08/hvile.html&psig=AFQjCNHxoVDEHS0W-JUI5X9lvbqBYueFGQ&ust=1466748168259100


 23 

Hver barnehage har en egen veileder som har blitt ekstra skolert og som skal veilede 

de andre avdelingene i sitt arbeid. I tillegg er det flere observatører i kommunen som 

har trening i å observere alle avdelingene etter en observasjonsmetode som kalles 

CLASS (classroom assessment scoring system). Fra og med dette barnehageåret har 

Trones barnehage en egen observatør som har blitt sertifisert i class. 

 

CLASS inneholder ulike elementer som vi skal jobbe og observeres etter; elementene 

er også delt inn i undergrupper: 

 

Emosjonell og atferdsmessig støtte 

 

 

Positivt klima kjennetegnes ved: 

 

 

Relasjoner: 

 Fysisk nærhet 

 Inntoning 

 Turtaking og respons i samspill 

 Positiv kontakt mellom barna (deling, empati, trøst) 

 

Respekt: 

 Varm, rolig stemme 

 Respektfullt språk og kommunikasjon 

 Blikkontakt 

 Kroppsorientering 

 Samarbeid og deling 

 

 

Positiv affekt: 

 Smil/latter 

 Entusiasme 

 Verbal eller fysisk hengivenhet 
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Negativt klima kjennetegnes ved: 

 

 

Barns negativitet: 

 Krangler og konflikter mellom barn 

 Eskalerende frustrasjon 

 Eskalerende negativitet 

 

Voksnes negativitet: 

 Sarkastisk stemme/uttalelser 

 Terging 

 Ydmykelse 

 

Negativ affekt: 

 Irritabilitet 

 Sinne    

 Streng stemme                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                              

Voksnes sensitivitet kjennetegnes ved voksne som: 

 

Oppmerksomhet: 

 Er oppmerksom på barna i hele rommet 

 Legger merke til vanskeligheter eller barn som er opprørte 
 

Responsivitet: 

 Reagerer på barn som søker oppmerksomhet 

 Anerkjenner og aksepterer følelser 

 Gir trøst 
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Problemer: 

 Hjelper barna effektivt og til riktig tid 

 Hjelper barna å løse problemer 
Trøst: 

 Barna søker den voksne og deltar frivillig 

 Barna søker trøst og støtte 

 Genuin problem- og konfliktløsing 
 

 

 

Ta barnas perspektiv kjennetegnes ved voksne som: 

Barnefokus: 

 Følger barnets initiativ 

 Gir valgmuligheter 

 Fremmer barns uttrykk og ideer 
 

Fleksibilitet: 

 Tillater bevegelse og prating 

 Følger «flyt» 

 Tilpasser til individuelle barn 
 

Støtte for selvstendighet: 

 Barna får ansvar 

 Støtte til å ta vare på seg selv 

 Materiell er tilgjengelig 

 Ta perspektivet til andre 
 

Støtte for selvstendighet: 

 Barna får ansvar 

 Støtte til å ta vare på seg selv 

 Materiell er tilgjengelig 

 Ta perspektivet til andre 
 

Veiledning og reguleringsstøtte kjennetegnes ved: 
Forventninger: 

 Tydelige forventinger 

 Konsistens 

 Enkle regler 

 Barna vet hva som skal skje 

 Barna vet hva som forventes av dem 
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Proaktiv: 

 Forutser situasjoner der problematisk atferd eller eskalering kan skje 

 Lav reaktivitet 

 De voksne følger med på barnas atferd og 
følelses-uttrykk 

 Materialer er klare og lett tilgjengelig 
Veiledning: 

 Effektiv redusering av uønsket atferd 

 Leder fokus mot det positive 

 Bruker små tegn for å veilede 

 Positiv formulering av ønsket atferd 
 

Barna: 

 Føler ofte de voksnes veiledning og beskjeder 

 Viser lite aggresjon og motstand 

 Lite avbrytelser 

 Lite vandring 
 

2.Støtte til læring og kognitiv utvikling 
 

 
Lek, læring og utvikling kjennetegnes ved:                                       
 
Aktiv tilrettelegging: 

 Legger til rette for utforsking og læring 

 Voksne guider i utforskning 

 De voksne er involvert i barnas aktiviteter for å støtte læring 
 
Utvidelse av kognisjon: 

 Den voksne gir barna informasjon og stiller spørsmål 

 Relaterer ny informasjon til barnas hverdagsliv og opplevelser 

 Integrere ny kunnskap på tvers av aktiviteter 

 Oppmuntrer til nye tenkemåter 
 

Barna er aktive og engasjerte:                                                                                                                  

 Bruker materiell på ulike måter, utforsker 

 Fysisk involvering 

 Verbal involvering, samtale 

 Fokusert oppmerksomhet 
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Kvalitet på tilbakemeldinger kjennetegnes ved: 
Stillasbygging: 

 Hint 

 Verbal eller 
fysisk assistanse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppmuntring og støtte: 

 Individuelle tilbakemeldinger 

 Anerkjennelse av innsats 

 Utholdenhet hos barna 
 

Informasjon: 

 Gir klar, tydelig informasjon 

 Forklarer på flere måter om noe er utydelig 

 Gir spesifikke tilbakemeldinger 
 

 

Språkmodellering kjennetegnes ved: 
Samtaler: 

 Turtaking 

 Relaterende spørsmål 

 Samtaler mellom barna 

 Stiller åpne spørsmål som krever mer enn et ord til svar 

 Repetisjon og utvidelse 
 

Avansert språk: 

 Variert språkbruk 

 Benevning 

 Kobler nye ord mot lignende ord og begreper 
 

Selv – og parallellsnakk: 

 den voksne beskriver egne handlinger med ord 

 Den voksne gjentar det barnet gjør med ord                           
 

Tilbakemeldings-sirkler 

 Frem og tilbake utvekslinger 

 Oppfølgingsspørsmål 

 Ber barna om å forklare hva de 
tenker 

 Utholdende voksne 
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I mai 2012 ble barnehagen sertifisert som miljøfyrtårn. 

Vi ønsker med dette arbeidet å ta et miljøansvar. Vi skal drive en miljøvennlig 

barnehage, der barna får ta aktivt del i arbeidet med avfallsortering og strøm- og 

vannsparing.  Dette betyr at barnehagen vår har fokus på måtehold, sortering og 

resirkulering. 

Vi oppfordrer dere foreldre til å følge opp dette hjemme og viser til Grønn hverdag sin 

hjemmeside. En dag i måneden har vi miljødag i barnehagen. Da skal hver avdeling 

jobbe med miljøarbeid i smågrupper. Innholdet kan være rydde inne og ute, sortere 

avfall, vaske leker og inventar, m.m. 
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FORELDRESAMARBEID 

 
Barnehagen skal være en støttende virksomhet i forhold til foreldrenes oppdragelse 

av barna, og det er nødvendig med tillit mellom foreldrene og personalet for å få dette 

til. 

Det er viktig med et åpent og godt samarbeid mellom personalet og foreldrene, som 

må bygge på gjensidig respekt og en trygg atmosfære. 

 

De daglige samtalene, morgen og ettermiddag, er det viktigste redskapet vi har til å 

skape denne tilliten. Her har barnehagens personale anledning til å fortelle om det 

enkelte barns opplevelser i løpet av dagen, og foreldrene har anledning til å fortelle 

om barnas opplevelser utenom barnehagedagen. Informasjon som blir gitt fra 

foreldrene til personalet, blir tatt vare på og formidlet til de rette personer. 

 

Det er viktig at foreldrene selv er aktive og engasjerte i barnas hverdag, og at de 

holder seg løpende orientert om det som skjer i barnehagen. Ved å stille spørsmål og 

gi personalet tilbakemeldinger inviteres foreldrene til medvirkning, og på denne 

måten kan de være med på å påvirke barnas utvikling og læring. 

 

I garderoben henger ”foreldretavlen”. Der blir det hengt opp forskjellig informasjon, 

pedagogiske opplegg, beskjeder og periodeplan. På denne tavla henger det 

dagsrapport fra dagen idag. I tillegg vil det på avdelingen bli hengt opp forskjellig 

dokumentasjon fra dagliglivet i barnehagen. Epost, Facebookside og websiden til 

barnehagen vil også bli brukt til informasjon. 

 

De pedagogiske lederne vil tilby foreldresamtaler to ganger i året. Foreldrene og 

personalet vil da kunne holde hverandre informert om det som foregår i hjemmet og i 

barnehagen. 

Vi ønsker at foreldrene tar kontakt, gjerne via telefon eller mail, hvis det er noe de 

lurer på.  Utenom dette er det alltid mulighet for å avtale en samtale ved behov. 

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og 

et samarbeidsutvalg. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede 

virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
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Foreldrerådet består av foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser 

og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. 

 

Hvert år blir det opprettet et samarbeidsutvalg (SU), som består av 1 representant 

fra eier (kommunen), 2 representanter fra foreldrene og 2 representanter fra 

personalet. Samarbeidsutvalgets oppgave er først og fremst å ivareta samarbeidet 

mellom barnehagen og foreldrene. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. SU skal blant annet godkjenne årsplanen. 

 

I løpet av året vil det bli arrangert 1-2 foreldremøter. Personalet inviterer til det første 

møtet om høsten. Dette møtet vil bli brukt til å presentere og diskutere planer og 

innhold i barnehageåret. Andre foreldremøter kan ha tema etter ønsker og behov. 

 

 

Blant foreldrene blir det valgt en arbeidsgruppe (AU) som består av 8 foreldre, to fra 

hver avdeling. I løpet av året er de med på å arrangere f.eks. juleverksted og dugnad. 
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

 

KOMPETANSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye 

krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av 

personalets kompetanse. 

 

Personalet i Sandved barnehage er et personal med bred kompetanse. I vår 

barnehage er det kultur for å se hele barnehagen under ett. Vi trives sammen og 

samarbeider på tvers av avdelingene. Sammen drar vi lasset. Dette innbærer at i 

løpet av barnehagehverdagen vil barn og foreldre bli kjent med personalet fra hele 

barnehagen. 

Vi er opptatt av å finne nisjene til den enkelte i personalgruppa, og å bruke 

personene til det de er dyktige til. Rett person på rett plass. Dette er prosesser som 

personalet kontinuerlig jobber med. 

Vår tanke vedrørende kompetanseheving blant personalet er at også her er det viktig 

med rett person til rett kurs. I tillegg til å gi et kompetanseløft til den enkelte 

arbeidstager, skal kursene også komme barnehagen til gode. 

 

 

Sandnes kommune har felles satsingsområder for barnehagene : 

 

 Systematisk arbeid mot mobbing 

 Implementering av kvalitetsplan 
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Felles satsningsområder for tjenestområdet oppvekst barn og unge : 

 Implementere ny rammeplan i barenhagen 

 Den utviklingsstøttende barnehagen 

- Sikre ivaretakelse av satsingen over til drift i barnehagen og på den enkelte 

avdeling. 

 

VURDERINGSARBEID 

Personalet har en løpende vurdering hele året, både på avdelingsmøter, 

planleggingsdager og på personalmøter. Her blir det pedagogiske innholdet med 

planer og aktiviteter, arrangement/fester og organisering av virksomheten løpende 

vurdert. 

Gjennom foreldresamtalene, som blir avholdt høst og vår, gis foreldrene en mulighet 

til tilbakemelding og vurdering av både innholdet og aktivitetene i 

barnehagehverdagen. 

 

Noe av vurderingsarbeidet som blir utført av foreldrene i vår barnehage er 

brukerundersøkelsen. Denne blir gjennomført annen hvert år i februar/mars. Vi 

bruker et spørreskjema som er utarbeidet av KS (Kommunenes sentralforbund). 

Svarene på undersøkelsen blir vurdert i personalgruppen, og foreldrene får 

informasjon om resultatet. Den samlede oppsummeringen blir så lagt fram på møte i 

SU og innarbeidet i planene for neste år. 
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DOKUMENTASJON 

I dokumentasjonsarbeidet tar vi i bruk bilder, tekst og produkter barna har laget. 

Dette arbeidet blir hovedsaklig hengt opp på avdelingene. Pedagogisk 

dokumentasjon er et grunnlag for refleksjon og læring for personalet. Samtidig vil den 

også gi foreldrene informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

Barna i barnehagen er også med og vurderer sin hverdag i barnehagen. Dette 

foregår i Blomst, samtaler  og i samlingsstunder. 

 

Dokumentasjonen av alt dette vurderingsarbeidet har vi i: 

 Referat fra møtene i SU (Samarbeidsutvalget). 

 Referat fra møtene i AU. 

 Referat fra planleggingsdagene, personalmøtene, avdelingsmøtene, komitemøter 

og pedagogisk ledermøter. 

 Lister over de valg barna tar i Blomst. 

 Barnetegninger og formingsarbeid. 

 Dagbok med registrering av barn og voksne. 

 Beskjedbok – her noteres beskjeder fra foreldrene. 

 Fotografier. 

 Alle med-skjema. 

 Permer med minner, tegninger og dokumentasjoner. 
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PLANER OG OVERSIKTER 

DAGSPLAN 

7.30 
 
8.00-
8.30 
 
9.00 
 
 
 
11.00 
 
12.00 
 
14.00 
 
16.30 

BARNEHAGEN ÅPNER 
 
FROKOST 
 
 
AKTIVITETER STARTER/UTELEK 
 
SAMLINGSSTUND 
 
LUNSJ 
 
AKTIVITETER/UTELEK 
 
MÅLTID 
AKTIVITETER/UTELEK 
BARNEHAGEN STENGER 
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PLANLEGGINGSDAGER 2017/2018: 

- 17.august 2017 

- 17.november 2017 

- 2. Januar 2018 

- 3.April 2018 

- 11.Mai 2018 

- 26.Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planleggingsdager og personalmøter 
bruker vi  til: 

- Planlegging og evaluering 
- Generell opplæring 
- Brannvern og 

førstehjelpsopplæring 
- Gjennomgang av rutiner 
- Teambuilding 
- Utviklingsarbeid 
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ÅRSHJUL 

 

 
MÅNED 
 

 
ARRANGEMENT 

 
DATOER 

AUGUST Nytt barnehage år 
Tilvenning av nye barn 

18/8 

SEPTEMBER Brannvernuke                                             
Eventyruke 
Høstferielapp 

Uke 38 
Uke 39 
26/9 

OKTOBER FNs verdens barnedag  
Høstferie 
FN-dag med foreldrearrangement  

5/10 
Uke 41 
25/10 

NOVEMBER 
 

Planleggingsdag 
Juleferielapp 
Foreldresamtaler  

18/11 
21/11 

DESEMBER Julelunsj (for barna) 
Julegudstjeneste 
Lucia 
Nissefest 

1/12 
8/12 
13/12 
16/12 

JANUAR Planleggingsdag 2/1 
 

FEBRUAR 
 

Fastelavensfest m/ karneval 
Vinterferielapp 
Planleggingsdag 

24/2 
10/2 
27/2 

MARS 
 

Barnehagedagen med foreldrearrangement 
Påskeferielapp 
Påskevandring 
Foreldresamtaler 

14/3 
24/3 
31/3 

APRIL Påskelunsj 
Foreldresamtaler 
Sommerferielapp 

4/4 
 
21/4 

MAI 
 

Grunnlovsfeiring m/tog 
Planleggingsdag 
Dugnad 

16/5 
26/5 
31/5 

JUNI Sommerfest m/presentasjon 8/6 

 


