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HVA ER EN ÅRSPLAN 
Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen og et 

utgangspunkt som skal gi foreldre mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. 

Årsplanen danner grunnlaget for kommunenes tilsyn med barnehagen, og skal være 

en informasjon til andre interesserte, for eksempel politikere og barnehagens 

samarbeidspartnere. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager skal 

samarbeidsutvalget fastsette årsplan for den pedagogiske virksomhet. 

 

Vi har lagt vekt på at planen skal bli aktivt brukt av personalet i deres pedagogiske 

arbeid. 

Årsplanen ble godkjent av SU den 21.08.17 

 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 
 

Stangeland barnehage ble åpnet høsten 1980, men ble påbygd og rehabilitert våren 

2007.  Barnehagen ligger cirka en kilometer fra Sandnes sentrum, og er omkranset av 

eldre og nyere boliger i ett etablert boligområde.  

Barnehagen ligger tett ved Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Vi har Skeiene Ungdomsskole, 

eldreboliger og HVPU boliger som våre naboer. 

 

Barnehagen er en kommunal barnehage med fire avdelinger: 

Knøttene: 14 barn fra 0-3 år og 4 ansatte, pluss en lærling 

Tusseladden: 10 barn fra 0-3 år og 3 ansatte 

Romlingene: 19 barn fra 3-6 år og 3 ansatte 

Askeladden: 19 barn fra 3-6 år og 3 ansatte, pluss en støttepedagog 

 

Til sammen har barnehagen 62 barn og 17 ansatte. 

 

 

 

Styrers navn: 

Monica Hetland 

Adresse: Agneveien 1, 4318 Sandnes 

Mail: 

stangeland.bhg@sandnes.kommune.no 

Nettside: 

http://www.sandnes.kommune.no/https://www.sand

nes.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager-i-

sandnes/kommunale-barnehager/stangeland-

barnehage/ 

Facebook: Stangeland barnehage 

TELEFONNUMMER: 

Kontor:                48001072 

 

Knøttene:            481 59 497 

Tusseladden:      482 13 939 

Romlingene:        481 78 276 

Askeladden:        900 66 512 

mailto:stangeland.bhg@sandnes.kommune.no
http://www.sandnes.kommune.no/
http://www.sandnes.kommune.no/
http://www.sandnes.kommune.no/
http://www.sandnes.kommune.no/
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PERSONALET 2017-2018 
 

STYRER   
Monica Hetland 480 01 072  
   
KNØTTENE 481 59 497  
   
Bjørg Berekvam Pedagogisk leder 100% 
Alejandro Jara Barnehagelærer 100% 
Aud Marie Vika b/u-arbeider 100% 
Therese Langfeldt b/u-arbeider 100% 
Kristine Simonsen lærling 100% 
   
TUSSELADDEN 482 13 939  
   
Sofie Kråkenes  Pedagogisk leder 100% 
Tonhild Handeland b/u-arbeider 80% 
Emilie Husby Fagarbeider 60% 
Kristine Egeli b/u-arbeider 60% 
   
ROMLINGENE 481 78 276  
   
Elisabeth Vanvik Pedagogisk leder 100% 
Anne Brit L.Sandve Fagarbeider 100% 
Ingunn Strand b/u-arbeider 100% 
   
ASKELADDEN 900 66 512  
   
Silje Wollik Pedagogisk leder 100% 
Erna Tove Tengesdal b/u-arbeider 80% 
Brit Oddny Flesjå assistent 100% 
Silje Smeseth Hauge støttepedagog 80% 
 vikar 20% 
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ENDRING I ORGANISERING 
 

Stangeland barnehage var en av pilotene som forrige barnehageår var med i et 

sammenslåingsprosjekt med Sandved og Stangelandsforen barnehager. Dette er nå 

vedtatt skal bli en permanent ordning fra 1.1.2018. Disse tre barnehagene vil ha felles 

ledelse med en styrer i hvert bygg, og en av dem vil være resultatenhetsleder for alle 

tre.  

 

 

Styrer i Stangeland er Monica Hetland, styrer i Stangelandsforen er Kristin Berge 

Vestvik og styrer/resultatenhetsleder i Sandved er Annette Ovedal. 

 

BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETTINGER 
 

Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager (10.06.05 og 18.06.10) og Rammeplan 

for barnehage(01.08.17).  

 

Lov om barnehager 

 

§1. Formål 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagens skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverd og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal være å ta vare 

på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskap og 

ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 

likestilling og motarbeide all former for diskriminering 

 

 

§2. Barnehagens innhold 

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser 

og aktiviteter 
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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, kunnskap og ferdigheter. 

 

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

utjevne barnehagens innhold og oppgaver. 

 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplan til lokale forhold. 

 

Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 

barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomhet. 

 

Rammeplan for barnehage 

 

1.8.17 trer den nye Rammeplan for barnehagen i kraft. Rammeplanen er vårt 
styringsdokument. Den nye rammeplanen er blitt styrket på flere områder; 
mangfoldsperspektivet, helseperspektivet, språkarbeid og overganger. Den har også 
fått økt oppmerksomhet rundt de yngste barna i barnehagen, og det er et presisert 
ansvar ift å forebygge og stoppe mobbing. Vi vil bruke det kommende året til å 
implementere den nye rammeplanen i vårt pedagogiske arbeid. 
 
Dere kan lese den nye rammeplanen her:  
 
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-
barnehagen-bokmal2017.pdf 
 

SANDNES KOMMUNES VISJON 
 

 

 

 

 

I våre planer er verdiene til Sandnes kommune i ferd med å bli implementert. Romslig, 

modig og sunn er verdier vi strekker oss etter. Dette blir synliggjort gjennom det daglige 

arbeidet og gjennom periodeplaner og emneplaner. 

Vi ønsker å være voksne som er modige; som tør å stille spørsmål, som tør å utfordre, 

som tør å være leken, som tør å ta opp vanskelige saker med foreldre eller kollegaer. 

SANDNES I SENTRUM FOR FREMTIDEN 

-MODIG, ROMSLIG OG SUNN 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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Vi ønsker å være romslige; voksne som respekterer foreldre og kollegaer for dem de 

er, som respekterer at andre har ulikt syn enn en selv, voksne som er forståelsesfulle, 

empatiske og omsorgsfulle. 

 

Vi ønsker å være sunne; en barnehage som har fokus på sunn mat og gode matvaner, 

som utfordrer og legger til rette for nok bevegelse i løpet av en dag, en barnehage hvor 

det er godt å være for både store og små. 

 

BARNEHAGENS VISJON 
 

 
 

 

 

Vi arbeider ut fra tanken om helhetlig læring, og legger vekt på å skape et miljø som 

støtter opp om barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barna skal være med å 

bestemme over sin egen barnehagehverdag. 

 

Delmål for barn: 

 Å utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til egen læringsevne 

 Å utvikle sosial kompetanse 

 Å utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet 

 Å utvikle selvstendig tenkning, lære å ta egne valg 

 Å utvikle evne til refleksjon 

 Å utvikle gode kommunikative evner 

 

PEDAGOGISK INNHOLD 
 

Danning gjennom omsorg, lek og læring 
 

Danning handler om å bli seg selv, sammen med andre.  
- Det er viktig at de voksne er bevisste og reflekterte over egen væremåte, slik at 

vi er gode modeller for barna.  
- Class-elementene i satsningen «Den utviklingsstøttende barnehagen» hjelper 

oss å holde fokus på gode måter å kommunisere med barnet på.  
-  Leken er viktig for barns danning. Her lærer barna mye om seg selv og andre. 

Det er viktig at de voksne legger til rette slik at alle barn er en del av dette 
fellesskapet. 

 
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling, og det er en livslang 
prosess. 
 

Barn i sentrum for fremtiden,  

Omsorg, danning, lek og læring 
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Omsorg 

Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna og om 

barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg 

er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. 

 

Det er viktig at de voksne ser det enkelte barn. Det krever lydhørhet, nærhet, 

innlevelse, evne og vilje til samspill mellom barn og voksne. Omsorg skal prege alle 

situasjoner i hverdagen; det vil si i måltid, stell, påkledning, lek og læring. 

  

Lek 

 

BARN LEKER FORDI DET ER MORSOMT Å LEKE 

 

Leken er en aktivitet som er en viktig del av barns hverdag. Rammeplanen sier at det 

å støtte opp om barns lekemuligheter er en av barnehagens viktigste oppgaver. 

 

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

Leken er lystbetont for barnet, den kan samtidig gi orden, spenning og være en 

forberedelse til det voksne liv. Leken er på «liksom», den ligger utenfor det vi oppfatter 

som «den virkelige» verden. 

 

For førskolebarn er det hevdet at lek er den mest dominerende form for virksomhet, 

særlig fordi den har så stor betydning for barnets fysiske og psykiske utvikling. 

 

Lek er læring, utvikling og sosialisering 

Barns lek forteller oss mye om deres læring, utvikling og sosialisering på de ulike 

områdene. De lekeopplevelser og lekeerfaringer som barna får via leken er med på å 

styrke barns læring og utvikling. Leken er også med på å gjøre barna sosiale. 

Gjennom leken kan vi se strukturen i gruppa, både likheter som felles mål og ulikheter 

som makt, popularitet og status. 

Leken er med på å fremme alle barns utviklingsområder: intellektuelt, språk, fysisk, 

sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. 

 

Lek er en problemløsningsprosess 

Barn utforsker miljøet og seg selv i forhold til evner, behov, interesser og andre 

forutsetninger. Leken har stor betydning for å utvikle og styrke barns selvoppfatning 

og identitet. Gjennom leken lærer barnet seg selv å kjenne og utvikler tillit og respekt i 

forhold til seg selv og hva det er i stand til å klare av utfordringer. Derved utvikles 

kompetansefølelse i forhold til de ulike områder. Denne utvikling har spesielt gode 

vilkår i leken, fordi det skjer i en såkalt lavrisikosituasjon. 
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For barnet er lek en utprøvingsprosess også på andre 

områder. Barnet får satt sin egen oppfatning av verdier 

og normer på prøve, og får økt sin forståelse av 

problemer og konflikter det har vanskelig for å fatte, for 

eksempel konflikter som gjelder samhandling mellom 

mennesker.  

Leken gir barnet en unik mulighet til å prøve ut 

manglende innsikt og forståelse i en forpliktende og lite risikofylt sammenheng. Barnet 

beveger seg i lekens verden, den er bare på liksom. 

 

Lek krever tid og sted, aktive og tilgjengelige voksne 

For å gi leken gode vilkår kreves det at de voksne har respekt for barns lek, og den 

friheten som ligger i leken. 

Barnehagens fysiske miljø ute og inne skal være med på å gi rom for spenning og 

utfoldelse. 

Personalet skal ta utgangspunkt i det barnet er opptatt av, og bidra til leken med 

materiell. De skal bidra til at leken kan foregå på barnets premisser i det fysiske miljø. 

Opplevelser, fortellinger, nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger 

gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. 

Dette krever at personalet er aktivt deltagende og tilgjengelige i barns lek. 

 

Hverdagsaktiviteter 

 

Barnehagedagen inneholder en rekke tilbakevendende situasjoner. Disse kalles 

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

eksempler på slike aktiviteter. Dette er momenter i dagsrytmen som kommer tilbake 

hver dag, ofte flere ganger om dagen. Barnas dag er konsentrert rundt disse faste 

rutinene og vissheten om at disse aktivitetene opptrer hver dag, gir barna følelse av 

trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet. Hverdagsaktivitetene gir barna gode muligheter 

for å hjelpe hverandre, det vil si lære å gi andre omsorg gjennom handling. Det er 

derfor viktig at barn selv skal være aktive deltakere i disse aktivitetene, og dette gjør vi 

gjennom samlingsstunder, barnemøter og samtaler med barna. 

I hverdagsaktivitetene skjer det både formell og uformell læring. Barnets opplevelse av 

å mestre tilværelsen, av å tro på seg selv, er nært knyttet til økende uavhengighet av 

de voksnes hjelp i dagliglivet. Barna må få tid til å øve seg på å klare mer av for 

eksempel smøre maten uten hjelp, klare sin personlige hygiene og av – og på kledning. 

Personalet kan oppmuntre til stadig større selvstendighet gjennom god 

gjennomtekning av dagsrytmen og praktisk tilrettelegging. Det er viktig at barna gis 

god tid i disse aktivitetene. 
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Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 

 

 

Våren 2015 ble den nye kvalitetsplanen for barnehagen vedtatt. Planen er 4 årig og 
strekker seg fra 2015 til 2018. Kvalitetsplanen er et dokument hvor barnehageeier 
setter mål. Den skal være et levende dokument for den enkelte barnehage, og vil 
brukes i både planleggings-, vurderings- og evalueringsarbeid. 
 
Planen har flere kvalitetsmål. For å nå disse målene er det valgt 5 ulike innsatsområder 
for perioden: 

 Språk og kommunikasjon 

 Realfag/antall, rom og form 

 Ledelse 

 Relasjonskompetanse 

 Tidlig innsats 
 
 
Dere kan se hele planen her https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-
kommunen/Administrasjonen/Oppvekst-barn-og-unge/Barnehager/Kvalitetsplan-for-
barnehagene-i-Sandnes-2015-2018/ 
 

 

VÅRE FOKUSOMRÅDER 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. 
 
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).  
 
CLASS inneholder ulike elementer som vi skal jobbe og observeres etter; elementene 
er også delt inn i undergrupper: 
 
 

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Oppvekst-barn-og-unge/Barnehager/Kvalitetsplan-for-barnehagene-i-Sandnes-2015-2018/
https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Oppvekst-barn-og-unge/Barnehager/Kvalitetsplan-for-barnehagene-i-Sandnes-2015-2018/
https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Oppvekst-barn-og-unge/Barnehager/Kvalitetsplan-for-barnehagene-i-Sandnes-2015-2018/
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Emosjonell og atferdsmessig støtte 

 
 
 
Positivt klima kjennetegnes ved: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negativt klima kjennetegnes ved: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Positiv affekt: 

 Smil/latter 

 Entusiasme 

 Verbal eller fysisk 
hengivenhet 

 

 

Respekt: 

 Varm, rolig stemme 

 Respektfullt språk og 
kommunikasjon 

 Blikkontakt 

 Kroppsorientering 

 Samarbeid og deling 
 

Relasjoner: 

 Fysisk nærhet 

 Inntoning 

 Turtaking og 
respons i samspill 

 Positiv kontakt 
mellom barna 
(deling, empati, 
trøst) 

Straffende voksenatferd: 

 Roping 

 Trusler 

 Fysiske 
handlinger/straff 

 

Negativ affekt: 

 Irritabilitet 

 Sinne 

 Streng stemme 
 

Voksnes negativitet: 

 Sarkastisk 
stemme/uttalelser 

 Terging 

 ydmykelse 

Barns negativitet: 

 Krangler og konflikter 
mellom barn 

 Eskalerende frustrasjon 

 Eskalerende negativitet 
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Voksnes sensitivitet kjennetegnes ved voksne som: 

 
 

 
 
 
 
Ta barnas perspektiv kjennetegnes ved voksne som: 
 

 
 
 
Veiledning og reguleringsstøtte kjennetegnes ved: 
  

 
 
 
 

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 

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 

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 

Forventninger: 

 Tydelige forventinger 

 Konsistens 

 Enkle regler 

 Barna vet hva som skal skje 

 Barna vet hva som forventes av 
dem 

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 
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2.Støtte til læring og kognitiv utvikling 
 
 
Lek, læring og utvikling kjennetegnes ved: 
 
 

 

 
 
 
Kvalitet på tilbakemeldinger kjennetegnes ved: 
 
Stillasbygging: 

 Hint 

 Verbal eller 
fysisk assistanse 

 
 

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 

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 

Tilbakemeldings-sirkler 

 Frem og tilbake utvekslinger 

 Oppfølgingsspørsmål 

 Ber barna om å forklare hva de tenker 

 Utholdende voksne 
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Språkmodellering kjennetegnes ved: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosthold og ernæring 

 

Nytt i år er at barna skal få servert all mat i barnehagen, 

inkludert et varmt måltid pr uke. 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 

Informasjon: 

 Gir klar, tydelig informasjon 

 Forklarer på flere måter om noe er 
utydelig 

 Gir spesifikke tilbakemeldinger 

Oppmuntring og støtte: 

 Individuelle tilbakemeldinger 

 Anerkjennelse av innsats 

 Utholdenhet hos barna 

Samtaler: 

 Turtaking 

 Relaterende spørsmål 

 Samtaler mellom barna 

 Stiller åpne spørsmål 
som krever mer enn et 
ord til svar 

 Repetisjon og utvidelse 

Selv – og parallellsnakk: 

 den voksne 
beskriver egne 
handlinger med ord 

 Den voksne gjentar 
det barnet gjør med 
ord 

Avansert språk: 

 Variert språkbruk 

 Benevning 

 Kobler nye ord mot 
lignende ord og 
begreper 
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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. 

 

Måltid 

Hovedmål: 

 Utvikle samhørighet og få i seg næring 

Delmål: 

 Lære å smøre maten selv 

 Lære bordskikk 

 Lære navn på matvarer 

 Legge til rette for et innbydende måltid 

 Lære hva maten inneholder og hvor den kommer fra 

 Lære å vente på tur 

 Lære å be om å få sendt mat og selv sende mat 

 Lære å synge og takke for maten 

 Lære å hjelpe og dele med hverandre 

 Utvikle kommunikasjonsevne 

 Lære forskjell på sunn og usunn mat 

 Gi rom for glede, spontanitet og humor 

Metode: 

 Barna skal delta aktivt i tilberedelsen av maten 

 Ordenshjelp er med på å ordne tralla og dekke bordene 

 Skape en god atmosfære rundt måltidene 

 Prate sammen med barna, stille spørsmål og lytte 

 Veilede barna ved for eksempel smøring av brødskiven 

 Synge bordvers 

 De voksne er aktive rollemodeller 

 

Musikkveiledning 

 
Vi er en av 6 barnehager som dette året skal få musikkveiledning fra en 
musikkpedagog fra Sandnes kulturskole. Musikkpedagogen vil komme til barnehagen 
4 timer hver torsdag i 10 uker. Da får personalet både veiledning og opplæring i 
hvordan en kan bruke mer musikk i hverdagen sammen med barna. Stangeland skal 
ha musikkveiledning fra januar til mars 2018.  
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Språkstimulering 

 

Gjennom smågrupper en dag i uken skal vi ha fokus på språkmiljø og språkstimulering. 

Språket et viktig for barnets læring, sosiale relasjon og vennskap. Fem aktiviteter er 

særlig fruktbare for barnas språkutvikling: 

 God samtale 

 Rim,regler og dikt 

 Fortelling og høytlesing 

 Lek 

 Utforsking av skriftspråket 

(K.D. Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i bhg, 2009) 

 

Hovedmål: 

 Oppleve glede og mestring ved språk. 

Delmål for barna: 

 Lytte 

 Bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer 

 Oppleve positive relasjoner i lek og samvær 

 På et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og 

kunnskaper, samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskaping 

Delmål for personalet: 

 Lytte til barna 

 Å være en god samtalepartner for barna 

 Å lese for barna 

 Å være en kulturformidler (eventyr, rim og regler) 

 Å leke med språket 

 Legge til rette for lesing 

 Gi god språkstøtte 

 

Miljøfyrtårn 
 

Sommeren 2011 begynte vi arbeidet med å bli miljøfyrtårnsertifisert. Det arbeidet 

skjedde i samarbeid med en konsulent fra Grønn Hverdag. Vi samarbeidet også med 

Smeaheia barnehage og Sandved barnehage. Sandnes kommune har som mål at alle 

enheter i kommunene skal bli miljøsertifisert. 

Dette betyr at vi i barnehagen ønsker å fremstå som et godt 

forbilde og vi vil jobbe aktivt for å nå de mål som blir satt. 

Vi ønsker å fremstå som en barnehage som tar miljøansvar. Dette 

innebærer at barna tar aktivt del i arbeidet med 

strøm/vannbesparing og kildesortering. 



18 
 

Vi er blitt sertifisert og den offisielle overrekkelsen av diplom var 13.juni 2013. Vi ble 

høsten 2015 sertifisert på ny. 

 

Metode: 

 Vi kildesorterer sammen med barna (plast, papir, våtorganisk avfall, glass og 

metall). Vi går til miljøstasjonen med glass og metall 

 Når vi er på tur har vi med oss pose som vi samler søppel i. Vi snakker med 

barna om hva søppelet gjør med naturen og dyrelivet 

 Vi har samlinger om temaet 

 Tar imot tegnepapir fra bedrifter som har til overs 

 Vi skrur av lyset når vi er ute 

 

FAGOMRÅDENE 
 

Barna skal ha erfaringer fra de ulike fagområdene i løpet av barnehageåret. 

Barnehagens arbeidsmåte er tverrfaglig, og hvert fagområde opptrer sjelden eller aldri 

isolert. Fagområdene skal presenteres i voksenstyrte temaarbeid, spontant i 

hverdagslivet og i barns lek og samspill. De uformelle erfaringene blir like viktig som 

de formelle læringssituasjonene. 

 

Nærmiljø og samfunn 

 

Mål: Rammer/innhold 

1-2 år 

 utvikle tillit til egen deltakelse i og 
påvirkning av fellesskapet 

 

 bli kjent med seg selv og familien 
sin 

 bli kjent med og utforske 
barnehagen 

 

 gjøre det ukjente kjent 

 aktiv bruk av «sin bok» som bl.a 
inneholder bilder av nær familie 

 gradvis introduksjon til livet på 
andre avdelinger og utenfor 
barnehagen 

2-3 år 

 barna skal oppleve at det de sier, 
ønsker og mener, har betydning. 
Samtidig som de skal få en 
forståelse at det må tas hensyn til 
andre 

 bli kjent med barnehagens 
nærområde  

 markere nasjonaldagen 

 

 bli kjent med nærområdet ved å 
gå på turer 

3-4 år 

 barna skal oppleve at det de sier, 
ønsker og mener, har betydning. 

 

 barnemøter og barnesamtaler 
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Samtidig som de skal få en 
forståelse at det må tas hensyn til 
andre 

 kjennskap til ulike yrker gjennom 
lek 

 legge til rette for ulik type lek i de 
forskjellige rommene 

 
4-5 år 

 barna skal oppleve at det de sier, 
ønsker og mener, har betydning. 
Samtidig som de skal få en 
forståelse at det må tas hensyn til 
andre 

 kjennskap til Sandnes før og nå 

 
 

 flertallsbestemmelse, barnemøter 

 lage planer sammen med barna 
slik at alle i løpet av en periode får 
sine ønsker oppfylt 
 

5-6 år 

 barna skal oppleve at det de sier, 
ønsker og mener, har betydning. 
Samtidig som de skal få en 
forståelse at det må tas hensyn til 
andre 

 få en forståelse at Norge er en 
liten del av en stor verden 

 lære noe om likheter og forskjeller 
i norsk kultur og annen kultur 

 kjennskap til samisk kultur og 
tradisjoner 

 kjennskap til Sandnes før og nå 

 

 barnemøter og samtaler 

 bruke kart, globus 

 samtale og bevisstgjøring omkring 
tema 
 

 

 

Etikk, religion og filosofi 

 

Mål 

1-2 år 

 erfare omsorg 

 oppfordre barna til å være god mot andre, trøste og hjelpe 

 begynnende turtaking 

 markere høytider og tradisjoner 

2-3 år 

 mestre turtaking 

 kunne dele leker 

 undre seg sammen med barnet 

 markere høytider og tradisjoner 

3-4 år 

 begynnende selvkontroll, kunne etterleve gjeldende regler og normer 

 hjelpe andre 

 hevde seg selv og sine meninger på en positiv måte 

 få nærmere kjennskap til høytider og tradisjoner 

 markere tradisjoner og høytider fra andre kulturer som er representert på 
avdelingen 
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 innblikk i andre kulturer gjennom FORUT 

4-5 år 

 gradvis bevissthet om at ord også kan såre 

 få nærmere kjennskap til tradisjoner og høytider fra andre etnisiteter som er 
representert på avdelingen 

 innblikk i andre kulturer gjennom FORUT 

5-6 år 

 kunne føre en enkel samtale om etiske leveregler, respekt og toleranse 

 kunne løse konflikter/uenigheter med ord 

 innblikk i andre kulturer gjennom FORUT 

 påskevandring i kirken 
 

Natur, miljø og teknikk 

 

Mål: Rammer/innhold 

1-2 år 

 oppleve glede ved å være ute 

 oppleve at materialer endrer seg -
vått/tørt, hardt/mykt 

 kjennskap til Ipad 

 

 utforske og leke med sand, vann, 
snø og is 

2-3 år 

 kjennskap til årstider og til 
hvordan vi kler oss etter været 

 kjennskap til insekter og småkryp 

 kjennskap til husdyrene våre 

 begynnende respekt for planter og 
dyr 

 kjennskap til Ipad 

 

 så frø 

 ruskendag 

 kildesortering 
 

3-4 år 

 innsikt i produksjon av matvarer 

 kjennskap til småkryp og planter 

 lære om kildesortering 

 lære forskjell på de ulike årstidene 

 kjennskap til Ipad 

 

 Så frø og plante blomster 

 kildesortering 

 ruskendag 

 besøke et område og se på 
endringene i naturen 

4-5 år 

 Kjennskap til ulike værfenomener 

 Økt kjennskap til digitale verktøy 
som Ipad, pc og digitalt kamera 

 

 fokus på vær (sol, vind, skyer, 
regn, snø, hagl, lyn og torden) 

5-6 år 

 Kjennskap til samspill i naturen 

 Økt kjennskap til digitale verktøy 
som Ipad, pc og digitalt kamera 

 

 Forske på hvordan ting påvirker 
hverandre i naturen 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

 

Mål: Rammer/innhold 

1-2 år 

 Gi og få blikkontakt 

 Titt-tei lek 

 Begynnende forståelse for 
hverdagsbegreper 

 Svare på/gjenkjenne navnet sitt 

 Skille ja og nei 

 Bruke peking kommunikativt 

 Bable, bruke og vise interesse for 
lyd og språk 

 Bruke egen lyder/ord på personer 
og gjenstander 

 

 Samtale/samhandling 

 Peke/bildebøker 

 Eventyrkasser 

 Rim/regler 

 Sanger/sangkort 

 Musikk, dans og 
bevegelsessanger 

 Konkreter 

 Sin bok 

 Dokumentasjon, bruk av tekst og 
bilde 

 Bruk av ipad 

2-3 år 

 Utforske språket 

 Kunne følge enkel instruksjon 
(eks: legg bamsen i senga) 

 Bruker 2-3 ord-setninger 

 Si takk for maten 

 Bruke ord for å utrykke egne 
ønsker 

 Kunne primærfargene 

 

 Samtale/samhandling 

 Eventyrkasser 

 Rim/regler 

 Høre sang og musikk fra andre 
land 

 Sanger/sangkort 

 Musikk og bevegelsesanger 

 Bøker med enkel tekst 

 Konkreter 

 Dokumentasjon 

 Bruk av ipad 

3-4 år 

 Lære å bruke «ja takk» og «nei 
takk» 

 Følge stolthet over eget morsmål 

 Bruke ord for å uttrykke meninger, 
ønsker og behov på en 
akseptabel måte 

 Kunne lytte til andre 

 Kunne alle fargene 

 Snakke i lengre setninger 

 Kunne fortelle små historier 

 Kunne snakke i større grupper 

 Gjenkjenne/gjengi sanger, rim og 
regler 

 Gjenkjenne bokstaver 

 

 Samtale/samhandling 

 God tilgjengelighet på bøker, 
sangkort 

 Lære enkle ord/sanger fra andre 
språk 

 Masse rim, regler, sanger og 
musikk 

 eventyrkasser 

 Konkreter 

 Bruk av ipad 

 ICPS 

 språklek 

 språktrappa 
 

4-5 år 

 sette ord på følelser 

 gjenfortelle en opplevelse 

 gjenkjenne navnet sitt (ordbilder) 

 

 Samtale/samhandling 

 Tekstskaping 

 Begynnende vitsefortelling 
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 kunne følge instruksjon med to 
ledd («først går du på do, så kler 
du på deg») 

 kunne følge enkle 
fortsettelsesbøker 

 kunne formene: sirkel, trekant, 
rektangel, kvadrat og strek 

 kunne bruke «late som om» språk 
i lek 

 tospråklighet er en ressurs 

 gradbøying av adjektiv 

 Masse rim, regler, sanger og 
musikk 

 eventyrkasser 

 Konkreter 

 Bruk av ipad 

 ICPS 

 språklek 

 språktrappa 
 

5-6 år 

 mestre riktig hverdagsspråk og 
kunne gjøre seg forstått med ord 

 forstå og følge kollektive 
beskjeder 

 lytte og gjenfortelle 

 kommunisere i lek 

 løse konflikter/uenighet med 
ord(ICPS) 

 kunne kjenne igjen og skrive 
navnet sitt 

 gjenkjenne ordbilder (eks andres 
navn) 

 begreper (større, mindre, over, 
under, bak) 

 språklyder, lytte ut lyder i ord, bli 
bevisst uttalelse av bokstaver/ord 

 

 samtale/samhandling 

 vitsefortelling 

 mye tekstskaping 

 masse rin, regler, sang og musikk 

 eventyrkasser 

 konkreter 

 bruk av ipad 

 tegne en fortelling 

 

 

Kropp, bevegelse og helse 

 

Mål: Rammer/innhold: 

1-2 år: 

 bli bevisst sin egen kropp 

 øve på å spise og drikke selv 

 utvikle pinsettgrep 

 krabbe, gå, trille ball, reise seg når 
en faller, klatre opp og ned 

 lære håndvask 

 

 bruke sanger, rim og regler som 
benevner kroppsdeler 

 legge til rette for, og oppmuntre til 
grovmotorisk aktivitet ute og inne 

2-3 år 

 øve på å smøre brødskiva selv 

 springe, klatre, sykle, kaste ball 

 øve på å kle av og på seg selv 

 lekke enkle puslespill 

 begynne å bruke saks 

 perle med store perler 

 

 gå lengre turer, også i ulent 
terreng 

 gi barnet tid: klatre ned av stolen 
selv og kle av og på seg selv i sitt 
tempo 

 dotrening 
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 håndvask  

3-4 år 

 utvikle finmotorikk, legge 
puslespill 

 videreutvikle kroppsbevissthet og 
kroppsbeherskelse. Kunne alle 
grunnbevegelser, hoppe, krabbe, 
rulle og balanse 

 øve på å kle seg selv 

 tegne hodefoting 

 

 klippe, lime, farge, perle 

 puslespill 

 god tid i påkledningssituasjon 

 fysisk fostring grupper 
 

4-5 år 

 videreutvikle kroppsbevissthet og 
kroppsbeherskelse 

 kaste og ta imot stor ball 

 tørre å smake ny og ukjent mat 

 mestre å kle av seg selv 

 hoppe med samlede ben, 
balansere og klatre i trær 

 

 bruke malepensel og 
fargeblyanter  

 oppfordre barna til å tegne mer 
detaljer på tegningene sine 

 hoppe tau, paradis, fotball og 
andre ballspill 

 fysisk fostring grupper 

5-6 år 

 videreutvikle kroppsbevissthet og 
kroppsbeherskelse. Balansere på 
en fot og hinke 

 klippe etter strek, tegne med 
voksent blyantgrep 

 koordinere bevegelser 

 kjenne til sunn/usunn mat 

 

 hoppe tau, paradis, fotball og 
andre ballspill 

 fysisk fostring grupper 

 

 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

 

Mål: Rammer/innhold: 

1-2 år 

 få varierte erfaringer og 
sanseinntrykk 

 tilrettelegge arbeidsmåten slik at 
barna får brukt hele kroppen 

 prosessen -  det barna opplever, 
erfarer og lærer – er i fokus. 
Produktet er underordnet 

 stimulere til konsentrasjonslek 

 

 playdoh og plastelina 

 fingermaling og annen maling 

 myke fargestifter 

 sand, vann, snø 

 rim, regler og sanger 

 lytte til musikk 

 danse til musikk med ulike 
rekvisitter 

 introdusere instrumenter: 
rasleegg, rytmepinner, trommer 

 bruk av fallskjerm 

 dokumentasjon av prosessen 

2-3 år 

 hente inspirasjon fra naturen og 
ulike landskap 

 

 prosessorientert arbeidsform 

 eventyrkasser 
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 inspirere til rollelek 

 prosessen- det barna opplever, 
erfaringer og lærer – er i fokus. 
Produktet er underordnet 

 utkledningstøy og rekvisitter skal 
være tilgjengelig 

 synge og spille, ute og inne 

 lytte til musikk 

 dokumentasjon av prosess 

3-4 år 

 Hjelpe og motivere barna til å 
uttrykke seg gjennom musikk, 
drama og forming 

 

 musikk, bevegelse og rytme 

 lage skapende aktivitet/prosjekter 
med utgangspunkt i 
sanger/eventyr/bøker 

 dramatisere sanger/eventyr/bøker 

 formingsmateriell lett tilgjengelig 

 dokumentasjon av 
prosess/produkt 

4-5 år 

 Videreutvikle barnas interesse for 
de estetiske fagene 

 

 eksperimentere i større grad med 
ulike formingsmateriell 

 dramatisere sanger/eventyr/bøker 

5-6 år 

 Videreutvikle barnas interesse for 
de estetiske fagene 

 

 eksperimentere i større grad med 
ulike formingsmateriell 

 dramatisere sanger/eventyr/bøker 

 framføre for de andre barna 

 

 

Antall, rom og form 

 

Mål: Rammer/innhold: 

1-2 år 

 kunne bruke puttekasse med ulike 
former 

 bygge med klosser 

 introdusere begreper som: stor – 
liten, tom – full, høy – lav 

 

 samlinger 

 lek med treklosser 

 tellesanger 

2-3 år 

 kjennskap til ulike former 

 kunne pusle enkle puslespill 

 konstruksjonslek 

 kjenne til tallrekke 

 

 puslespill, togbane, ulike klosser 

 spill 

3-4 år 

 kjenne til tallrekke fra 1-10 

 bygge med klosser 

 jobbe med begrepene: sirkel, 
kvadrat, rektangel og trekant 

 

 diverse brettspill, terningsspill 

 lete etter former, ute og inne 

 lek med klosser 

 ordenshjelp 

4-5 år 

 forstå tallrekke fra 1-10 

 pusle kompliserte puslespill 

 

 diverse brettspill 
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 forstå begrepene: sirkel, kvadrat, 
rektangel og trekant 

 introdusere begrepene kilo og liter 

 fargelegge og klippe ut ulike 
former 

 sorterings og 
klassifiseringsoppgaver 

 konstruksjonslek 

 ordenshjelp 

5-6 år 

 kunne telle til 20 

 løse enkle regnestykker 

 byggeklosser av ulik størrelse 

 kunne planlegge og bygge 

 tegne fra prikk til prikk, tall til tall 

 kilo og liter – bl.a følge en enkel 
oppskrift 

 

 diverse spill 

 ordenshjelp 

 

METODER 
 

Sosial kompetanse 

 

Sosial kompetanse vil si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i 

hverdagen. Sosial kompetanse innebærer de kunnskap, ferdigheter og motivasjon 

som barn trenger for å mestre de miljøer de oppholder seg i, samtidig som trivsel og 

et positivt selvbilde ivaretas. 

 

Ved å ha de forutsetningene som sosial kompetanse innebærer, blir det lettere å møte 

utfordringer i samspillsituasjoner. 

 

Barn som har god sosial kompetanse vil oppleve at de bedre lykkes i å omgå andre, 

at de mestrer bedre samspill med andre og vet mer om hvordan de skal opptre 

sammen med andre. 

Vi kan beskrive sosial kompetanse ved å dele det inn i 5 delmål: 

 

 Selvhevdelse – innebærer å ta initiativ i forhold til andre mennesker, spørre 

andre mennesker om informasjon, introdusere seg selv og å reagere 

hensiktsmessig på andres handlinger. Eks: Lære barna til å spørre om å få lov 

til å bli med i leken uten hjelp fra voksne. 

 

 Selvkontroll – inkluderer å kunne utsette egne behov i situasjoner som krever 

turtaking, kompromisser og felles avgjørelser, også det å takle 

mellommennskelige konflikter. Eks: Lære barna å godta andre barns forslag til 

lek. 

 

 Empati – dreier seg om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser. Det 

dreier seg om evnen til å gjenkjenne og å forstå dem ut fra andres situasjon og 
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til å handle til denne forståelsen. Eks: lære barna å ta hensyn til hverandre i 

leken. 

 

 Prososial atferd – er de handlinger som er frivillig og som klart synes å ha til 

hensikt å være til nytte for andre. Eks: lære barn å vise omtanke for hverandre 

i leken ved hjelpe, dele, støtte, og gi omsorg. 

 

 Glede og humor – er lek med ord og tanker, det fremmer skaperevnen og lysten 

til kreativitet. Å skape humor er en væremåte, en livsform som er et mål i seg 

selv. Eks: å fortelle vitser og gåter, lage nye historier, parodiere, gjøre grimaser 

og skøyerstreker. 

 

Vi jobber med å videreutvikle barna sosiale kompetanse gjennom hele dagen; i 

uenigheter/konflikter som oppstår, gjennom egne samlinger med fokus på sosial 

kompetanse og vennskap, i formelle og uformelle samtaler. Vi har flere hjelpemidler å 

bruke i dette arbeidet. 

Arbeidsmetoder: 

 vi er lydhøre overfor barnas innspill og undring 

 vi er gode rollemodeller i måten vi snakker til og om hverandre på 

 vi møter barnas tro, spørsmål og undringer med alvor og respekt 

 vi undrer oss sammen med barna – og prøver å ikke komme med svaret 

umiddelbart 

 vi setter grenser på en tydelig og rolig måte 

 vi oppmuntrer til, og roser barn når de viser prososial atferd 

 vi veileder og hjelper barn når det oppstår konflikter 

 vi arbeider aktivt for å få et inkluderende miljø som motvirket utestenging, 

mobbing og rasisme 

 vi er tilstedeværende og nære voksne 

 vi setter fokus på filosofiske emner som «hva er en venn?», «hva er en 

drøm?» 

 vi har anerkjennende kommunikasjon 

 

Medvirkning 

 

Rammeplanen legger vekt på barns medvirkning. Barn har rett til å uttrykke seg og til 

å påvirke sin egen hverdag, og vi prøver å følge barnets fokus og tolke deres behov. 

Dette gjør vi ved å følge opp barnets initiativ og innspill gjennom å: 

 

- tolke barnas signaler som kroppsspråk og ord 
- sette ord på barns tanker og følelser 
- være utviklingsstøttende for barna  
- ta barna med på råd 
- ta seg tid til å følge barnas innspill, og kunne endre på planer 
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- la barna velge aktiviteter  
- anerkjenne barnas tanker og meninger 

 

Medvirkning handler ikke om at barna får bestemme alt selv, men at de får påvirke 

innholdet innenfor rammene vi har. I år skal vi gjennom året ha 5 ulike tema som vi 

skal jobbe etter. Temaene er laget vide slik at avdelingene har mange muligheter til å 

jobbe med temaene slik det passer den enkelte barnegruppen. Barns medvirkning skal 

spesielt vektlegges når planene skal utarbeides; deres interesser skal tas hensyn ti 

 

Overgang barnehage/skole 

 

I september starter vi med førskoletrening. Vi samles en gang i uken og arbeider med 

oppgaver som skal forberede barna til skolestart. Helt i starten har vi barnemøte hvor 

barna kan komme med sine tanker og ideer om hva som skal gjøres på 

førskolegruppen. Ved at de får være med å bestemme, vil barna få en bedre 

opplevelse av det siste året i barnehagen, som de kan se tilbake på. 

 

Vi er opptatt av å gi 5-åringene en god overgang til skolen gjennom å: 

 ta i mot kollektive beskjeder 

 holde orden og oversikt på seg selv og sine eiendeler 

 systematisk språkstimulering (rim, setninger og ord, stavelser, lyd, språk og 

begreper) 

 utvikle barnas matematiske kompetanse (sortering, former, måling, mønster, 

plassering, tid og telling). 

 Samtale og undre seg sammen med barna. 

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

 

Mot slutten av året skal det også være en avslutningssamtale med hvert enkelt barn. 

Her ønsker vi å få frem hvordan barna har opplevd dette året. Vi ønsker å få et innblikk 

i hva de sitter igjen med av opplevelser. 
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Planlegging og vurdering 

 

Vi er opptatt av planlegging, evaluering og vurdering for å sikre kvalitet både i forhold 

til barn, foreldre, personalet og eksterne instanser. 

Foreldreevaluering: 

Nye foreldre får utlevert et skjema før første foreldresamtale hvor målet er å finne ut 

hvordan barn og foreldre opplever det å begynne i vår barnehage.  

Brukerundersøkelse:  

Målet med denne brukerundersøkelse er å få en helhetsevaluering av tilbudet vi gir. 

Detter er en felles brukerundersøkelse for kommunale og private barnehager. 

Brukerundersøkelsen kommer hvert annet år, sist i november 2016. 

Evalueringene og en vurdering laget av lederteamet blir lagt frem for 

Samarbeidsutvalget. De pedagogiske lederne tar med seg vurderingene til sine 

medarbeidere. 

Barnehagens egenvurdering: 

Barnehagens personale evaluerer sitt arbeid hver periode. Det lages en halvårsrapport 

og en helårsrapport for hver av de fire avdelingene. Disse levers styrer som sammen 

med lederteamet vurderer helheten i arbeidet. Avdelingene skriver referater fra 

avdelingsmøtene 

Barnevurderinger: 

Det avholdes barnemøter en gang i måneden, hvor vi skriver referat. Personalet har 

samtale med 6 åringene på våren før de begynner på skolen. 

 

Dokumentasjon: 
Vi ønsker å synliggjøre noe av det barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

Dette gjøres gjennom daglig kontakt mellom foreldrene og personalet, men også gjennom 

månedsbrev, planer, evaluering, infotavle og bilder. En gang pr uke legger også avdelingen ut 

bilder og oppdateringer på facebook.  

 

 Dagsreferat på tavle 

 Kommunikasjonsbok for personale – her noteres beskjeder fra foreldre eller 

personalet 

 Foreldresamtaler – skriftlige referat fra samtalen 

 Barnesamtaler/barnemøter– skriftlig referat, samt vurdering 

 Utstillinger av barns tegninger, foto 

 Videofilmer og fotografier 
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FORELDRESAMARBEID 
 

Vi har som utgangspunkt en grunnleggende respekt for foreldrenes kompetanse som 

foreldre, deres rett og det ansvar de har for å oppdra sine barn på den måten som er 

riktig i forhold til deres tradisjoner, normer, verdier og vurderinger. 

Personalet i barnehagen har god kompetanse på barn, og barnehagen skal være en 

støttende virksomhet for foreldrene. Det er nødvendig med åpen kommunikasjon, som 

bygger på gjensidig tillit 

 

Foreldreråd 

Foreldrerådet bestyr av alle foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen 

 

SU, barnehagens samarbeidsutvalg 

Det blir hvert år opprettet et samarbeidsutvalg (SU), som består av 1 representant fra 

eier (Sandnes kommune), 2 representanter fra foreldrene og 2 representanter fra 

personalet. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalgets oppgaver er i følge barnehageloven §1: 

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede 

organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeid 

for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.» Su har møter 3-4 

ganger pr år. 

 

AU, arbeidsutvalget for foreldre 

Arbeidsutvalget (AU) består av foreldre valgt av foreldreråd. Dette er en arbeidsgruppe 

som består av 8 foreldre som i løpet av året er med på å arrangere dugnad/sommerfest 

 

Daglig kontakt 

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for den daglige kontakten. Vi er opptatt av at barn 

og foreldre skal bli møtt av personalet både morgen og ettermiddag. Dette ser vi på 

som den viktigste informasjonskanalen. Her har barnehagens personal anledning til å 

fortelle om det enkelte barns opplevelser i løpet av dagen og foreldrene har anledning 

til å informere om hva de opplever at barnet er opptatt av. I tillegg henger ei 

oppslagstavle på hver avdeling med informasjon. 

 

Foreldresamtaler 

I løpet av året får foreldre tilbud om to foreldresamtaler. I tillegg har vi en 

oppstartsamtale for nye barn. 
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Månedsbrev 

I etterkant av hver måned får dere et månedsbrev tilsendt på mail. Der forteller vi om 

måneden som har vært, vi gir en påminnelse om kommende arrangementer samt 

forteller om målene for neste måned. 

 

Foreldremøter 

Foreldremøte for alle foreldre har vi i september. Dette møtet bruker vi til en 

gjennomgang av planer og innhold for kommende barnehageår. 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 
 

Turdag  

Hver avdeling har fast turdag en dag pr uke. Vi bruker nærområdet, og innholdet på 

turene vil varierer etter hvilket tema vi har fokus på. I tillegg lærer barna hvordan de 

skal innordne seg i gruppe, ta hensyn til hverandre, og bli oppmerksomme på tegn og 

endringer i naturen. Noen ganger spiser vi lunsj ute. 

 

Bursdag 

Bursdag er en viktig dag for barnet, og vi ønsker å sette barnet i fokus denne dagen. 

Vi har en bursdagskiste som vi fyller med forskjellige ting; en bursdagskrone som vi 

lager sammen med barnet, et eventyr som barnet velger, flagg m.m. Kisten brukes i 

bursdagssamlingen. Vi feirer ikke med is/kaker eller andre søtsaker, så foreldre skal 

ikke bringe med seg noe. 

 

Fellesarrangement 

For å skape samhørighet på huset og gi gode opplevelser sammen, har vi i løpet av 

året ulike fellesarrangement. I oktober har vi Forutaksjon hvor vi samler inn penger til 

barn i andre land, vi har Luciatog, nissefest og fargefest. I mars feirer vi den nasjonale 

barnehagedagen og i mai feirer vi 17 mai med å gå i tog. 

Foreldre blir invitert til Forutaksjonen og Luciafeiring. 

 

Åpningstider  

Barnehagen er åpen fra 07.30-16.30. Vi holder stengt julaften, nyttårsaften , onsdag 

før skjærtorsdag samt de to midterste ukene i juli (uke 28 og 29) 
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ÅRSHJUL 2017-2018 
 

Her følger en oversikt over møter, planleggingsdager og tilstelninger det kommende 

barnehageåret. Oversikten viser også hvilket temaarbeid vi skal ha den enkelte måneden. 

 

HØSTEN 2017 

 

MÅNED ARRANGEMENT TEMAARBEID 

August:                          Onsdag 16 Planleggingsdag Tilvenning 

September:                      Onsdag 6 

 

Foreldremøte kl.19.30-21.00 

 

MEG SELV 

 barnas familie 

 brannvernuke 

 nasjonaliteter i barnegruppen 

 FORUT 

Oktober:                         Tirsdag 24 

 

FN kafe  

November:                      Fredag 17 Planleggingsdag SKOGEN 

 norsk skog 

 ulike typer trær 

 blomster 

 dyr 

Desember:                     Onsdag 13 

                    Torsdag 21.desember                             

 

Luciafeiring med foreldre 

Nissefest 

JUL/ADVENT 

 Adventsamlinger 

 Juleaktiviteter 

 Nissefest 

 Lucia 

 

VÅREN 2017 

 

MÅNED ARRANGEMENT TEMAARBEID 

Januar:                             Tirsdag 2 Planleggingsdag MUSIKK 

 Sanger 

 Rim 

 Regler 

 Sangleker 

 Ulike typer musikk 

 instrumenter 

Februar:                            Tirsdag 6 

                                       Torsdag15 

Samefolkets dag 

Fargefest 

Mars:                               Tirsdag 13 

Onsdag 21 

Barnehagedagen 

Påskelunsj/fellessamling 

TROLL 

 Eventyr 

 Bøker 

 Hva er et troll? 

 Ulike typer troll 

 Barna er med å påvirker 

April:                                Tirsdag 3 Planleggingsdag 

Mai:                                       Uke 19 

Onsdag 16 

Fredag 11 

Ruskenuke 

17.mai markering 

Planleggingsdag 

SANDNES 

 Kart 

 Hva er Sandnes kjent for? 

 Historie/gamle dager 

 Kultur 

Juni:                        AU setter dato Sommerfest 

Juni/juli Sommerbarnehage Egne tema 
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