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OM OSS 
 
Stangelandsforen barnehage stod ferdig i oktober 1999. Barnehagen eies og drives av 

Sandnes kommune. Den ligger i utkanten av boligområdet i Foren, på Stangeland, og våre 

nærmeste naboer er barna som går i barnehagen. 

 

Vi har 4 avdelinger, med til sammen 65 hele plasser. Andedammen og Vipereiret er 3 - 6 

års avdelinger, Meisungene er 2- 4 års avdeling og Spurven er 0 -3 års avdeling. 

Området som barnehagen ble bygget på, var tidligere et myrområde preget av et yrende 

fugleliv. Herav kommer avdelingenes navn. 

 

Barnehageåret 2016/ 2017 skal barnehagen være slått sammen med Sandved- og 

Stangeland barnehage. Annette Ovedal skal være resultatenhetsleder, Anne Kate Usken 

skal være styrer i Stangeland barnehage og Tove C. Ellingsen skal være styrer i 

Stangelandsforen barnehage. Dette er et pilotprosjekt, og skal evalueres våren 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logoen vår, den lille forskeren. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 4 

1.0. MÅL OG RAMMEFAKTORER 

1.1. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD  
”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 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. 

 

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

seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper 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 alle former for diskriminering.” 

(Barnehageloven, 2010. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64) 

 
 

Begrepet danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning foregår i samspill med 

omgivelsene og inkluderer både oppdragelse, omsorg og undervisning. Danning i 

barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv. Alle 

barn skal få oppleve seg selv som betydningsfulle, og at de har noe å bidra med i 

fellesskapet.  
 
  
 

 
 
 

 

Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal 

bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er 

sosial- og språklig kompetanse samt syv fagområder viktige deler av barnehagens 

læringsmiljø (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap 3. 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-

oppgaver/?read=1) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/?read=1
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/?read=1
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De syv fagområdene er:  

 

 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 

(Se mer om fagområdene på s. 13). 

 

 

1.2. KVALITETSPLAN FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 
 

Det har blitt utarbeidet en kvalitetsplan for de kommunale barnehagene som gjelder for 

perioden 2015-2018. Kvalitetsplanen skal være et felles arbeidsgrunnlag for de 

kommunale barnehagene. Planen er bygget opp etter en kvalitetsmodell som definerer 

fire ulike typer kvalitet, og barnehagenes hovedmål er utarbeidet etter disse: 

 

 Resultatkvalitet: Barnehagen skal være et godt sted å være. Omsorg, danning, 

lek og læring danner grunnlaget for en god barndom og et godt livsløp. 

 Innholdskvalitet: Barnehagens innhold skal utformes slik at hvert enkelt barn får 

opplevelser og erfaringer til støtte for sin utvikling, læring og danning. 

 Prosesskvalitet: Samspill og dagliglivets hendelser kjennetegnes av 

medvirkning, lek og andre meningsfylte aktiviteter. Barnehagen skal være en 

læringsarena. 

 Strukturell kvalitet: Barnehagens rammebetingelser skal støtte barnas trivsel 

og fremme læring og utvikling. 

 

For å nå disse målene er det valgt fem satsingsområder  

 

 Språk og kommunikasjon 

 Realfag/ Antall, rom og form 

 Ledelse 

 Relasjonskompetanse 

 Tidlig innsats 

 

(Se mer om satsningsområdene på s.9). 

Her kan du lese hele kvalitetsplanen: 

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager_felles/

KvalitetsplanForBarnehager2015_2018/KvalitetsplanForBarnehageriSandnes2015_2018.p

df 

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager_felles/KvalitetsplanForBarnehager2015_2018/KvalitetsplanForBarnehageriSandnes2015_2018.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager_felles/KvalitetsplanForBarnehager2015_2018/KvalitetsplanForBarnehageriSandnes2015_2018.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager_felles/KvalitetsplanForBarnehager2015_2018/KvalitetsplanForBarnehageriSandnes2015_2018.pdf
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1.3. SANDNES KOMMUNE SIN VISJON 
 

Barnehagen er en del av Sandnes kommune, og visjonen til kommunen er: 

”Sandnes i sentrum for fremtiden – modig, romslig og sunn”.  

 

 

Kommunens visjon passer bra med barnehagens visjon: ”Der barn får være barn”.  

 

MODIG: 

- At barna våger å ta egne valg fordi det er lov, og at barna medvirker i egen 

hverdag. 

- At barna våger å si hva de mener og tenker.   

- At barna opplever å bli tatt på alvor, og respektert for sine meninger. 

- At barna tar utfordringer og opplever mestring.  

 

ROMSLIG: 

- At barna møter andre med toleranse og respekt.  

- At barna inkluderer andre. 

 

SUNN: 

- At barna bruker kroppen til fysisk aktivitet. 

- At barna bruker sin kreativitet. 

- At barna får tid til å leke. 

- At barna tilegner seg sunne matvaner. 

- At barna er i et miljø preget av humor og glede. 

 

De voksne skal være rollemodeller og tilretteleggere. 

 

1.4. VÅR VISJON 
 

 
 

 

 

 
 

Visjonen skal rette oppmerksomhet mot og tilrettelegge for barnets beste.  

 

 
          

DER BARN FÅR VÆRE BARN 
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1.5. VÅRE VERDIER 

 
Til vår visjon har vi valgt følgende verdier som skal danne utgangspunkt for våre handlinger: 

 

  

 

 

 

Læring 
Trygghet er grunnleggende for barns læring. Barn kan og vet, de forsker og de utvikler seg i 

samhandling med andre. Voksne kan lære av barn. Voksne skal fungere som en støtte for 

barnas læringsprosess ved å gi dem utfordringer, samtidig som de opplever å mestre. 

 

Lek 

Lek er viktig for barns utvikling. Barn lærer ved å leke, og skal gis tid til lek. Voksne skal 

hjelpe barn som trenger å lære seg å leke. Leken har en egenverdi, og er en viktig side av 

barnekulturen. Voksne skal respektere barns lek, og skal tilrettelegge for et spennende 

lekemiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆRING – LEK – OMSORG - MEDVIRKNING 
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Omsorg 

Omsorg er grunnleggende for barns trygghet og kan vises på ulike måter. Voksne skal strebe 

etter å være en som ser hva barnet trenger akkurat der og da. 

 

Medvirkning 

Barn skal få si sin mening, bli lyttet til og respektert. Voksne skal legge til rette for at barn har 

reelle muligheter til å påvirke hverdagen i barnehagen. Voksne skal sette barnet i fokus når 

beslutninger som har betydning for barnets hverdag tas. 

 

2.0. INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER 
 

2.1. FELLES INNSATSOMRÅDER FOR TJENESTEOMRÅDET BARN OG UNGE  
         

2.1.1. INNOVASJON 
 

For å møte de økonomiske utfordringene i kommunen vil vi iverksette grep som blant annet: 

 

 Resirkulering og gjenbruk  

 Nøye vurdering og prioritering av innkjøp 

 Økonomisk bruk av strøm, vann, mat og papirartikler 
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2.1.2. ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER 
 

Sandnes kommune har gjennom mange år hatt økt bosetting av flyktninger og innvandrere. Vi 

kjenner oss heldige som får lære om andre lands tradisjoner, kultur og språk. 

 

Mangfoldet representerer en viktig ressurs som beriker læringsmiljøet og gir et godt 

utgangspunkt for liv og virke i et mer og mer internasjonalt samfunn. Det krever kompetanse 
hos de ansatte for å kunne forholde seg til dette mangfoldet. 
 

Barnehagen må bidra til en positiv identitetsutvikling for hvert enkelt barn. For at 

minoritetsspråklige/tospråklige barn skal kunne utvikle en trygg tokulturell identitet må de få 

anerkjennelse i forhold til sin språklige og kulturelle bakgrunn. En måte å anerkjenne barnets 

kulturelle bakgrunn er å vise interesse, og sette ord på likheter og forskjeller.  

 

I oktober skal vi ha «Kulturuke». Da tar vi utgangspunkt i de nasjonalitetene som er 

representert i barnehagen, og fordyper oss i dem.  

 

2.2. FELLES SATSINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGENE I SANDNES KOMMUNE  
 

2.2.1. IMPLEMENTERING AV NY KVALITETSPLAN 
 

2.2.1.1. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON 
 

Barnehagen skal bidra til at barna får utvikle sosial kompetanse og språkkompetanse som 

grunnleggende ferdigheter for all læring og utvikling. Minoritetsspråklige barn skal ha 

særlig fokus. (Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes s.8) 

 
Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. I barnehagen 

oppmuntrer vi barna til å lytte, samtale og leke med lyd og ord. Barna møter daglig 

symboler som bokstaver og tall, og vi legger til rette for et miljø hvor barna opplever 

glede ved høytlesning, fortelling og samtaler.  

 

Leken er en god arena for språkutvikling. De ulike typene lek fremmer ulike deler av 

språkutviklingen, og i barnehagen skal vi støtte og legge til rette for ulik type lek. Både 

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

språk. Ved å være aktive fortellere, ha et variert ordforråd og ved å være åpne for 

samtaler er de voksne viktige språklige forbilder i barnehagen. 

 

Høytlesing har positiv virkning for språkutviklingen. Forskning viser at lesing for barn 

øker kompetansen for lese- og skriveopplæringen i skolen. I barnehagen skal det foregå 

lesing, spontant eller planlagt hver dag. Vi bruker ofte konkreter i forbindelse med lesing 

og fortelling, noe som gir barna en bedre forståelse av innholdet. Dette er spesielt viktig 

for de minoritetsspråklige barna. 

 

Vi bruker blant annet ”språktrappa” (http://sandnes.spraktrappa.no/) og ”snakkepakken” 

i vårt arbeid med språk. Se ellers mer om språk under fagområdene, s. 13. 

 

 

 

http://sandnes.spraktrappa.no/
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2.2.1.2. REALFAG/ ANTALL ROM OG FORM 
 

Barnehagebarn skal gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sin 

matematiske kompetanse. (Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes s.8) 

 

Tall og telling er noe barn tidlig interesserer seg for. De utforsker rom og former, 

argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barn utvikler sin matematiske kompetanse 

gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. I barnehagen møter vi matematiske 

begrep i mange situasjoner, for eksempel når vi spiller spill, lager mat, tegner, leker i 

sandkassen, kler på oss o.l. (For mer om antall, rom og form se s. 16.) 

 

 

2.2.1.3. LEDELSE 
 

Ledelse som sikrer at organisering, planlegging og struktur i barnehagen ivaretar 

barnegruppen og det enkelte barns behov. (Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes s.8) 

 
Lederne i Stangelandsforen barnehage jobber ut fra lederprinsippene til Sandnes 

kommune; involvere, støtte, utfordre og stille krav. Vi ønsker synlige og samkjørte ledere 

som setter rammene for det pedagogiske arbeidet. I praksis vil et godt lederskap 

resultere i gode felles holdninger overfor barn og voksne. Lederteamet skal samarbeide 

tett om felles prosjekter, og sammen finne veien videre. 

 

 

 

2.2.1.4. RELASJONSKOMPETANSE 
 

De ansatte skal ivareta det enkelte barns behov for omsorg og støtte i sin utvikling, med 

særlig fokus på barnets emosjonelle utvikling. (Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes s.8) 
 

Vår relasjonskompetanse er fundamentet for det daglige samspillet mellom voksne og 

barn. Denne kompetansen bygger i stor grad på vår evne til empati, vår evne til å ta 

barnas perspektiv og til å forstå barnas tanker og følelser. Som voksne må vi jobbe aktivt 

for å bli bevisst vår egen relasjonskompetanse. Dette innebærer blant annet å utvikle et 

trygt voksenmiljø som gir rom for tilbakemelding og utvikling. Det handler også om å 

sikre kunnskap og handlingskompetanse om utviklingsstøttende samspill. Leken er en 

viktig arena for utvikling av relasjonskompetanse, og det blir derfor viktig å sikre at alle 

barn får delta i lek.  

 

I år starter vi opp med prosjektet Utviklingsstøttende barnehager i Sandnes kommune. 

Dette er et flerårig kompetanseløft som alle de kommunale barnehagene skal delta i frem 

mot 2020. Gjennom observasjon (CLASS: Classroom Assessment Scoring System) og 

veiledning, skal vi jobbe med kvaliteten på omsorgs og læringsmiljøet på hver avdeling. 

Kvaliteten på samspillet mellom barnet og de voksne er hovedmekanismen for barns 

utvikling og læring. Implementeringen av prosjektet skal inngå i allerede eksisterende 

strukturer i barnehagen og det vil bli gitt midler til vikar for opplæring.  
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2.2.1.5. TIDLIG INNSATS 
 

Sikre at barn i risiko for skjevutvikling, deres familier, samt barn med særlige behov blir 

sett og hjulpet så tidlig som mulig i barnehagen og/eller gjennom samarbeid med andre 

instanser. (Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes s.8) 

 
Kommunen har hatt en satsing i alle kommunale barnehager om å øke kompetansen for 

å oppdage risikobarn på et tidlig tidspunkt. Målet er å gi rask og riktig hjelp så tidlig som 

mulig. Barnehagen samarbeider med ulike instanser som TI- veileder, PPT, barnevernet 

og Ressurshelsestasjonen. I Stangelandsforen barnehage skal vi sikre at hvert enkelt 

barn opplever en best mulig kvalitet på det utviklingsstøttende samspillet mellom barn 

og voksne. Vi må tidlig inn å se det enkelte barns behov og sikre en best mulig utvikling 

ut i fra barnets kunnskap, utviklingsnivå og ressurser. 

 

 

 

2.2.2. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
 
Djupedal-utvalget la i mars 2015 frem NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt 

psykososialt skolemiljø. Djupdal-utvalget påpekte at mobbing også forekommer blant 

barn i barnehagen, og at arbeidet for et godt psykososialt barnehagemiljø er helt 

avgjørende. Barnehagen er en viktig arena der barn tidlig tilegner seg sosial kompetanse. 

Arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing må starte tidlig. (Meld. St. 19, 

kapittel 4.1.3. Barnehagen skal forebygge, avdekke og håndtere mobbing). 

 

Barnehagen har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing: 

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager/stangel

andsforen/dokumenter/Handlingsplanmotmobbing.pdf 

 
Personalet må være nær nok til å se og høre. De må være sammen med barna slik at 

mobbing oppdages, og sette grenser på en varm og tydelig måte. Det er viktig at 

foreldre og personal har en åpen dialog seg imellom. 

 

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager/stangelandsforen/dokumenter/Handlingsplanmotmobbing.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager/stangelandsforen/dokumenter/Handlingsplanmotmobbing.pdf
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2.3. BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE 2016-2017 

 

2.3.1. ”ÅRET RUNDT”  
 
«Året rundt» er et treårig prosjekt som vi startet med høsten 2014.  

Temaet i år er «Byen vår». I Rammeplanen står det at «barn skal få medvirke i å 

utforske og oppdage nærmiljøet sitt». Det står også at barnehagen skal bidra til at barna 

«blir kjent med å delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet» og 

«blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn». Siden vi er en Reggio 

Emilia inspirert barnehage har vi ikke lagt planer for hva vi vil fordype oss i innenfor 

temaet, men vil se etter hva barna er interessert i. Vi skal legge til rette slik at barna 

skal få inntrykk og impulser fra temaet «Byen vår». Det er flere måter å arbeide med 

temaet på og mange muligheter. Vi kan ta utgangspunkt i for eksempel Sandnes sin 

historie; sykkelfabrikken, teglindustrien, Sandnes ullvare, Sandnesgauken, osv.  

 

Alle fagområdene i Rammeplanen dekkes gjennom dette temaet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. LEK OG DEN AKTIVE VOKSNE 

 
Vi er opptatt av lek(*) og den aktive voksne. Dette henger nært sammen, og stiller 

tydelige krav til oss voksne. Vi må tenke gjennom hvordan vi kan tilrettelegge for å få en 

god lek, men vi må også se på hvordan vi selv forholder oss til barnas lek.  

  

I Rammeplan for barnehagen står det: ”Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i 

barnehagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen”. Vi skal være 

en barnehage hvor ”Barn får være barn”, og da må vi gi rom og tid til lek. Leken er viktig 

for barnet fordi den: 

 hjelper barnet med å lære seg selv å kjenne 

 hjelper barnet med å utvikle forståelse for den fysiske og sosiale verden 

 gir barnet mulighet til å finne ut hvordan ting fungerer 

 gir et godt grunnlag for utvikling av språk og sosiale ferdigheter (dele, vente på 

tur, forhandle og samarbeide) 

 fremmer barnets evne til problemløsning 

 stimulerer barnets kreativitet og fantasi 

 utvikler barnets persepsjon og motorikk, og bidrar til å utvikle styrke og 

koordinasjon 
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 utvikler nysgjerrighet og forbedrer konsentrasjonen 

 

I leken er det barna som er ekspertene, men for at de skal ha en god lek har også de 

voksne en viktig rolle. Vi må ha respekt for barnas lek og forholde oss aktivt til den. 

Voksenrollen i leken, vil blant annet være å: 

 tilføre nye elementer i en lek som har gått i stå 

 gi barna erfaringer og opplevelser som de kan bearbeide 

 hjelpe barn som ikke har noen å leke med, eller som har vanskelig for å leke 

 tilrettelegge rommet til et spennende lekemiljø 

 delta i leken på barnas premisser 

 være observatører 

 være rollemodeller 

 være tilgjengelige 

 være lekende voksne 

 sørge for at barna er likeverdige og støtte dem i deres roller 

 

 

(*Vi opererer med en vid definisjon av begrepet lek. Her inngår alt fra det å leke med 

ord, konstruksjonslek, toddlerlek og til den mer avanserte rolleleken). 

 

2.3.3. MUSIKK I BARNEHAGEN 
 

Den aller første kommunikasjonen mellom spedbarn og omsorgspersoner er en musisk 

kommunikasjon. Barn synger før de kan snakke og danser før de kan gå. Gjennom musikk 

kan barn få uttrykke seg og oppleve glede og mestring. 

 

Sandnes kulturskole vil fra høsten tilby musikkveiledning for barnehageansatte i tre 

barnehager i Sandnes. Stangelandsforen barnehage er så heldige at vi er en av de tre 

barnehagene! Til våren vil vi få besøk én dag i uken, over en periode på 10 uker, hvor en 

musikkpedagog kommer og veileder personalet. Alle avdelinger blir involvert, og dette vil 

igjen komme barna til gode. 

 

2.4. FAGOMRÅDENE 
 

Arbeidet med de syv fagområdene blir tilpasset barnas alder, interesser, gruppens 

sammensetning og forutsetninger. Alle fagområdene vil være utgangspunkt for 

prosjekter, tema, turer, tradisjoner og ellers i det daglige livet. 

 

Slik arbeider vi: 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 

0-3 år 

 fri tilgang til enkle bøker/ billedbøker/ 

pekebøker 

 rim/regler/sanger 

 systematisk lesing 

 tilgang til enkle spill 

 bruk av pc/ iPad  

 Snakkepakken (pedagogisk vertøy) 
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 den gode samtalen 

 samlingsstund 

 Språktrappa  

 

 

3-6 år 

 fri tilgang til bøker med tekst 

 systematisk lesing 

 mer avanserte spill 

 barna får møte symboler som bokstaver og tall i daglige sammenhenger 

 Snakkepakken 

 videreutvikle sin begrepsforståelse og ordforråd  

 rim/regler/sanger 

 samlingsstund 

 Trampoline (pedagogisk verktøy for førskolegruppa) 

 Språktrappa 

 

 

Kropp, bevegelse og helse 

 

0-3 år 

 sunt kosthold og gode matvaner 

 aktiviteter som stimulerer grovmotorikken 

(hinderløyper, turer i ulendt terreng m.m.) 

 aktiviteter som stimulerer finmotorikken (enkle 

puslespill, perling, tegning, smøremåltid, 

klipping og liming m.m.) 

 bevisstgjøring av egen kropp 

 gode matvaner og hygiene 

 

 

 

3-6 år 

 aktiviteter som stimulerer grovmotorikken 

(hinderløype, turer i ulendt terreng, klatring m.m.) 

 aktiviteter som stimulerer finmotorikken (puslespill, perling, tegning, 

smøremåltid, klipping og liming m.m.) 

 bevisstgjøring om hva vi kan bruke kroppen til 

 gode matvaner og hygiene 

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

0-3 år 

 enkel dramatisering 

 presentere ulike materialer og teknikker i 

formingsaktiviteter 

 deltakelse på kulturelle arrangementer i nærmiljøet og 

i barnehagen 

 tilgjengelig formingsmateriell i barnas synsfelt 

 enkle sangleker 

 ha respekt for barnas ytringsform 
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3-6 år 

 dramatisere 

 bruk av ulike materialer og teknikker i formingsaktiviteter 

 lett tilgjengelig formingsmateriell i barnas synsfelt 

 deltakelse på kulturelle arrangementer i nærmiljøet (for eksempel fortellerstund 

på biblioteket m.m.) og i barnehagen 

 sang- og ringleker 

 ha respekt for barnas ytringsform 

 

 

 

Natur, miljø og teknikk  

 

0-3 år 

 oppleve og undre seg over naturens mangfold  

 bruke naturmaterialer i formingsaktiviteter 

 enkle kunnskapsbøker 

 gå korte turer i nærmiljøet 

 bli kjent med tekniske og digitale hjelpemidler 

 

3-6 år 

 oppleve og undre seg over naturens mangfold  

 bruke naturmaterialer i formingsaktiviteter 

 gå lengre turer i nærmiljøet 

 kunnskapsbøker 

 ulike typer forsøk 

 bruke tekniske og digitale hjelpemidler 

 

 

 

Etikk, religion og filosofi 

 

0-3 år 

 konfliktløsning 

 formidle gode verdier; vennskap, empati og omsorg 

 bli kjent med vår kulturarv, høytider og 

tradisjoner 

 få kjennskap til ulike religioner og livssyn 

 gi rom for undring og tanker 

 

 

3-6 år 

 konfliktløsning 

 formidle gode verdier til barna; vennskap, 

empati og omsorg 

 bli kjent med vår kulturarv, høytider og 

tradisjoner 

 få kjennskap til ulike religioner og livssyn 

 gi rom for undring og tanker 
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Nærmiljø og samfunn 

 

0-3 år 

 bli kjent med og delta i samfunnet gjennom 

opplevelser og erfaringer i nærmiljøet  

 likestilling mellom kjønn 

 bli kjent med kildesortering 

 bli kjent med lekeplasser i nærmiljøet 

 

 

3-6 år 

 bli kjent med og delta i samfunnet gjennom 

opplevelser og erfaringer i nærmiljøet  

 likestilling mellom kjønn 

 aktiv deltakelse i kildesortering 

 bli kjent med endringer i nærmiljøet; nye boliger og lekeplasser 

 

 

 

 

 

Antall, rom og form 

 

0-3 år 

 sortering av leker og materiell (farger, 

størrelse) 

 deltakelse i borddekking/ telling av barn 

 rim, regler, sanger og eventyr med fokus på 

telling/ tall 

 konstruksjonslek 

 

3-6 år 

 tilgang til spill, tellemateriell, mattepakken 

og leker som gir barna erfaringer med 

matematikk 

 deltakelse i borddekking/ telling av barn 

 fokus på matematiske begreper (kvadrat, 

sirkel, liten/ stor osv) 

 snekring 
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2.5. REGGIO EMILIA FILOSOFIEN  
 

 

 

”BARN ER GULLGRUVER – 

DET GJELDER Å FÅ GULLET TIL Å SKINNE” 
Sitat: Loris Malaguzzi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Grunnleggeren av denne filosofien, Loris 

Malaguzzi, så forundring, lyst og nysgjerrighet som de viktigste kreftene på vei mot 

kunnskap. En grunntanke i filosofien er at barn tilegner seg kunnskap i møte med andre 

barn, i møte med nysgjerrige voksne og i møte med omgivelsene sine. Vi bruker derfor 

betegnelsen de tre pedagogene som er: 

 

 Det kompetente barnet 

 Den voksne 

 Rommet  

 

2.5.1. DET KOMPETENTE BARNET  
 

HOVEDMÅL: Barnet skal få realisere sin iboende forskertrang og sitt 
vitebegjær.  

 
Barn er nysgjerrige og vitebegjærlige av natur. De er kompetente – barn kan og vet!  Hvert 

enkelt barn er unikt, med egne behov, muligheter og potensial. Det er barna som vet 

hvordan det er å være barn! Barnet skal:  

  

- få være aktiv i egen læring 

- få hjelp til å se muligheter 

- få være ekspert på egne oppfatninger og historier 

- bli sett, hørt og forstått fordi det fører til at vi får barn som: 
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• er nysgjerrige og kreative 

• er sterke og omsorgsfulle 

• lærer å ta egne valg 

• utvikler seg gjennom lek og prosjekter 

• utvikler en positiv selvopplevelse 

 

2.5.2. DEN VOKSNE  

 
HOVEDMÅL: Bevisste, reflekterte og dyktige voksne. 
 
I barnehagen er det de voksne som til enhver tid har ansvaret. Hvordan vi er i møte med 

barna er av stor betydning. Vi skal være bevisste voksne som: 

 

- gir barna mange inntrykk og opplevelser 

- legger til rette for at barna kan gi uttrykk for sine opplevelser gjennom lek og 

skapende virksomhet 

- er lyttende og stiller spørsmål i stedet for å gi svar 

- er inspirerende, med vilje til å improvisere, gi impulser og skape overraskelser 

- er fremtidsorienterte, ser planlegging som et redskap og ikke et mål i seg selv 

- er reflekterte, villige til å endre vår praksis til det beste for barnet 

- er anerkjennende, har evne til å motivere og ha tro på det kompetente barnet 

- ser verdien i leken og leker med 

 

2.5.3. ROMMET 
 

 

HOVEDMÅL: Å skape innbydende rom som stimulerer til lek og 
aktivitet. 
 

Barn finner rom der vi voksne ikke ser dem; i kroker, under små bord og lignende. Vår 

utfordring blir å se disse sammen med barna. I barnehagen skal vi også tilføre rommet 

andre elementer enn det barna har hjemme. De voksne må være åpne for fleksibel 

møblering, som varierer med barnas behov der og da: Hva er de interessert i akkurat 

nå? Hva kan vi møblere med i forhold til aktuelle prosjekter?   

 

”Miljøet skal virke som et slags akvarium som reflekterer de ideer, etikk, innstillinger, 

oppfatninger og kulturen til de mennesker som lever i det.” (Malaguzzi) 

 

Rommet skal være et sted som: 

- støtter læreprosessen 

- pirrer nysgjerrigheten  

- gir skaperglede 

- støtter selvstendighet 

- støtter fellesskap 

- tilbyr flere og ulike aktiviteter 

- er en møteplass 
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2.5.4. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON  
 
 
Pedagogisk dokumentasjon – en vei til refleksjon, dialog og ny praksis 

Det som foregår i relasjonen mellom barn-barn og barn-voksen må sees, formuleres og 

diskuteres. Å kunne beskrive og vise denne prosessen er å dokumentere pedagogisk.  

Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon er en faglig utfordring. Det er mer enn å ta 

bilder av barn i aktivitet, samle på barnas tegninger og lage utstillinger. Det er å sette 

barnas erfaringer og læring i sentrum. Pedagogisk dokumentasjon er et prosessorientert 

arbeid som består av ulike deler: observasjon, dokumentasjon, refleksjon, tolkning/valg 

og nye tanker/ handlingsmønstre. 

 

Hvordan bruker vi pedagogisk dokumentasjon i barnehagen?  

 

Vi reflekterer og diskuterer: 

• tema og grunnsyn på personalmøter og avdelingsmøter 

• bilder vi tar og tegninger/maleri/produkter barna lager  

• i etterkant av samtaler mellom barn-barn og barn-voksen 

• praksisfortellinger 

• det vi skriver i det pedagogiske månedsbrevet 

 

"Gjennom pedagogisk dokumentasjon  

har vi mulighet til å se barnet på nytt  

- om og om igjen -  

og vi gjør oss synlige for oss selv." 

Hillevi Lenz Taguchi 

 

I vår barnehage har vi ulike måter å dokumentere på. Her er de viktigste: 

 pedagogisk månedsbrev: et skriv fra barnas avdeling som sendes på mail, i 

etterkant av hver måned  

 prosjektperm: dokumentasjon av tema vi arbeider med 

 bildecollage og utstillinger 

 

 

2.6. FORELDRESAMARBEID OG FORELDRESAMTALER  
 

Personal og foreldre skal samarbeide på best mulig måte - til barnets beste. Vi ønsker en 

god dialog. Begge parter må utøve respekt for hverandre, og vi må enes om hva som er 

viktig for barna. På denne måten opplever barna at hjem og barnehage er samkjørte og 

at de vektlegger noe av det samme i oppdragelsen. 

 

Barnehagen skal ha fokus på medvirkning og brukerinvolvering. Foreldre har mulighet til 

å påvirke barnehagehverdagen gjennom de daglige samtalene, foreldremøte, 

foreldresamtaler og SU.  
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Foreldrene tilbys foreldresamtaler to ganger i året, eller etter behov. For å kvalitetssikre 

innholdet i disse, bruker vi skjemaet ”Alle med” (utviklet av senter for atferdsforskning, 

UIS og Eigersund kommune). Dette brukes i mange barnehager og er et nyttig redskap 

for å kartlegge barnets utvikling (språklig, motorisk, sosialt osv.). Skjemaet følger barnet 

fra det starter i barnehagen og til det slutter. Dette sikrer at informasjon videreføres når 

barnet skifter avdeling, eller hvis det blir bytte av pedagogisk leder. Om ønskelig kan 

skjemaet følge barnet over i skolen. Andre hjelpemidler er ”Tras” (skjema for kartlegging 

av språk) og ”Firfoting” (kartlegging av barnets utvikling og miljøet rundt barnet). Disse 

brukes ved behov og avklares med foreldrene i hvert enkelt tilfelle.  

 

 

2.6.1. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG 

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

samarbeidsutvalg”. 

  

”Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna, og skal fremme deres 

felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper 

et godt barnehagemiljø”. 

 (§4. Lov om barnehager 01.01.06) 

 

 

Foreldrerådet velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU). SU er et lovpålagt 

organ som skal sikre foreldrenes medvirkning i barnehagen. Det består av 2 

foreldrerepresentanter, 2 representanter fra personalet og én politiker. Styrer er med 

som sekretær, men uten stemmerett.  

 

I tillegg velger foreldrerådet også et arbeidsutvalg (AU) som består av 8 foreldre. AU 

arrangerer blant annet juletrefest, sommeravslutning, dugnader og evt. foreldremøte på 

våren. 

 

I Stangelandsforen barnehage har vi valgt at SU- lederen innehar vervet Barnas 

verneombud. Den andre SU representanten skal sitte i Arbeidsutvalget, slik at den blir en 

link mellom SU og AU. Dette for å sikre god informasjonsflyt. Foreldrerepresentantene i 

SU snakker på vegne av foreldregruppa, og er avhengig av foreldrenes innspill på saker 

de vil ta opp. 
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PRAKTISK DEL 
 
BARNEHAGENS ADRESSE: Grovene 2, 4318 Sandnes 

 

TELEFONNUMMER: Hovednummer: 915 62 959 

Kontoret:  915 63 767 

                               Andedammen:  915 60 828 

    Vipereiret:  915 61 688 

    Spurven:  915 59 166 

    Meisungene:  915 68 886 

 

 

MAILADRESSE: stangelandsforen.bhg@sandnes.kommune.no 

NETTSIDE: http://www.sandnes.kommune.no/barnehager/stangelandsforen 

 

ÅPNINGSTID: Mandag-fredag kl. 07:30-16:30 

 

FRAVÆR:  

Gi beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Det er avgjørende for hvordan 

personalet organiserer dagen i fht. aktiviteter. Gi også beskjed hvis barnet kommer 

senere enn kl.09.30 (i tilfelle avdelingen går på tur). 

 

MERKE KLÆR:  

Klær må merkes med riktig navn. Klær som ikke er merket legges i «gjenglemt» kurv for 

en kort periode. Deretter leveres klærne til Fretex. 

 

HENTING AV BARN:  

Si alltid ifra når du henter barnet, og gi beskjed dersom barnet blir hentet av andre enn 

foreldrene. Hvis barn skal gå hjem alene, må foreldrene underskrive samtykke. Ved for 

sent henting gjentatte ganger gis en skriftlig advarsel av styrer. Deretter blir foreldrene 

fakturert tilsvarende barnehagens kostnader.  

 

LUKKE PORTEN:  

Av sikkerhetshensyn skal ikke barn slippes ut av porten uten at foreldre/ foresatte er 

med. Porten skal alltid lukkes, og lenken skal tas på! Obs: Løft aldri barnet over gjerdet! 

 

PARKERING:  

Av sikkerhetshensyn skal bil alltid rygges inn på P-Plass. 

 

MEDISINERING:  

Medisinering av barn bør foregå hjemme. I særskilte tilfeller kan personalet hjelpe til 

med dette. Foreldre må da underskrive samtykke.  

 

VED SKADE:  

Personalet tar kontakt med foreldre hvis de vurderer det slik at besøk på legevakt kan 

være nødvendig. Primært skal foreldre ta barnet med til legevakt, men personalet kan i 

særskilte tilfeller være behjelpelige. Det er viktig at foreldre/ andre pårørende er 

tilgjengelige på telefon.  

 

SYKDOM:  

Barn med redusert almenntilstand har det best hjemme. Barn med oppkast/ diare skal 
holdes hjemme 48 timer etter opphør av oppkast/ diare. Tenk smitteforebygging! 

 

 

mailto:stangelandsforen.bhg@sandnes.kommune.no
http://www.sandnes.kommune.no/barnehager/stangelandsforen
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FELLESSAMLING 
Hver onsdag kl 09:15 har vi fellessamling. Avdelingene har ansvar for dette hver sin 

gang. Vi har fast start- og avslutningssang, mens innholdet ellers er preget av det som 

barna er opptatt av på avdelingene. 

 

 

FØRSKOLEGRUPPA 
En gang i uka samles alle de eldste barna i førskolegruppa. Vi skal ha noen temauker 

gjennom året; meg selv/ bli kjent i gruppa, kulturuke, førstehjelp/brannvern, advent/jul, 

Lucia, påske, fastelavn, 17. mai og skolestart. 

 

Barna skal jobbe med skoleforberedende aktiviteter; tall/telling, mengder/størrelser, rim 

og regler, bokstaver/ skrive navnet sitt, høytlesing, andre enkle skolerelaterte oppgaver.  

Vi skal også lære noe om skolens forventninger: kunnskap om seg selv, lære seg 

selvstendighet, kunne vente på tur, kunne lytte til andre, rekke opp hånden før vi 

snakker, fortelle og holde konsentrasjonen over tid. 

 

Turer - Vi skal oppsøke flere steder i nærmiljøet/Sandnes, blant annet skolegården på 

Sandved skole, i og med at «Byen vår» er barnehagens tema dette året. 

 

Samarbeid hjem/ barnehage/ skole – Sandnes kommune har en plan som sikrer at 

barnas overgang fra barnehage til skole blir god. Det skal være sammenheng og 

progresjon i lærings- innholdet. Alle barnehager er knyttet opp mot en skole. 

Stangelandsforen barnehage samarbeider med Stangeland skole. Det er denne skole vi 

skal besøke til våren. Det betyr at noen av barna vil oppleve samarbeid med en annen 

skole enn sin egen, men likevel sikrer dette at de får erfaring med skole og forberedelse 

til skolestart. 

 

 

INNDELING I SMÅGRUPPER 
Å dele barna inn i små grupper er verdifullt for barn og voksne. Det oppstår en annen 

nærhet og tilstedeværelse enn når alle er sammen. Det er også med på å redusere 

støynivået i barnehagen. I grupper jobber vi med prosjekt, ulike fokusområder (for 

eksempel språk, digitale verktøy, leke ferdigheter, motoriske ferdigheter), eller vier oss 

helt i lekens verden både små og store. 

 
 

BURSDAGSFEIRING 
På barnets bursdag har vi fokus på å feire barnet og glede oss sammen over at han/ hun 

fyller år. Bursdag er et av årets høydepunkter for barn, og det å få ekstra mye 

oppmerksomhet oppleves som godt. Når barnet har bursdag: 

 henger vi ut flagget og setter opp bursdagsplakat på døren. Barnet mottas med 

gratulasjonshilsener inne på avdelingen. 

 lager vi krone sammen med bursdagsbarnet, med navn, alder og flott pynt. 

 har vi bursdagssamling på avdelingen der vi blant annet synger bursdagssang, 

”skyter opp raketter”, teller antall år, snakker om barnet, leser og har leker. Det 

er barnet som bestemmer innholdet i samlingen. 

 pynter vi bordet med festduk og pynt fra bursdagsskapet. 

 kan barnet få kle seg i flotte bursdagsklær (prinsessekjoler, kongekappe) som vi 

har i barnehagen, og ha disse på under måltidet. 
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MÅLTID  
Måltidene skal være trivelige, varierte og holdningsskapende. Vi legger til rette for et 

sunt kosthold i barnehagen. Vi er imidlertid ikke fanatiske og har fortsatt snop i ”katta i 

sekken” på karneval, og koser oss med en is i sommervarmen en gang i blant. 

 

Under måltidene legger vi til rette for gode og hyggelige samtaler. Barna lærer 

bordskikk, de får trent på finmotorikk og begrepsforståelse (smøremåltid). 

 

Frokost: 

Barna får anledning til å spise frokost i barnehagen fra kl. 07:30 – 08:30. Da har de med 

egen matboks, og blir servert melk/ vann. Barn som kommer etter kl. 08:15 har spist 

frokost hjemme.   

 

Lunsj: 

Til lunsj har avdelingene smøremåltid. Vi serverer melk/ vann. 

 

Ettermiddag: 

Barna spiser medbrakt matpakke. Det blir servert vann og litt frukt. 

 

 

 

TRADISJONER 
 

 

 

LUCIAFEIRING 

 

Luciafeiringen blir markert i barnehagen ved at vi inviterer foreldrene til lussekatter og 

kaffe.  

 

For at alle skal få sett Luciatoget er alle på hver sin avdeling og Luciatoget går gjennom 

barnehagen og besøker avdelingene. Det er kun førskolegruppen som går i Luciatoget. Vi 

formidler budskapet i tradisjonen og gjør barna bevisst på hvorfor vi markerer Lucia. Vi 

inkluderer resten av barna og de voksne ved å oppfordre alle til å kle seg i hvitt.  

 

                 

BESØK AV KIRKEN 

 

Vi inviterer Gand menighet til å formidle jule- og påskebudskapet. 
 

De som ikke ønsker at barna skal delta på religiøse markeringer må gi beskjed til 

personalet i god tid før arrangementet. 

 
 



 24 

17.MAI 

 

Nasjonaldagen blir markert i barnehagen en av dagene før 

17. mai. Vi bruker samlingene til å fortelle om hvorfor vi 

feirer dagen. Vi lar barna bli kjent med det norske flagget, 

øver på nasjonalsangen og andre vårsanger. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Vi arrangerer også nissefest, karneval og påskelunsj. 
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OVERSIKT OVER ANSATTE BARNEHAGEÅRET 2016/ 2017 
 

NAVN    STILLING  PROSENT  
Tove Carlsen Ellingsen styrer    100 

 

Avdeling Andedammen: 

Olaug Viste Urstad  pedagogisk leder  100  

Christine Urdal  fagarbeider   100  

June Mari Tveita  fagarbeider   100  

Iwona Stroka   tospråklig assistent 3 timer pr uke 

 

Avdeling Vipereiret: 

Siv Elin T. Tanche-Larsen pedagogisk leder   90  

Veslemøy H. Garberg        konstituert ped.leder   10    

Veslemøy H. Garberg        assistent    90    

Gunnbjørg Jåtun Molvik assistent    10  

Else Rita Ree   assistent   100  

 

Avdeling Spurven: 

Silje B. Østråt   pedagogisk leder  100  

Ragnhild Tonstad   barnehagelærer  100  

Malgorzata Pniewska  assistent    100      

Kate June Sævland  assistent     80  

Gunnbjørg Jåtun Molvik assistent     20  

 

Avdeling Meisungene:    

Helene Klüver Larssen pedagogisk leder       100  

Astrid Hareland  fagarbeider   100  

Britt Elin Vedelden  fagarbeider    100  

Trine A. Pettersen  støttepedagog    50 

 

Gunnbjørg Jåtun Molvik assistent     10   

  

 

 

PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2016/ 2017 
 

 Tirsdag 16. august 2016 

 

 Onsdag 17. august 2016 

 

 Fredag 18. november 2016 

 

 Mandag 2. januar 2017 

 

 Mandag 27. februar 2017 
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 ÅRSHJUL 2016/2017 
 

Nedenfor følger en oversikt over dager det kan være aktuelt å merke av i kalenderen 

allerede nå. De tilstelningene der dere blir invitert, er markert med kursiv.  

 

HØSTEN 2016 
 
Måned:            Dato: Arrangement Ansvar 

August: 

Tirsdag 16. 

 

Onsdag 17. 

 

 

Planleggingsdag 

 

Planleggingsdag 

 

Lederteamet 

 

Lederteamet 

September:  

Onsdag 14. 

  

 

Foreldremøte kl 19 

 

Dugnad (arr AU) 

 

 

Styrer/avdelingene 

 

AU (dato fastsettes 

sammen med AU til 

høsten) 

 

Oktober:                                       

 

 

 

Kulturuke 

 

 

November: 

Fredag 18. 

28. 

 

Planleggingsdag 

Adventsamling 

 

Lederteamet 

 

Desember: 

5. 

 

12. 

 

 

Tirsdag 13.  

                                     

 

 

Torsdag 15.  

 

 

 

19. 

   

Adventsamling 

Adventsamling 

  

Lucia Velkommen 
foreldre 

 
Nissefest 

 

Juletrefest  (arr Au)  

Adventsamling 

 

 

 

 

 

 

 

Alle + Førskolegruppa 

 

 

Komite  

 

Dato fastsettes av AU 
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VÅREN 2017 
Januar: 

Mandag 2.                             

 

 

Planleggingsdag 

 

 

Lederteamet 

 

Februar: 

Onsdag 22. 

 

Mandag 27. 

 

 

Karneval  

 

Planleggingsdag 

 

Komite  

 

Lederteamet 

Mars:  

  

  

April:               Onsdag 5. Påskelunsj 

 

Påskevandring 

 

Komite 

 

Alle + kirken 

Mai: 

Tirsdag 16. 

 

 

 

 

 

 

17-mai feiring 

 

Dugnad (arr AU) 

 

 
 

Avslutningstur 5 åringene  

(dato kommer senere) 

 

 

Komite 

 

AU (dato fastsettes 

sammen med AU til 

høsten) 

 

 

Førskolegruppa 

Juni: 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Sommerfest (arr AU) 

 

 

 

 

Besøksdag for nye barn 

 

 

AU (dato fastsettes 

sammen med AU til 

høsten) 

 

 

Den enkelte avd. 

 

UKE 26 - nytt bhg. år 

 

Sommerbarnehage 

 

Eget opplegg med tema 

 

 


