Strategi- og utviklingsplan
					2013 – 2016 for Karmøybarnehagene

Forord
Med stadige endringer i sektoren, står Karmøybarnehagene foran
utfordringer både med tanke på innhold og kvalitet. Strategi- og utviklingsplan 2012 - 2015 for Karmøybarnehagene, er utarbeidet på bakgrunn av et uttalt behov fra barnehagene om et felles utgangspunkt i
dette arbeidet.
Det er gjort grundig arbeid rundt de sentrale områdene planen tar
for seg. Den er utarbeidet av PPS, i tett samarbeid med to barnehagestyrere og en styringsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjon og Utdanningsforbundet. Planen er også sendt til høring
til alle Karmøybarnehagene. Det rettes en stor takk til personalet i
barnehagene som har bidratt med nyttige innspill og bilder. En spesiell
takk til styrerne i arbeidsgruppen.
Strategiplanen har fått en struktur som tar utgangspunkt i etatens satsing på verdibasert målstyring. Utviklingen av denne plan har vært
viktig, men langt viktigere blir strategiarbeidet som gjøres i den enkelte
barnehage for å heve kvaliteten på Karmøybarnehagenes pedagogiske
innhold. Planen er et godt felles utgangspunkt for refleksjon og drøfting i den kommende perioden.

Lykke til!

Tove Steingildra			

Nina M. Hegglund

Avd. sjef barnehage			

Pedagogisk veileder
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Verdibasert målstyring Barnehageavdelingens strategikart
Visjon: Kommunen

Dato: 20.06.11
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Optimisme – Respekt – Kvalitet – Ansvar
Arbeidet med verdibasert målstyring i oppvekst-og kulturetaten innebærer at etaten, avdelingene og den enkelte
kommunale barnehage har utarbeidet strategikart. Strategikartet er et dynamisk arbeidsverktøy som inneholder
visjon, ambisjon, mål, indikatorer, måltall og tiltak.
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Samfunnsresultat

Ambisjon: De beste barnehagene!

Ambisjon og mål
I Karmøy kommune er det 34 barnehager, der ni er
kommunale. Alle de 34 går under begrepet Karmøybarnehagene. Kommunen har, som barnehagemyndighet, et
overordnet ansvar for å sikre alle barn i kommunen et godt
barnehagetilbud, og har tradisjon for å sette høye krav til
god kvalitet. Kommunen har ambisjon om at Karmøybarnehagene skal bli de beste barnehagene. For å jobbe mot
denne ambisjonen må barnehagene jobbe strukturert og
målrettet. Oppvekst- og kulturavdelingen har tatt i bruk
verdibasert målstyring som redskap og system i dette arbeidet.
Målet er at alle barn og foreldre i Karmøy skal oppleve
en barnehage med høy kvalitet. For å oppnå dette, er
personalets kompetanse den viktigste faktoren. Denne
planen skisserer de utviklingsområdene som skal prioriteres i planperioden, og vil være styrende for kommunens kompetanseutviklingstilbud. Planen bygger på lov og
rammeplan, samt nyere forskning og sentrale og lokale
styringsdokumenter.

Prioriterte
utviklingsområder i
Karmøybarnehagene
Karmøybarnehagene skal ha dyktige og inspirerende medarbeidere. I det følgende skisseres prioriterte utviklingsområder med mål som Karmøybarnehagene skal jobbe
mot. Alle barnehagene må utvikle lokale kompetanseutviklingsplaner. For å støtte og styrke barnehagene i dette
arbeidet, blir det skissert konkrete tiltak, og målbare tegn
på god kvalitet, som barnehagene kan benytte. Planen er
gjort kortfattet, og er ikke utfyllende for all virksomhet,
men et redskap for felles fokus i planperioden.

De prioriterte utviklingsområdene er:
• Samarbeid og forståelse
med hjemmet
• Pedagogisk ledelse
• Lek
• Antall, rom og form
• Gruppeledelse
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Vennskap og deltagelse
• Mangfold
• 0 – 2 åringen
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Samarbeid og forståelse
med hjemmet

Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen
i barns liv. Barnehagen er
avhengig av et godt samarbeid med barnets foresatte for
å sikre at hvert enkelt barn får optimale utviklingsmuligheter. En barnehage
med god kvalitet har et positivt og anerkjennende foreldresamarbeid.
Det er viktig at barnehagen har særlig fokus på å legge
grunnlag for et godt foreldresamarbeid når barnet starter i
barnehagen. Bli kjent med forventninger, og informer om
barnehagens innhold og aktiviteter. Pedagogisk leder må
sørge for gode rutiner, slik at barnas foreldre får tilfredsstillende tilbakemeldinger fra barnehagehverdagen. Hele
personalgruppen må sørge for en god samarbeidsrelasjon
til foreldrene, preget av åpenhet, gjensidighet og tillit. Jo
mer aktiv personalet er i samarbeidet, jo mer motivert blir
foreldrene for å involvere seg. Jevnlig kontakt rundt positive episoder fremmer godt samarbeid.
Barnehagens ledelse må ha særlig god evne til samarbeid
og kommunikasjon, og sørge for at alle foreldre får god
støtte, mulighet for medvirkning, veiledning og opplevelsen av å bli møtt og ivaretatt på en god måte. Dette skal
særlig ivaretas gjennom foreldresamtaler og
foreldremøter.
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Tegn på god kvalitet:
• Foreldreundersøkelse 		
med fornøyde foreldre

Tiltak:
• Imøtekommende, daglig kontakt
• God informasjonsflyt
• Foreldremøter og to foreldresamtaler pr. år
• Avklar forventninger for samarbeidet
• Bevisstgjøringsprosesser rundt personalets
holdninger og væremåter
• Respekt for mangfold
• Dokumentasjon om barnets hverdag
• Legge til rette for foreldremedvirkning
• Send med gladmeldinger om barnet hjem
• Utarbeide konkrete og presise mål
for samarbeidet
• Kjenne til og informere om www.fubhg.no
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Pedagogisk leder har ansvar for at alle barn blir ivaretatt,
sett, hørt og anerkjent hver dag. Hvert enkelt barn må få
tilpassede krav, støtte, omsorg og tiltak etter alder, modenhet og behov. For å få dette til må pedagogen benytte
ulike observasjonsverktøy, og sørge for god opplæring og
veiledning av det øvrige personalet.
Styrer må sammen med pedagogisk leder legge til rette for
gode overganger for barna. Dette gjelder både når barnet
skal fra hjem til barnehage, ved overføring til ny gruppe/
avdeling, og når barnet skal begynne på skolen.
Barnehageledelsen må holde seg godt oppdatert om ny
kunnskap om barns læring og utvikling. De skal være
pådrivere i endringsprosesser, og i møte med nye krav
og utfordringer til kvalitet og innhold. Karmøy kommune
arrangerer jevnlig styrersamlinger og pedagognettverk,
som har som mål å gi inspirasjon til utvikling av lederrollen, faglig oppdatering og mulighet til å utveksle eksempler på god praksis.
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Pedagogisk ledelse handler i stor grad om å få i gang
bevisstgjøringsprosesser rundt personalets holdninger til
barn og barndom. Pedagogen må sørge for kontinuerlig
refleksjon over praksis, og sørge for at ny innsikt fører til
en endring i det daglige arbeidet.

Som barnehageeier
har kommunen spesielt ansvar for at alle
nytilsatte nyutdannede
førskolelærere tilbys veiledning. Styrer har det daglige
ansvaret for at dette følges opp i
egen barnehage. I tilegg tilbyr
kommunen ekstern veiledning.

løp

Styrer har hovedansvar for personal, økonomi og administrasjon i barnehagen. Pedagogisk leder har ansvar for å
lede barnegruppen og det øvrige arbeidet på avdelingen.
Sammen må de sørge for at barnehagens rammevilkår
sikrer god kvalitet på barnehagetilbudet i takt med samfunnets endringer og krav. De må også legge til rette for
at de ansatte kan ta i bruk og utvikle sin kompetanse, for å
sikre at målene i lov og rammeplan realiseres.

ns

Pedagogisk ledelse

Ledelsen skal
sikre at alle barn og
foreldre møter en
barnehage med
høy kvalitet

Tegn på god kvalitet:
• Barnet blir sett, hørt og anerkjent hver dag
• Observasjoner/kartlegging
• Pedagogisk dokumentasjon
• Klare mål
• Motiverte medarbeidere
Tiltak:
• Bevisstgjøringsprosesser og veiledning
		 av personalet
• Styrersamlinger med fokus på utvikling
		 av lederrollen
• Deltagelse på kompetanseutviklende kurs,
		 samlinger og nettverk
• Lese oppdatert faglitteratur
• Kunnskap om ulike verktøy for
		 observasjoner/kartlegging
• Klare mål og rammer nedfelt i periodeplaner		
		 som årsplan og månedsplaner
• Planlegge og utvikle gode rutiner for overganger
• Dokumentasjon på Vigilo/web
• Vurdering av barnehagens innhold og oppgaver
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Alle barn skal
daglig oppleve glede
og mestring i samspill
med andre barn
og voksne.

Lek

Lek er barnas viktigste
aktivitet. Den har stor
betydning for den sosiale, emosjonelle, kognitive, språklige og motoriske
utvikling. Leken er også med
på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om
hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Særlig er
rollelek et viktig pedagogisk verktøy. Denne gir barn en
unik sjanse til å sette seg inn i andres tenke- og væremåte,
og er god empatitrening.
Leken beveger seg fra ulike former for lek alene, parallell lek til sosial lek. På hvilket alderstrinn de ulike lekeformene oppstår, er blant annet avhengig av hvilke muligheter barna får til å utvikle leken. Når barn kjenner
hverandre godt, vil det oppstå en mer sosial utviklende
lek. Stabile barnegrupper er derfor bra for barnas lekeutvikling.
Den gode utviklende leken oppstår ikke alltid av seg selv.
Pedagogen må aktivt observere, slik at de barna som har
problemer med å delta i lek, har mye yngre lekekamerater, eller ikke selv tar initiativ til lek, kan få hjelp og
støtte. Personalet må også se etter om det er noen av barna
som opptrer på en slik måte at det forstyrrer eller ødelegger leken, for eksempel ved å slå, ta ting fra andre og
lignende. Disse barna må få tidlig og god hjelp. Eksempel
på observasjonsverktøy kan være ”Alle med”.
Personalet må være med på barnas lek, og svare på de invitasjoner til lek som barna kommer med. Det er da viktig
at den voksne lar barnet styre store deler av leken, og gir
positiv respons på barnets påfunn og fantasi.
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Personalet må også av og til ta initiativ til lek, og invitere
barna med på ulike typer lek, slik at lekerepertoaret til
barna utvides.
Fagområdene har fått stort fokus de siste årene, og dette
kan ha gått utover tid til lek. Det må passes på at akademiske ferdigheter ikke får for stor plass, og at den frie
leken kommer i andre rekke. Det er i lek barna er mest
motivert, og det er da hjernen best utvikler kunnskap. Utforskende
aktivitet, lek, mestringsopplevelser, glede og humor skal
dominere barnas hverdag. Lek er læring og læring er lek.

Tegn på god kvalitet:
• Glade, aktive barn
• Daglig tid til frilek/rollelek
• Daglig voksendeltagelse i alle barns lek
Tiltak:
• Legge til rette for lek og aktiviteter som
bygger sosiale relasjoner
• Innrede rom som innbyr til ulike typer lek
• Utstyr og rekvisitter som innbyr til rollelek
• Personalet må ta initiativ til og delta i lek
både ute og inne
• Drøfte jevnlig hvordan personalet tar barns
ulike perspektiv og uttrykksformer på alvor
• Bruke mye humor
• Stimuler barnet til nysgjerrighet og vitebegjær
• Reflekter rundt nye erfaringer sammen
med barna

«Å lære barn noe, er ikke å fylle en gryte,
men å tenne en ild.»

Lek og filosofiske samtaler der barna får undre seg, stille
spørsmål, reflektere over sammenhenger, samtidig som
de blir utfordret til logisk tenkning og resonnement, er
viktige elementer i barnas begynnende matematikklæring.
Ute i naturen finnes mye inspirasjon til eksperimentering,
lek og læring med matematikk.

Tegn på god kvalitet:
• Barn som anvender matematiske begreper
• Pedagoger som er kjent med og støtter
		 seg til verktøyet MIO
• Barn med evne til resonnement og
		 logisk tenkning
• Personale som kjenner til:
• Fagområdet antall, rom og form i rammeplanen
• Temahefte om antall rom og form i barnehagen
• Kommunens regneplan – Regning for livet

Alle barn skal tidlig
få utvikle begreper
og få positive erfaringer
med antall, rom
og form.
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Det er avgjørende med et kompetent personale som har
kunnskap om barns matematiske utvikling. Det er viktig
at barnehagen støtter seg til ulike observasjonsverktøy
som f. eks MIO (Matematikken-Individet-Omgivelsene),
som vil sikre at det tilrettelegges for god utvikling hos alle,
og fange opp barn som trenger ekstra oppfølging.
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Barns erfaring med matematikk starter allerede i første
leveår. Den utvikles stadig gjennom utforsking av former,
telling, mønster, sortering, måling o.l. i hverdagens lek
og eksperimentering. Personalet må oppmuntre denne
aktiviteten, og legge til rette for og videreutvikle barnas
matematiske begreper på en spennende og meningsfylt
måte.
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Tiltak for å nå målene:
• Tilgjengelig matematiske materialer/konkreter
		 i barnas lekeområde
• Matematiske samtaler i naturlige
		 hverdagssituasjoner og aktiviteter
• Gode spørsmål som får barna til å reflektere
		 over sammenhenger, og utfordrer til logisk
		 tenkning og resonnement
• Personale som fokuserer på både forståelse,
		 ferdighet og anvendelse, slik at barna får en
		 helhetlig matematisk kompetanse, og dermed 		
		 motivasjon til å anvende det de lærer
• Personale som bygger på de erfaringer barnet
		 allerede har, og som lærer av barna og med
		 barna, motiverer og stimulerer
• Vekke lyst og interesse for matematikklæring
		 hos de minste barna
• Personale som bruker grunnleggende
		 matematiske begreper
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Karmøy kommune er engasjert i det interkommunale
prosjektet Haugalandsløftet, som er et kompetanseutviklingsprosjekt med tidlig innsats som et av sine viktigste fokus. Tidlig innsats betyr både å forebygge og legge
best mulig til rette for barnets utvikling fra det starter i
barnehagen, og å fange opp og komme tidlig inn med
hjelp og støtte til barn med særskilte behov.
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I kommunens satsing i Haugalandsløftet, vil det i den
kommende perioden bli fokusert ekstra på kommunikasjon, språk, tekst og gruppeledelse for å sikre høy kvalitet
på tidlig innsats i Karmøybarnehagene.
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Gruppeledelse
Det må jobbes målrettet mot at alle ansatte i barnehagen
får kunnskap om og utfører god gruppeledelse. En forutsetning for god gruppeledelse er at personalet etablerer
gode relasjoner til hvert enkelt barn. Personalet må vise
sensitivitet i samspillet, og ha en profesjonell relasjonskompetanse. Det vil si evne til å samhandle med barna på
en god og hensiktsmessig måte, uansett hvordan barnet
gir uttrykk for sine meninger. Forholdet mellom barn og
personale må bygge på gjensidig respekt, tillit, forståelse,
og anerkjennelse.

Tegn på god kvalitet:
• Få konflikter
• Glade, motiverte
barn

sjo
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Gode
relasjoner og positiv
samhandling
mellom barn
og voksne
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• Barn som føler seg 		
betydningsfulle
og likeverdige i 		
fellesskapet
• Ansatte med god
relasjonskompetanse

God gruppeledelse handler videre om proaktive og positive voksne. Å være proaktiv betyr at den voksne er i forkant, planlegger og organiserer til beste for barna i ulike
situasjoner. Dette krever at personalet har en bevisst og
målrettet prosess i forhold til å skape forutsigbarhet og
trygge rammer. De må ha evnen til å begeistre, gi omsorg,
og skape klima for god lek, læring og trivsel. Å være positiv betyr å være på jakt etter å fremme barnas gode sider
gjennom ros og positive tilbakemeldinger, i den hensikt å
bygge opp barnets selvbilde. Hvilken type oppmerksomhet personalet gir, er avgjørende for at barnet skal bli motivert til faglig og sosial utvikling.

Tiltak:

Kommunen tilbyr personalet opplæring i skole- og
barnehageprogrammet De utrolige årene (DUÅ), som
gir en god innføring i gruppeledelse. DUÅ er utviklet av
Carolyn Webster-Stratton, og er et tiltak for forebygging
og behandling av atferdsproblemer hos barn i alderen
0 – 12 år. DUÅ bygger på boka Hvordan fremme sosial
og emosjonell kompetanse hos barn, som alle Karmøybarnehagene fikk utdelt i 2012. DUÅ er beskrevet som ønsket tiltalk i St.meld. nr.16 (2003-2004), ”Folkehelsemeldinga” og inngår som tiltak i Regjeringens Strategiplan for
barn og unges psykiske helse (2004).

• Ha få, tydelige regler som er utarbeidet
sammen med barna, heng dem synlig, og
øv med jevne mellomrom

• Deltagelse i DUÅ eller andre
forebyggende tiltak/program
• Bygg opp god relasjon til det enkelte barn
• Delta i lek på barnas premisser
• Ha en-til-en kontakt med alle barn,
vær en aktiv lytter og involver deg i barnet
• Gi barna mye positiv oppmerksomhet og
beskrivende ros, 1:5 (Fem positive
tilbakemeldinger mot en negativ)
• Ha en fast dagsrytme som henger synlig
(Bruk symboler)

• Gi tydelige og gode beskjeder
• Skap gode overganger, der aktiviteter
får en tydelig start og avslutning
• Lag positive fremtidsbilder for barna
• Bygg opp barnas selvbilde
• Gi barna ansvarsoppgaver
• Personale som gode rollemodeller
• Positivt foreldresamarbeid
11
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Alle barn skal
tidlig få rike og
varierte erfaringer
med kommunikasjon,
språk og tekst.
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Kommunikasjon, språk og tekst

Å utvikle språket er noe
av det viktigste som skjer
i et barns liv, og skal ha
stort fokus i barnehagene.
Allerede i småbarnsgruppa begynner barna å utvikle
språket sitt, slik at de lærer å forstå
seg selv og omgivelsene. Etter hvert lærer
barna å reflektere og organisere tankene sine, som igjen
gir dem en identitet og tilhørighet i fellesskapet. Gode
språklige ferdigheter i barnehagealder er avgjørende både
for senere læring og sosial mestring.
En forsinket språkutvikling vil dermed være noe som
berører hele livssituasjonen for barnet som rammes, både
sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. Det er viktig at
barnehagen støtter seg til ulike observasjonsverktøy som
f. eks TRAS i dette arbeidet.
Barn lærer best når de er aktivt handlende og utforskende
og får direkte erfaring med gjenstander og opplevelser.
Små barn må se, høre, ta og gjøre når de skal lære å beherske ord. Lek i samspill med andre barn og voksne har
derfor stor betydning for språkutviklingen. Jo flere erfaringer og opplevelser barn har i sine omgivelser, jo mer
utvikles sanser og begreper.
Det er viktig at barnas foreldre får informasjon om viktigheten av å lese for barnet
sitt daglig. Barnehagen bør
også tipse foreldrene om andre språkaktiviteter de kan
gjøre hjemme, slik at de kan
gi barnet sitt best mulige
forutsetninger
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Tegn på god kvalitet:
• Alle barn blir lest for hver dag
• Betydningen av lesing og språkutvikling
		 er tema på foreldremøte hvert år
• Personalet som kjenner til:
		 Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst
		 i rammeplanen
• Temaheftet om språkmiljø og språkstimulering
		 i barnehagen
• Kommunens leseplan Lesing for livet
• Språkplakaten Språkstimulering i
		 Karmøybarnehagene
• Observasjon og kartleggingsverktøy
Tiltak:
• God tilgang til bøker
• Les ofte for barna, gjenta og varier
• Bruk mye sang, rim og regler
• Bruk konkreter og symboler som støtte
		 for begrepsinnlæringen
• Ha fokus på hverdagssamtaler, still åpne
spørsmål, og ta deg tid til å lytte
• Lek og tøys med språket, og sørg for
		 at barna bruker det
• Lær barna å uttrykke følelser
• Lær barna å kommunisere med andre
		 på en god måte
• Legg til rette for rikelig språkstimulerende
		 materiell som bøker, spill, papir, skrive- og
		 tegnesaker og digitalt utstyr
• Vær positivt, støttende og utfordrende
• Delta i lek, samtaler og utvid barnas
		 erfaringsgrunnlag
• Informer foreldrene om betydningen av å
		 lese for barnet sitt
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Personalet må
sørge for at barna
knytter og
opprettholder
positive relasjoner

Vennskap og deltagelse

Vennskap og deltagelse
er den sentrale kompetansesatsingen i 2012,
og har til hensikt å forsterke barnehagens arbeid
med samfunnsmandatet. Den
sentrale satsingen handler særlig
om aktiv medvirkning i fellesskapet og å
utvikle sosial- og emosjonell kompetanse.
Vennskap betyr mye for barn, og er derfor viktig å
fokusere på. Det å utvikle vennskap – eller og ikke klare
det, har varig innvirkning på barnets sosiale tilpasningsevne. Noen barn må lære hvordan skaffe seg venner, utvikle medfølelse og være en god venn. Forskning viser at
barn som har vanskeligheter med å finne seg til rette sammen med sine jevnaldrende, blir avvist eller er ensomme,
også kan få problemer senere i livet. De kan slutte skolen,
utvikle depresjon eller andre psykiske problemer.
Undersøkelser viser at barn som er svake verbalt avvises i
større grad av sine lekekamerater enn andre. Disse barna
kan ha vansker med å vite hva de skal si for å innlede
en samtale, og hvordan de skal respondere positivt til
andres tilnærmelser. Dermed er det vanskelig å bli del
av en gruppe. Å utvikle barns sosialeog emosjonelle ferdigheter er en
forutsetning for at barnet skal
kunne opprette og holde på
vennskap, og barnehagen
har et stort ansvar for at
denne læringen finner sted.

Tegn på god kvalitet:
• Glade barn med omsorg for seg selv og andre
• Barn som kan nærme seg en gruppe, vente på
		 en åpning i samtalen og spørre om å få være 		
		 med
• Ukentlige samtaler rundt vennskap
Tiltak:
• Lær barna:
		 - Innlede og delta i en samtale på en høflig måte
		 - Gi komplimenter til andre barn, og ta
i mot komplimenter
		 - Å samarbeide i et gjensidig gi og ta forhold
		 - Å være vennlige med andre, dele og hjelpe
		 - Utsette egne behov og ønsker, vente på tur
		 - Å si unnskyld
		 - Holde avtaler
		 - Å følge regler og beskjeder
		 - Respektere andres eiendeler
		 - Å stå i mot fristelser og gruppepress
		 - Lytte og finne gode løsninger sammen
med andre
		 - Tenke positivt om seg selv
		 - Sette seg inn i hvordan andre har det - empati
		 - Å uttrykke og kontrollere følelser
		 - Hvordan reagere når de blir avvist
		 - Å identifisere et problem og tenke ut
ulike løsninger
• Bruk bøker som utgangspunkt for samtaler,
		 eller verktøy som Kari Lamers ”Du og jeg
		 og Truls og Trine” eller annet pedagogisk
		 materiell
• Bruk rollespill som metode, bruk gjerne
		 hånddukker
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• La barna få øve på hva de skal gjøre i en tenkt
		 situasjon

«Å få delta i lek og få venner
er grunnlaget for barns trivsel og
meningsskaping i barnehagen»
- Fra rammeplanen
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Små og store
skal bli inkludert
i fellesskapet,
og møte et raust og
anerkjennende miljø.

Mangfold

Karmøybarnehagene må
sørge for å ha en inkluderende pedagogikk i
tråd med den nye formålsparagrafen. Barnehagens
mangfold er en flott ressurs
å tilegne seg ny kunnskap og forståelse av ulikheter.

Barn møter barnehagen med ulike forutsetninger, og dette
krever individuell tilrettelegging av tilbudet, slik at det
oppleves meningsfullt for den enkelte. Barn må få støtte
og utfordringer som føles meningsfulle i fellesskap med
andre.

Tegn på god kvalitet:
• Glade barn som trives, og opplever fellesskap
• Barn som opplever at de blir anerkjent
uansett uttrykk
• Personale som er kjent med temaheftene:
• Språklig og kulturelt mangfold
• Likestilling i det pedagogiske arbeidet

Minoritetsspråklige barn må være omgitt av mye språkutviklende aktiviteter. Aktiviteter i mindre grupper kan
være gunstig for språkopplæringen. Bruk av konkreter
og symboler er svært viktig for å støtte opp om språkforståelsen. Det er svært viktig å arbeide med en god utvikling av både morsmål og norsk. Bruk foreldrene som
ressurs, send med hjem rikelig med informasjon og bilder
fra barnas hverdagsaktiviteter. Da kan foreldrene samtale
om disse på morsmålet hjemme, og slik støtte opp om
språktreningen.

• Menn i barnehagen

På www.karmoybarnehagene.no finnes velkomstskriv på
ulike språk og annen aktuell informasjon. Der finnes også
skjema for å søke tiltaksmidler til minoritetsspråklige
barn i førskolealder.

• Personalet som gode rollemodeller

Heftet Likestilling i Karmøybarnehagene ble utgitt i 2010.
Dette er fremdeles aktuelt, og bør jobbes med kontinuerlig
i personalgruppen. Heftet er et arbeidsverktøy som legger
til rette for refleksjon og bevisstgjøring i arbeidet mot en
mer likestil pedagogisk praksis.
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Det tar også for seg hvordan en kan øke antall menn
til Karmøybarnehagene. Kommunen har opprettet en
gruppe for menn som jobber i Karmøybarne-hagene
(MiB). MIB jobber for å rekruttere og beholde menn i
Karmøybarnehagene.

Tiltak:
• Bli kjent med barnet, uten forutinntatte holdninger
• Leker, bøker og rom som er preget av ulike kjønn,
kulturer og nasjonaliteter
• Tett samarbeid med minoritetsforeldre
• Bruke tolketjeneste dersom nødvendig
• Anbefale minoritetsspråklige foreldre å snakke
morsmålet med barna sine hjemme
• Bruk konkreter, bilder og symboler som støtte i
kommunikasjon og språkinnlæring
• Pedagoger som kjenner til kartleggingsverktøy
som ”Lær meg norsk før skolestart”
• Arbeide med det kommunale heftet:
Likestilling i Karmøybarnehagene
• Personale som setter fokus på holdninger til
mangfold og utforsker egen omsorgspraksis.

«Ingen er bare det du ser»
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Kvalifisert
personale med
gode relasjoner
til trygge og aktive
småbarn

0 – 2 åringen

De siste årene har det
vært stor økning av barn
fra 9 mnd - 2 års alder til
Karmøybarnehagene.
Dette har krevd omorganiseringer, det er opprettet flere
småbarnsgrupper, og dermed er
det langt flere av personalet som nå jobber med de yngste barna. Dette har ført til økt behov for
kompetanseutvikling på både det organisatoriske og pedagogiske området.
Nyere undersøkelser viser at så små barn får forhøyet
stressnivå når de må forholde seg til for mange barn og
voksne i løpet av barnehagedagen. De yngste må derfor
være i en skjermet del av barnehagen.
Barn under to år trenger voksne med høy relasjonskompetanse for å trives i barnehagen. Dette må barnehagene
ta på alvor, og være nøye når de velger hvem som skal
jobbe med de yngste. De trenger sensitive voksne nær
seg, som tolker og forstår dem, slik at de føler seg trygge.
De trenger tett oppfølging, mye omsorg, tid og ro. Dette
krever at barnehagen har nok, fast og stabilt personale, og
benytter kjente vikarer.
I tilvenningstiden er det viktig at en av foreldrene deltar
og er til stede sammen med barnet, til det føler seg trygt.
Undersøkelser viser at de småbarna som får en eller to
primærkontakter som de knytter sterkere bånd til i starten får redusert stressnivå. Når de har fått en trygg base,
kan de gradvis bli kjent med nye mennesker og rom. Etter
hvert trenger de tilrettelegging for mye fysisk aktivitet og
utforsking i ulike omgivelser. Allsidig bruk av kroppen
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gjør barna tryggere, mer sosiale og gir dem bedre
motoriske ferdigheter.

Tegn på god kvalitet:
• Glade, fornøyde
og trygge småbarn
• Primærkontakt
• Personal som kjenner til
temahefte om de minste
barna i barnehagen
Tiltak:
• Legge til rette for en god overgang fra
hjemmetilværelse til barnehage
• Små avskjermede grupper for de yngste
• Strebe mot stabilt personale i full stilling med
høy relasjonskompetanse
• Bruke faste vikarer
• Primærkontakter
• Godt foreldresamarbeid, utveksle mye
informasjon om barnets dag
• Øke personalet kunnskap om den
sansemotoriske utviklingen

«De yngste barna må være i en barnehage
med god kvalitet, og det som i størst grad avgjør
kvaliteten er hvor gode relasjonene mellom barna
og de voksne i barnehagen er.»
–Sitat fra forsker og kursholder May Britt Drugli
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