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Innledning
Barnehagesektoren står igjen foran spennende utfordringer. Ny
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trer i kraft fra 1.
august 2017. Denne har viktige presiseringer og nye forpliktelser,
som innebærer endringer i dagens praksis. I tillegg har forskning,
politikk, samfunn og media stor innvirkning på barnehagenes retning og innhold.
Kommunen har, som eier og tilsynsmyndighet, ansvar for at rammeplanen, samt sentrale og lokale føringer, implementeres i det
daglige arbeidet. De siste årene har kommunen tilbudt omfattende kompetanseheving innen ledelse av endringsarbeid, blant annet i samarbeid med dosent Pål Roland, ved Læringsmiljøsenteret
ved Universitetet i Stavanger, for å sikre at barnehageledelsen er
godt forberedt på kommende endringsprosess.
I samarbeid med styrere, er det valgt ut kjernekomponenter innen
sentrale områder, som vil stå i fokus den følgende perioden.
Utviklingsplanen har også vært til høring hos alle Karmøybarnehagene og Utdanningsforbundet, som har bidratt til nyttige
innspill. Utviklingsplanen gir dermed en solid felles pedagogisk
plattform for kommende tilbud om kompetanseheving, lærende
nettverk og ulike samlinger.
Endringene som nå skal i gang, må ses i sammenheng med det
pågående arbeidet, slik at det sikres en videreføring av det gode
kvalitetsarbeidet som allerede eksisterer. Karmøybarnehagene
har utviklet god delingskultur som utspiller seg i samlinger og
lærende nettverk. Det videre arbeidet skal bygge på det eksisterende gode samarbeidet, der Karmøybarnehagene har en aktiv
rolle i påvirkning og deltagelse til beste for alle barnehagebarna.
Likevel gjenstår den viktigste jobben, nemlig lokalt tilpassede
prioriteringer, planer og gjennomføring i den enkelte barnehage.

Oppvekst- og kulturetaten
August 2017
							

DE STØRSTE ENDRINGENE
I RAMMEPLANEN:
- Krav om hvordan eier, styrer, pedagogisk leder
og personalet skal arbeide for å sikre barna et
kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.
- Tydeligere føringer for systematisk pedagogisk
praksis gjennom planlegging, gjennomføring,
dokumentasjon og vurdering.

FORMÅL
Formålet med denne planen, er å gi en overordnet
retning for det pedagogiske utviklingsarbeidet
i kommende periode. Utviklingsplanen skal
sikre sammenheng mellom lokale og sentrale
forskrifter, planer og strategier, og brukes som
utgangspunkt når barnehagene utvikler lokale
planer. Den danner også grunnlaget for fremtidig
kompetanseheving, refleksjon, drøfting og
målsetninger.

- Fokus på mangfold og inkludering i fellesskapet.
- Krav om å tilrettelegge for barn som trenger
ekstra støtte.
- Klarere mål for personalets arbeid med
omsorg, lek, danning, læring, sosial kompetanse,
kommunikasjon og språk.
- Krav til å fremme livsmestring, fysisk og
psykiske helse
- Barnehagen skal forebygge, håndtere og stoppe
mobbing.
- Behovet for trygghet, omsorg og utvikling
fremmes.
- Bedre tilvenning og overgang til skole.
- Mer kunnskap om de yngste barnas behov.
- Styrke språkarbeidet.
- Tydeligere krav til progresjon i barnehagens
innhold.
Kilde: Udir.no
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SENTRALE OG
LOKALEFØRINGER
Den nye rammeplanen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov
17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 2 syvende
ledd, og fastsetter overordnede bestemmelser
om barnehagens innhold og oppgaver. Den
nye rammeplanen gir en mer spesifisert og
forpliktende ramme for kvalitet i arbeidet
med barna. Den tydeliggjør barnehagens
verdigrunnlag, og gir utfyllende bestemmelser
for ledelsens og personalets ansvar, roller og
kompetansebehov i dette arbeidet. Kommunen
som barnehagemyndighet har det overordnede
ansvaret for at barnehagene drives i samsvar
med gjeldende regelverk, og vil tilby ulike
kompetansehevingstiltak for å opprettholde og
utvikle kvalitet til barnas beste. Utviklingsplanen
gir en felles pedagogisk plattform med utgangspunkt i den nye rammeplanen.

Karmøy kommunes målkart
Utviklingsplanen
bygger også på
kommunens målkart,
som beskriver lokale
satsingsområder.
Kommunens ambisjon
er å ta valg for
framtida, som gir
den beste start på
utdanningsløpet.
Målet er at barn og
foreldre opplever at
Karmøybarnehagene
har et oppdatert,
engasjert og
kompetent personale,
som holder høy
kvalitet.

Gjeldende sentrale føringer er også tatt høyde for
i denne plan. Her nevnes særlig Kompetanse for
fremtidens barnehage (2018 – 2022), som er en viktig
kompetansehevingsstrategi for sektoren. Sentrale føringer
og tilgjengelige ressurser for kvalitetsutvikling finnes på
www.udir.no og de ulike nasjonale sentrene.
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IMPLEMENTERING AV
KJERNEKOMPONENTER
OG MÅL
Rammeplanen, lokale og sentrale føringer er omfattende, og må deles opp for å sikre høy implementeringskvalitet i praksis. Følgende tematiske
utviklingsområder er valgt ut for kommende
periode:

Valg for
fremtiden

Sikre
sammenheng
mellom planer

Riktige
prioriteringer

Utviklingsområder
• Ansvar og roller
Ledelse av endringsarbeid
• Positivt foreldresamarbeid

s7
s9
s 11

• Tidlig innsats og 					
s 13
spesialpedagogisk hjelp
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• Lek og livsmestring

s 15

• Relasjoner og gruppeledelse

s 17

• Språk begreper og språkmiljø

s 19

• Barnehagens digitale praksis

s 22

I det følgende skisseres utviklingsområdene med
tilhørende kjernekomponenter, som beskriver
hovedinnholdet i hvert område. Deretter gis en
kort beskrivelse av god kvalitet på praksis, og
hvor en kan finne relevante tiltak og ressurser.
Det viktigste arbeidet vil være det som ledes i
den enkelte barnehage. Hver barnehage må sørge
for kvalitetsutvikling ut fra egne forutsetninger.
Den enkelte barnehage må gjøre seg godt kjent
med kjernekomponentene tidlig i prosessen,
og velge ut noen få å jobbe med av gangen. En
ståstedsanalyse kan være en god pekepinn på
hvor en skal begynne.
Det vil være avgjørende å tilpasse og dele
kjernekomponentene inn i konkrete delmål i
barnehagens lokale utviklingsplan. Denne bør
beskrive endringsbehov, mål og tiltak. Det vil bli
lagt til rette for å utarbeide disse i styrersamlinger,
lærende nettverk og andre kompetansehevende
tiltak. Eksempel på slik plan finnes på:		
www.karmoybarnehagene.no
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ANSVAR OG ROLLER

Kjernekomponenter
• Relasjonsledelse der hele 		
personalgruppen involveres
• Pedagogisk ledelse – barnehagen
som lærende organisasjon
• Godt samarbeid med andre 		
barnehager, kommunen og andre
instanser
• Inspirere, øve og veilede 		
personalet mot barnehagens mål
• God vurderingspraksis rundt 		
barnehagens mål

Beskrivelse av god kvalitet på praksis
Styrer i samarbeid med pedagogene utgjør
ledelsen i barnehagen. Ledelsen må være bevisst
at egen lederadferd fører til trivsel og effektivitet
hos personalet, og skape tillit, likeverd og positiv
dialog. Ledelsen må involvere seg, og styrke
medarbeidernes kunnskap, selvbilde, motivasjon
og mestring mot barnehagens mål. Personalet har
ulike ansvarsområder, men alle er like verdifulle i
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arbeidet med barna. Barnehagen må ha en kultur
for å gi hverandre positive tilbakemeldinger,
støtte opp om målene og sammen danne det beste
grunnlaget for barna.
Styrer må sørge for at barnehagen jobber som
en lærende organisasjon, der hele personalet
i fellesskap oppdaterer seg, reflekterer og
deler kunnskap rundt faglige og etiske
problemstillinger. Ledelsen må sørge for at
personalet utvikler felles forståelse, tar i bruk sin
kompetanse og er profesjonelle rollemodeller.
Det må skapes et positiv samarbeidsklima og
raus delingskultur, der fokus er å gjøre hverandre
gode. Det er viktig at styrer også tilrettelegger for
samarbeid med andre barnehager og instanser,
slik at barnehagen kan være innovativ, og lære av
seg selv og andre.
Styrer har ansvar for oppdaterte planer som
synliggjør barnehagens mål. Ledelsen må
inspirere og følge opp utviklingsarbeidet gjennom
relevante øvelser, veiledning, dokumentasjon
og evaluering. God vurderingspraksis vil være
særlig viktig for barnas trivsel og høy kvalitet
på tilbudet. Pedagogen har ansvar for at barns
lek, trivsel og allsidige utvikling observeres og
vurderes fortløpende. Målet er at alle barn skal
oppleve sammenheng og progresjon i spennende
og variert innhold, miljø og arbeidsmåter, slik at
de blir inspirert til å utforske, leke og utvikle seg.

Kommunale tiltak
• Veiledning innen ledelse, lærende 		
organisasjon og endringsarbeid.
• Styrersamlinger og kompetanseheving for
ledelsen
• Ekstern veiledning av nyutdannede 		
barnehagelærere
• Jungs typeindeks (JTI) til personalgrupper

Eksterne ressurser
• Udir.no/kib – Kvalitet i barnehagen, 		
ståstedsanalyse og vurderingsverktøy
• Læringsmiljøsenteret.no – 			
om organisasjonsutvikling
• Strategi fra KD: Kompetanse for fremtidens
barnehage (2014 – 2020)

Bygge
inspirerende
lederskap

Bruke
data og
analyse

Gjøre
hverandre
gode
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LEDELSE AV ENDRINGSARBEID
Strategiarbeidet som gjøres i den enkelte
barnehage vil være avgjørende for å heve
kvaliteten på den pedagogiske praksis. Styrer er
den viktigste enkeltfaktor i dette arbeidet, og må
sørge for å jobbe etter teori om endringsledelse.
I det følgende repeteres kort viktige faktorer for
å lykkes med ledelse av endringsarbeid, med
utgangspunkt i tidligere samarbeid med dosent
Pål Roland, samt boka til Ertesvåg & Roland
(2012), Ledelse av endringsarbeid i barnehagen,
som alle Karmøybarnehagene har fått utdelt.

Høy implementeringskvalitet krever
utholdenhet og effektive drivere
Implementering er en prosess som starter med
å beskrive kjernekomponentene i endringen.
Deretter må det utarbeides en plan, som skisserer
hvordan innholdet og oppgavene skal utføres
i hele personalgruppen over tid. Når planen
blir gjennomført etter intensjonen, og blir en
integrert og naturlig del av den daglige praksis,
vil det være høy implementeringskvalitet.
Dette krever stor innsats og utholdenhet.
Undersøkelser viser at opp mot 70 % av alt
endringsarbeid som settes i gang mislykkes.
Grunnen er ofte at en ikke har vært utholdende
nok i endringsarbeidet. Det tar som kjent 2 – 5
år å få til varig endring i praksis. Det er derfor
viktig å være forberedt på de hindringer og
motstand som kan oppstå underveis. Det er
særlig tre implementeringsdrivere som gir gode
forutsetninger for å lykkes med varig endring i
praksis:
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Personalets kompetanse

Barnehagens kultur og struktur

Personalet må tildeles ulike ansvar og roller ut
fra kompetanse og styrker. Videre handler det
om måten endringsinnholdet blir presentert til
personalet, og fordelt ut over tid. Personalet må
få tilpasset kompetanseheving og øvelser, slik at
kjernekomponentene utføres på en best mulig
måte. Veiledning med dialog og refleksjon rundt
praksis, som knyttes til teori, kan gi god fremdrift.
Film fra praksis som utgangspunkt for veiledning,
er en svært effektiv metode for å evaluere og
korrigere mot målene.

Det er viktig at barnehagen jobber med verdier
som optimisme, respekt, ansvar, kvalitet og
inkludering for et positivt og inspirerende
miljø. Det må bygges en kultur der fokus er å
gjøre hverandre gode. Barnehagen må ha et
godt system og struktur for endringen som skal
i gang. Ståstedsanalyse for både barnehagen,
og den enkelte arbeidstaker, kan være viktig
for bevisstgjøring og refleksjon over egen
og kollektiv praksis. Beskrivelse av dagens
praksis, og indikasjon av ønsket måloppnåelse
i en utviklingsplan, kan være med å sikre høy
implementeringskvalitet. Det er også viktig å
planlegge virkningsfulle tiltak som gir fremdrift
mot målene. Lærende møter, som for eksempel
IGP metoden, sørger for forpliktelse og deling
av kunnskap rundt kjernekomponentene. Bruk
av pedagogisk dokumentasjon, som film og
praksisfortellinger er nyttig for å få frem ulike
oppfatninger, reflektere og motivere til bedret
praksis. På denne måten kan kjernekomponentene
bli mer konkrete, og det vil være enklere å øve og
veilede personalet i ønsket retning. Måloppnåelse
er viktig for videre motivasjon og lojalitet til
endringsarbeidet, så det er viktig å avgrense og
ha oppnåelige delmål. Barnehagen bør ha godt
samarbeid med andre barnehager, samt eier,
kommune, høgskole/universitet og andre faglige
og teknisk støtteressurser.

Ledelsens kompetanse og ansvar

Den viktigste oppgaven til styrer er å synliggjøre,
konkretisere og inspirere personalet i retning av
målene. Styrer må være god relasjonsbygger, og
balansere tilpasset støtte med høye krav. Ledelsen
må ha oversikt over personalets kompetanse, og
tilrettelegge for nødvendig kompetanseheving.
Styrer må være en god rollemodell for endringen,
men også fordele ledelsen ut i barnehagen. Det
er avgjørende at styrer sørger for å jobbe etter
prinsippene om en lærende organisasjon. Styrer
må ha kompetanse innen ulike metoder og øvelser
for å skape både individuell og kollektiv utvikling.
Kjernekomponentene må jevnlig repeteres
gjennom ulike øvelser, samarbeid og veiledning.
Leder må være en utholdende pådriver, observere
og etterspør gruppenes arbeid.
Styrer må sørge for jevnlig evaluering og
vurdering av måloppnåelse, og skape ny
entusiasme over tid. Prioritering og evne til gode
beslutninger tilpasset barnehagens behov står
sentralt.

Kommunens rolle i implementeringsarbeidet
Kommunen som faglig og administrativ
støtteressurs og tilsynsmyndighet, må sees i

Fig.1 Rammeverk for implementering (Fixen m.fl. 2005)

Organisasjonsstruktur / kultur

destinasjon (barnehage/skole)

Ansatte
Kommunikasjonsforbindelse

Kilden (intervensjonen)

Trening
Veiledning
Administrativ støtte

Kjernekomponenter

sammenheng i arbeidet med implementering
av planens kjernekomponenter. Nasjonal
og internasjonal forskning viser at en
barnehage alene har vansker med å få god
implementeringskvalitet på utviklingsarbeidet.
Målet er at kommunen og barnehagene sammen
utvikler best mulig kvalitet på praksis, gjennom
et høyt utdannet og kompetent personale.
Kommunen samarbeider med omkringliggende
kommuner, høgskoler, universitet, nasjonale
senter, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle
aktører for best mulig kvalitet på dette arbeidet.
Det er svært sentralt at også kommunen jobber
etter prinsippene om en lærende organisasjon,
og legger til rette for veiledning og samarbeid
på tvers av barnehagene. Kommunen bruker
blant annet lærende nettverk som metode i dette
arbeidet. Det er et mål at satsinger som settes i
gang holdes i fokus over flere år, slik at de blir
godt implementert i barnehagens praksis.
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POSITIVT FORELDRESAMARBEID

Kjernekomponenter
• Positivt samarbeid og medvirkning
• Vise mangfold av familieformer
• Formidle positive holdninger og
kunnskap om barns utvikling
• Være bevisst barns 			
omsorgssituasjon

Beskrivelse av god kvalitet på praksis
Alt arbeid som omhandler pedagogisk innhold,
og arbeid rundt enkeltbarn skal foregå i nært
samarbeid og forståelse med barnas foresatte.
Gjensidig respekt preget av en løsningsfokusert
og positiv samhandling er avgjørende for
samarbeidet. Tilvenningstiden vil danne
grunnlaget for videre positivt samarbeid, og det
bør legges til rette for god tid til å bli kjent med
foreldre og barn.
Rammeplanen presiserer at barnehagen skal
synliggjøre et mangfold av famileformer, og sørge
for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.
Det er viktig å være i dialog med foreldrene, slik
at det blir på foresattes premisser.
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Foresatte skal ha god mulighet for medvirkning,
og barnehagen må tilrettelegge for jevnlig og god
dialog. Det bør være tilbud om to foreldresamtaler
i året. Disse bør ha fokus på barnets helse, lek,
trivsel, sosialt samspill, kognitivutvikling,
språkutvikling og mestring, basert på
observasjoner og begrunnede vurderinger. Det
er viktig at barnehagen har god kompetanse
i å veilede foreldre innen positivt samspill,
grensesetting og språkutvikling.
Gjennom den daglige kontakten med barna,
er personalet i en sentral posisjon til å kunne
observere og motta informasjon om barnas
omsorgs- og livssituasjon. Rammeplanen
fremhever at personalet skal ha et bevisst forhold
til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold
og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette
kan forebygges og oppdages. Alle handlinger
og avgjørelser som berører barnet, skal ha
barnets beste som grunnleggende hensyn,
og er et overordnet prinsipp som gjelder all
barnehagevirksomhet.

Kommunale tiltak
• Vigilo Barnehage - kommunikasjon-, 		
planlegging- og dokumentasjonsverktøy
• Utvidet oppstartsamtale med nye foreldre
• Kurs om positivt samspill, grensesetting,
lek og/eller språkutvikling til foreldremøter
• De Utrolige Årenes foreldreprogram, 		
i samarbeid med Universitetet i Tromsø

Respekt

Eksterne ressurser
• Foreldreundersøkelsen ved udir.no
• Fubhg.no – Nasjonalt foreldreutvalg for 		
barnehager
• www.nkvts.no – Nasjonalt senter om vold,
overgrep og flyktninghelse

Ansvar

Kvalitet

Gode overganger
i barnets liv
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TIDLIG INNSATS OG
SPESIALPEDAGOGISK HJELP

Kjernekomponenter
• Inkludering av alle barn i lek 		
og aktiviteter
• Tilrettelegging av omgivelsene til
beste for barnet
• Drøfte holdninger i synet på barn
• Tidlig innsats som forebygging og
tidlig hjelp når vansker oppstår

Beskrivelse av god kvalitet på praksis
Det er et mål at flest mulig barn blir inkludert i
det ordinære tilbudet. Inkludering handler om
at alle barn aktivt kan delta i lek og aktiviteter
med andre. Barn kan ha ulike psykiske og fysiske
behov for tilrettelegging, og det må skapes rom for
det store mangfoldet av barn som er representert
i barnehagen. Pedagogen må ha kunnskap
om hvordan tilrettelegge omgivelsene, både
relasjoner, kommunikasjon og det fysiske miljøet,
slik at alle barn blir inkludert og medvirkende i
fellesskapet.
Barnehagen må aktivt drøfte holdninger til barn,
og se hvordan omgivelsene kan bli best mulig
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styrket og tilrettelagt. Det kan ellers være fare
for at barn blir sett ut fra sine hjelpebehov. Det
skal være en grunnleggende løsningsorientert
holdning, der barnets ressurser, muligheter,
medvirkning og mestring står i fokus.
Barnehagene må samarbeide med andre instanser
dersom de er bekymret for barn, eller har
utfordringer med tilrettelegging av et likeverdig
tilbud til barn og foreldre.
Tidlig innsats handler både om forebygging, og
at barn får hjelp så tidlig som mulig når vansker
oppstår. Dette kan innebære at pedagogen
sørger for særlig målrettet og systematisk arbeid
over en periode. Det er viktig at personalet har
kunnskap og rutiner for dette arbeidet. Barnets
beste, både på kort og lang sikt, skal alltid stå i
sentrum for best mulig livsmestring. Om det er
grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes
innen det ordinære tilbudet, skal barnehagen
opplyse foreldrene om retten til å kreve
sakkyndig vurdering av om barnet har behov for
spesialpedagogisk hjelp.
Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i
barnehageloven kap. 5 A, § 19 a. Barnehagen
sender i samarbeid med foreldrene søknad
om spesialpedagogisk hjelp til Oppvekst- og
kulturetaten. Dersom barnet ikke er tilmeldt,
må det samtidig sendes en henvisning til PPT,
sammen med pedagogisk rapport, etter fastsatt
mal. PPT foretar utredning, og skriver sakkyndig
vurdering som gir råd om hvilket behov barnet
har for spesialpedagogisk hjelp. Kommunen som
vedtaksmyndighet avgjør deretter barnets rett

til spesialpedagogisk hjelp, og hvilket innhold
hjelpen skal ha for å ivareta barnets behov. I dette
enkeltvedtaket sees barnehagens eksisterende
ressurser og kapasitet i en helhet. I samarbeid med
foreldrene utarbeides deretter mål- og tiltaksplan,
som beskriver hvordan den spesialpedagogiske
hjelpen skal gjennomføres og hvilke mål det skal
jobbes mot. Barnehagen skal sørge for at barn
som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes
i barnegruppen og i det allmennpedagogiske
tilbudet.

• Veiledning innen atferd, språk, organisering
og overgang fra barnehage til skole, samt tips
om pedagogiske applikasjoner tilpasset barna
• Opplæring i De utrolige årenes skole- og
barnehageprogram i samarbeid med 		
Universitetet i Tromsø
• Lærende nettverk om De utrolige årene
• Plan for forebygging og håndtering av 		
mobbing

Eksterne ressurser
Kommunale tiltak

• Udir.no - om spesialpedagogisk hjelp

• Prosjekt om tidlig innsats og inkludering.
Felles kommunale rutiner for barn som
bekymrer, evaluering av samhandling,
kompetansebehov og gjennomføring av 		
spesialpedagogisk hjelp vil stå i fokus

• Statped.no – om hørsel, syn, dysleksi, 		
språkvansker, teknologi og annet.

Rom
for alle

• Nubu.no – Nasjonalt utviklingssenter for barn
og unge

Muligheter
for den
enkelte

Være i
forkant av
fremtidige
behov
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LEK OG LIVSMESTRING

Kjernekomponenter
• Inspirerende og rikt lekemiljø som
gjenspeiler fagområdene
• Inkluderende lekemiljø
• Barna har godt selvbilde og tro 		
på egne evner
• Barna utvikler evne til empati, 		
tilgivelse og kan fremme andre
• Deltagende personale som
observerer, støtter, veileder og
tilrettelegger

Beskrivelse av god kvalitet på praksis
Leken er barnas viktigste aktivitet i barnehagen,
og har egen verdi. Det er viktig å styrke fokus på
barnas lek i kommende periode, da den ofte står
i skvis mellom ulike krav, tidsbruk, fagområder
og andre aktiviteter. Når barnehagens rutiner tar
over leken er det tid for endring. Det er viktig
å opprettholde og utvide den sterke posisjonen
barns lek skal ha i barnehagen.
Ledelsen må sørge for at lek settes på planen og
styrke personalets kompetanse. Barnehagen må
jobbe for at alle barn tilbys et inspirerende og
variert lekemiljø. Det fysiske miljøet må ha leker
og materiell tilgjengelig for barna, slik at alle
kan få glede av å delta aktivt i sosial og språklig
samhandling.
Mangfold og gjensidig respekt må synliggjøres
og verdsettes i lek og lekemiljøet. Personalet
må skape et inkluderende lekemiljø, der en ser
verdien av og respekterer likheter og ulikheter.
Barn skal oppleve at det finnes mange måter
å tenke, føle, reagere og handle på. Personalet
må vise hvordan alle kan lære av hverandre, og
fremme den enkeltes verdi i fellesskapet.
Barn må oppleve at de mestrer leken, de ulike
situasjonene og utfordringene de møter gjennom
livet. Fokus på livsmestring er viktig for at barna
skal utvikle positivt selvbilde, tåle motgang,
tilpasse seg, lære og utvikle vennskap. Personalet
må hjelpe barna å mestre balansen mellom å
utvikle positivt forhold til seg selv og tro på
egne evner, samtidig som de utvikler empati,
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evne til tilgivelse og tro på andre. Barnets tanker
og følelser vil være avgjørende for opplevelsen
av livsmestring. Barn må lære om optimisme,
pågangsmot, og aktivt søke ulike løsninger både
praktisk og emosjonelt.

• mhfa.no – Nasjonalt senter for mat, helse og
fysisk aktivitet
• www.kunstkultursenteret.no – Nasjonalt
senter for kunst og kultur

Lek og livsmestring er viktig for å utvikle
god fysisk og psykisk helse, og personalet
må observere, støtte, utfordre og berike leken
på barnas premisser. Leken kan utvides med
nye situasjoner, tema, materiell, redskaper og
roller, både ute og inne. Personalet må være
kompetent og ta bevisste valg som lekeleder,
observatør, medleker eller rekvisitør for best
mulig inkludering, inspirasjon og progresjon. På
denne måten kan barnas initiativ, nysgjerrighet
og kreativitet legge grunnlag for barnets allsidige
utvikling.

Kommunale tiltak

Leken er barnas
viktigste aktivitet

• Veiledning og kurs innen lek, livsmestring,
mangfold og inspirerende og inkluderende
lekemiljø
• Opplæring og lærende nettverk i De utrolige
årene
• Styrersamlinger, nettverk og kurs med 		
eksterne ressurspersoner

Eksterne ressurser
• Udir.no – Lek i barnehagen
• Veileder fra Utdanningsdirektoratet: Barns
trivsel voksnes ansvar
16

GODE RELASJONER
OG GRUPPELEDELSE

Kjernekomponenter
• Personale med god			
relasjonskompetanse
• Proaktivt personale med felles 		
positive og støttende strategier
• Barns medvirkning og trivsel 		
prioriteres høyt
• Tilpassede øvelser for sosiale- 		
og emosjonelle ferdigheter
• Forebygge, håndtere og stoppe
krenkelser og mobbing

Beskrivelse av god kvalitet på praksis
Barndommen har egenverdi, og barnet skal
ses som verdifullt subjekt og aktør i eget
liv. Personalet må ha god kunnskap om
tilknytningsteori, og de yngste barnas behov
for sensitive omsorgspersoner. Personalet må
være engasjert, og gi barna omsorg, trygghet,
tilhørighet, varme og anerkjennelse. Barn skal
føle seg sett, forstått, respektert og få den hjelp
og støtte de har behov for. I hvert møte med
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barn settes det spor. Personalet må være bevisst
det asymmetriske forhold i relasjonen, og aktivt
reflektere over sin definisjonsmakt i fellesskap
med andre.
Personalet må være proaktive, og sørge for felles
gjennomtenkte regler og positive strategier,
som gir et trygt og forutsigbart miljø for barnets
danningsprosesser. Overganger er særlig sårbare
situasjoner for barn, og barnehagen må ha gode
rutiner i dette arbeidet. Når barnet starter i
barnehagen må det få god tid til tilvenning og
tett oppfølging. Barnehagen skal samarbeide med
skolen, og bidra til god sammenheng, trygghet og
tid til å bli kjent.
Alle barn må få oppleve trivsel, glede og mestring
i aktiv deltagelse og medvirkning i fellesskapet.
Barns medvirkning legger grunnlaget for
deltagelse i vårt demokratiske samfunn, og
innebærer at barn får like muligheter til å delta,
diskutere, lytte og forhandle i egen hverdag.
Barna skal få erfare at deres valg og handlinger
kan påvirke planer og situasjoner, både for dem
selv og andre, ut fra egne forutsetninger. Dette
gjelder også de barna som kommuniserer på
andre måter enn gjennom tale.
Personalet må bidra til at barn utvikler god
sosial og emosjonell kompetanse, og jobbe aktivt
med veiledning og tilpassede øvelser. Barn må
få en begynnende forståelse for bærekraftig
utvikling, og at dagens handlinger og valg har
konsekvenser, også for fremtiden. Barnehagen må
legge grunnlaget for barns evne til å handle etisk,

tenke kritisk og forebygge krenkelser og mobbing.
Barnehagen må ha felles rutiner for å forebygge og
håndtere mobbing nedfelt i en handlingsplan.

Kommunale tiltak
• Observasjon, kurs og veiledning av personalet
• Kommunale overgangsrutiner fra barnehage –
skole
• Opplæring og lærende nettverk i De utrolige
årene

I hvert
møte med
barn settes
det spor

Eksterne ressurser
• Læringsmiljøsenteret.uis.no
• Veileder fra Utdanningsdirektoratet: Barns
trivsel voksnes ansvar
• Kunnskapssenter for utdanning
• www.udir.no/kompetanse-mobbing

Muligheter
for den
enkelte

Rom
for alle
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SPRÅK, BEGREPER
OG SPRÅKMILJØ

Kjernekomponenter
• God begrepsforståelse og språkkompetanse innen alle fagområder
• Bevisste språklige rollemodeller
som inkluderer alle barn i 		
språkaktiviteter
• Dialog og undring om barnas
interesser, følelser, tanker og 		
handlinger
• Daglig dialoglesing som utvider
barnas skriftspråk- og lese-		
forståelse
• Mangfold av spennende eventyr,
fortellinger, rim og regler, tall og
bokstaver

Beskrivelse av god kvalitet på praksis
Språk, utvikling av begreper og språkmiljø
påvirker alle sider av barnets utvikling. Det favner
alle fagområdene, og personalet må kontinuerlig
ha fokus på å skape et variert og mangfoldig
språkmiljø, både ute og inne. Det har vært
tradisjon for å forenkle språket når en samhandler
med de yngste barna, f. eks sies pip-pip/fugl i
stedet for kjøttmeis. Personalet må vurdere om de
begrenser barnas språk og begrepsutvikling i sin
praksis. Små barn har stor kapasitet til å utvikle
begreper.
Personalet i barnehagene må være bevisste
språklige modeller, som utvider både egen og
barnas kunnskap. Studier utført av blant andre
May Britt Drugli, viser at personalet har få
positive samspillsekvenser med barna rundt
måltid. Det oppfordres til å observere/filme ulike
sekvenser i barnehagen, og se etter samhandling
og begrepsbruk, slik at personalet blir enda
mer bevisst sin språklige praksis. Personalet må
benytte alle situasjoner til benevning, drøfting
og undring om barnas interesser, følelser, tanker
og handlinger. Personalet må hjelpe barn i å se
sammenhenger og bli gode problemløsere. Humor
og lek er viktig i dette arbeidet, men også å gi
barna følelsen av viktige ansvarsoppgaver, og
ha godt utstyr og materiell, som f. eks målbånd,
vekt og teknologi. Førstehåndserfaring og bruk av
konkretiseringsmateriell som bokkasser, er viktig
for å sikre forståelsen hos alle barn.

Personalet må sørge for at alle barn deltar i
språkstimulerende aktiviteter hver dag. Lesing
= avkoding x forståelse, og barnehagen må
sørge for at barna har et rikt grunnlag å bygge
leseforståelsen på. Gjennom dialoglesing kan
personalet samtale med barna underveis, og
ha fokus både på språkets innhold, bruk og
form. Dette bør jobbes med også i strukturerte
aktiviteter, som metoden Grep om begreper.
Barnehagen må ha et mangfold av bøker,
historier, rim og regler, tall, bokstaver, spennende
eventyr og fortellinger slik at det treffer barnas
interesser. Det er personalets ansvar å gjøre lesing

HEMMER LÆRING

FREMMER LÆRING
Læringsrike jobber og videre utdanning
Samfunnsdeltagelse

Læringsfattige jobber
Utstøting til trygd

Fullføring i videregående opplæring

Frafall i videregående

God faglig utvikling i grunnskolen

Svak i faglig utvikling
Skulk

Mestring
Motivasjon for å lære fag

Nederlag
Svak motivasjon i fag

Gode leseferdigheter
Sosiale utvikling

God språkutvikling
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og språkaktiviteter spennende slik at de pirrer
barns nysgjerrighet og inspirerer til deltagelse.
Språklig mangfold i barnegruppa må brukes
som en berikelse for hele gruppen. Personalet
må ha kompetanse om flerspråklig utvikling og
morsmålets betydning for å lære norsk. Personalet
må være særlig oppmerksom på barn som
ligger etter i språkutviklingen, og tidlig sette inn
tilpassede tiltak. Sen språkutvikling kan ha store
negative ringvirkninger for barnets videre liv, jfr.
illustrasjon i St.meld.nr. 16, (2006 – 2007) … og
ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.

Lesevansker
Atferdsvansker

Tiltak

Forsinket språkutvikling

Illustrasjon som viser konsekvenser av forsinket språkutvikling
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Kommunale tiltak
• Veiledning om barns språkutvikling og 		
minoritetsspråklige barn og foreldre
• Kommunal plan - Lesing for livet, 		
se www.karmoybarnehagene.no

Være i
forkant av
fremtidige
behov

Kjernekomponenter

• Lærende nettverk i løpet av planperioden

• God infrastruktur
• Digitale verktøy bidrar til barnas
lek, kreativitet og læring

Eksterne ressurser
• Lesesenteret.no
• Sprakloyper.uis.no – kompetanseutvikling for
personalet som brukes lokalt.
• Skrivesenteret.no

BARNEHAGENS
DIGITALE PRAKSIS

Være
heldigital
innen
2020

• Nynorsksentert.no
• Matematikksentert.no

Programmering eller koding, vil si å lage
instruksjoner til digitale verktøy og maskiner. Barn
må få en begynnende forståelse for hvordan digitale
verktøy lages og fungerer, gjennom lek og varierte
aktiviteter med algoritmer og koder som skal utføres.

• Utvikle digital dømmekraft
• Digitalt kompetent personale som
deltar aktivt sammen med barna
• Begynnende forståelse for 		
programmering

• Naturfagsenteret.no

Kommunale tiltak
• Veiledning og kurs om pedagogisk bruk av
digitale verktøy
• Lisens til Salaby barnehage: 			
barnehage.salaby.no

• Forskerfro.no

Beskrivelse av god kvalitet på praksis

• Nafo.hioa.no – Nasjonalt senter for 		
flerkulturell opplæring

Barnehagen må være opptatt av digital utvikling,
som er et nytt område i rammeplanen. Personalet
må ha et fremtidsrettet blikk, vurdere og utnytte de
digitale verktøyenes potensiale i barnehagens arbeid.
Dette gjelder både i det pedagogiske arbeidet med
barna, didaktisk planlegging og vurderingsarbeid.
For å få dette til må barnehagen ha god infrastruktur.

Eksterne ressurser

Digitale verktøy har uendelige muligheter til å støtte
opp om barnas kreativitet, undring og skaperkraft
i lek og aktiviteter. Personalet må være digitalt
kompetent, og vurdere når det er hensiktsmessig å
bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være
aktive sammen med barna.

• www.iktplan.no – kompetansepakker til
lokal bruk om digital dømmekraft, digital
kreativitet og informasjonssikkerhet

• Morsmal.no – Ressurser for flerspråklige barns
språkutvikling
• www.fremmedspråksenteret – tips til lek med
ulike språk
• Veileder fra utdanningsdirektoratet: Språk i
barnehagen – mye mer enn bare prat
• Ressurshefte: Flerspråklig arbeid i 		
barnehagen v/ nafo.hioa.no
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Digital dømmekraft handler om kritisk og etisk
refleksjon rundt tidsbruk, informasjonssøk,
kildekritikk, personvern og nettvett. Barnehagen
må ha gode rutiner for å sikre håndtering av
personopplysninger.

Merknad
Det tas forbehold om at
endringer i skisserte tiltak og
ressurser kan forekomme i 		
løpet av planperioden.

• Iktsenteret.no
• Iktipraksis.iktsenteret.no – deling av digital
pedagogisk praksis
• Dubestemmer.no – om personvern, nettvett og
digital dømmekraft

• Kidsakoder.no – om koding i barnehage og
skole
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Line Melvold

Ansvarlig: Nina M. Hegglund, pedagogisk veileder, oppvekst- og kulturetaten

I hvert møte
med barn settes
det spor

