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Forord 
 
Karmøy kommune eier og driver 8 barnehager. 
De kommunale barnehagene kjennetegnes av høyt faglig fokus og personale med 
lang erfaring. 
Som barnehageeier har Karmøy kommune alltid satt kvalitet og faglig utvikling 
høyt. Implementeringen av «De Utrolige Årene» i alle barnehagene, er et eksempel 
på dette. Arbeidet med DUÅ har styrket allmennpedagogikken i barnehagene, 
samtidig som det har gitt barnehagene gode verktøy for arbeidet med barnas 
sosiale og emosjonelle utvikling.  
I 2019 startet Karmøy kommune en langsiktig satsing for å heve kompetansen på 
barns språkutvikling i Karmøybarnehagene. Lesesenteret ved UiS var 
samarbeidspartner i arbeidet. Alle de kommunale barnehagene har deltatt i 
prosjektet gjennom arbeidet med verktøyet «Språkløyper» . 
 
«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor 
vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.  
En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. 
Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved 
barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!  
Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og 
barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, 
lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 
 
Den største ressursen i barnehagen er 
det personalet som utgjør. De støtter, 
veileder og gir omsorg. Til sammen 
har de en enorm ansiennitet og 
erfaring, som danner grunnlaget for 
hverdager fylt av trygghet og glede. 
 
Velkommen til oss! 

 

Innhold             Side 
 

 Om barnehagen          3 

 Trygt og godt barnehagemiljø        7 

 Pedagogisk ledelse, ansvar og roller      13 

 Omsorg, danning, lek og læring       15 

 Barns medvirkning         20 

 Positivt foreldresamarbeid       21 

 Tilvenning og overganger        22 

 Barn som trenger ekstra støtte       25 

 Barnehagens fagområder        26 

 Årshjul          31 
 

https://dua.uit.no/
https://sprakloyper.uis.no/


 

 

3 

Om barnehagen 
 
Bygnes Vitenbarnehage er en kommunal barnehage i Karmøy kommune. Barnehagen 
startet opp i 2010. Barnehagen ligger midt i naturen med kort avstand til skog, sjø 
og Fotvannet. Industriområdet på Bygnes gir oss også mange muligheter. I tillegg er 
byen Kopervik innen rekkevidde. 
 
Barnehagen organiseres med aldersinndelte grupper, fordelt på to etasjer. I 1. 
etasje som vi kaller Hav, er småbarngruppene samlet. 2. etasje kaller vi Himmel. 
Barnehagen har 97 barnehageplasser over 3 år. Barnehagen er tilrettelagt for barn 
som trenger ekstra støtte. 
 
Åpningstider 06.45 til 16.30. 
 
Bygnes Vitenbarnehage har ansatte i alle aldre. Barnehagen har 19,5 årsverk  
fordelt på ca. 34 ansatte. I tillegg har vi personal fra tett på teamet som er knyttet 
opp mot barn som trenger ekstra støtte, samt 3 lærlinger til høsten. Vi har 
utdannede barnehagelærere i alle stillinger der det er krav til dette. I tillegg har vi 
videreutdannelse og fordypning i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, 6 – 10 års 
pedagogikk, småbarns pedagogikk, veiledning, ledelse, kokk, barne- og 
ungdomsarbeidere og videreutdannelse for fagarbeidere – kompasset og psykisk 
helse. Vi er også praksisbarnehage for studenter ved Høgskulen Vestlandet. 
 
Administrasjonen i barnehagen består av styrer i 100 % og assisterende styrer i 50 % 
stilling. 

 
 
Som Vitenbarnehage vektlegger vi å jobbe ut fra barns viten og nysgjerrighet. Barns 
medvirkning og de ansattes tilstedeværelse i barnas lek og utvikling er nøkkelord. 
Barn er ”forskere” sammen med de voksne ut ifra hva de oppdager i leken ute og 
inne. I det pedagogiske arbeidet legges det vekt på utforskning, teknikk, miljø og 
undring sammen med barna. Dette fokuset har også lagt føringer for hvordan 
barnehagen er innredet og hvordan uteområdet er anlagt. Rommene i barnehagen 
er bygd opp som tema- og lærings - rom. Naturen blir mye brukt, og de ulike 
gruppene har faste turdager.  
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Inne og uteområdet gjenspeiler at vi er en vitenbarnehage. Noe som danner 
grunnlaget og den tredje pedagog for at vi kan oppnå vår ambisjon; 
 
”Bygnes Vitenbarnehage små og store forskere” 
 
Barnehagen har som mål å skape rom for forsking i den frie leken! Der fagområdene 
natur, miljø og teknikk og antall, rom og form skal være en naturlig del av det 
fysiske lekemiljøet i barnehagen.  
 
Bygnes Vitenbarnehage skal være en barnehage der barn og voksne sammen 
kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom 
egen aktivitet og i samarbeid med andre. 
 
Barnehagen har for barnehageåret 2022/ 23 valgt å fortsatt ha fokus på målet 
”Skape rom for forskning”. Vi vil ta utgangspunkt i elementene vann, jord, ild og 
luft gjennom årstidene. Ved barnehageårets slutt skal det være tydelig at barna 

har fått 
opplevelse og 
erfaring med disse 
elementene, 
gjennom 
prosjekter og 
aktiviteter i 
hverdagen. 
Ukentlig har alle 
gruppene en 
nysgjerrigper dag. 
Denne dagen vil vi 
tilrettelegge for å 
skape rom for 
forskning. Noe 
som vil bli 
synliggjort i 
periodeplanene, 
dagbok i visma 

barnehage og på facebook. 
 
Målsetning: 
Bygnes Vitenbarnehage skal være et trygt sted å være, både fysisk og psykisk. 
Barnehagen skal være preget av fellesskap og nærhet, der respekten for det 
enkelte barn blir ivaretatt. Gjennom samspillet med omsorgspersoner og 
lekekamerater skal barnet bli stimulert til å utvikle seg som et helt og fullt 
menneske med et positivt selvbilde. 
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Vi har derfor valgt å sette fokus på LITEN OG TRYGG og SKAPE ROM FOR 
FORSKNING.  
 
MÅL: barnehagen skal være et trygt sted å være både fysisk og psykisk 
 
Delmål: 
- personalet bruker systematisk observasjon 
- personalet møter barns signaler 
- personalet skal vite hvordan vi forebygger, håndterer, stopper og følger opp 
krenkelse og mobbing 
 
For å oppnå dette tar vi utgangspunkt i årshjul for liten og trygg og utviklingsplan 
som er utarbeidet.  
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Kvaliteter som å fremme livsmestring, psykisk helse og følelse av egenverd har 
grobunn i voksen-barn-relasjonen. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og 
deres samspill med barna er det som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet.  
Vi vil derfor i barnehageåret 2022/ 23 ha fokus barns trivsel, læring og utvikling 
gjennom systematisk observasjon og å møte barns signaler. Personalet skal også 
vite hvordan vi forebygger, håndterer, stopper og følger opp krenkelser og 
mobbing. Vi vil derfor observere og ta barns signaler ved å ha fokus kvalitet i de 
ulike situasjonene barn møter i barnehagehverdagen. Det vil si i mottakelsen om 
morgen, i overganger, i aktiviteter, i lek inne, i måltid, i garderoben og i avskjed. 

 
Leken er barnas 
viktigste arena! 
Leken har stor 
egenverdi, gir 
barna glede og 
mestring, og den 
har stor verdi for 
barnas utvikling 
av sosial 
kompetanse. Vi 
skal derfor ha 
fokus på at barna 
får god tid til å 
leke i hverdagen. 
Gjennom leken 
lærer barna blant 
annet: å vente på 

tur, bli oppmerksom på hva andre tenker og føler (utvikler empati) og utvikler 
språket sitt. I leken får barna også utløp for fantasi og kreativitet. Gjennom leken 
danner barna vennskap, og barna får nyttige erfaringer gjennom sosialt samspill 
med andre barn og voksne, som igjen er med å bygge opp barnas sosial 
kompetanse. I barnehagen legger vi opp til felles opplevelser som kan gi felles 
utgangspunkt for lek. Det kan være turopplevelser, eventyrtema eller aktiviteter.  
Personalet kan på den måten lettere også være gode veiledere for å utvide leken. 
Her i barnehagen skal vi ha et bevisst bruk av spill og film, og ikke minst hvor ofte 
vi bruker dette som et verktøy for å nå mål i rammeplanen. 
 
Vi har som tiltak å skape et inspirerende og rikt lekemiljø som gjenspeiler 
fagområdene, der alle barn blir inkludert. Det krever at personalet er deltakende 
i lek, observerer hva som fungerer i lekemiljøet, lar barna medvirke i sin 
barnehagehverdag, samt at det blir satt av tid til evaluering og endring av 
lekemiljøet. 
 
Årsplanen ble godkjent i samarbeidsutvalget 16.06.22 
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Trygt og godt barnehagemiljø 

 
 
 
 
 
 
Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø 
Foreldre og barn skal være trygge på at vår barnehage er et godt sted å være. 
Barnehagen jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak for å fremme barns 
trivsel, og gir støtte til å ta vare på hverandre og utvikle vennskap i et raust og 
inkluderende miljø. Vi har nulltoleranse mot alle former for krenkelser og mobbing. 
 
Barnehageloven fikk januar 2021 et eget kapittel som sørger for at alle barn har 
rett til et trygt og godt miljø. Dette innebærer en aktivitetsplikt med 5 delplikter 
for alle ansatte. Barnehagen har utarbeidet gode rutiner for arbeidet, og vil ha 
jevnlig informasjon og dialog med foreldre og barn om arbeidet.  
 
Aktivitetsplikten innebærer: 

 Plikt til å følge med om barna trives og har det bra. Alle ansatte skal følge 
aktivt med ved å tilrettelegge for tema i samtaler med barn og foresatte, 
observasjon og kartlegging av barn og eventuelle endringer i barns adferd.  

 Plikt til å gripe inn. Om personalet vet om, eller tror at et barn blir 
utestengt fra lek, plaget, krenket, mobbet eller på andre måter ikke har 
det bra, skal de umiddelbart gripe inn og stoppe krenkelsen. 

 Si ifra til styrer. Styrer skal ha en helhetlig oversikt over de eventuelle 
situasjonene i barnehagen.  I alvorlige tilfeller kontakter styrer 
barnehagesjef, f.eks. om saken ikke løses innen rimelig tid, ved større 
skader/vold, eller om personalet krenker barn. Barnehagen får da støtte fra 
kommunens Trygt-og-godt-team i å håndtere saken. 

 Undersøke hva som har skjedd. Barnehagen skal umiddelbart undersøke 
ulike sider av saken gjennom dialog med involverte barn og foresatte, 
sosiogram og systematisk observasjon. Undersøkelsene skal belyse saken så 
langt som mulig, for å kunne sette i verk egnede tiltak. Det skal ikke 
fremskaffes bevis. 

 Sette inn tiltak, og lage en skriftlig plan. Barnehagen lager en 
aktivitetsplan, som beskriver de tiltakene som skal iverksettes for å sørge for 
at barnet igjen får et trygt og godt barnehagemiljø. Foreldre og barn har 
rett til å bli hørt og få medvirke ved valg av tiltak. Tiltakene evalueres 
løpende. 

Les mer på: www.karmoy.kommune.no og www.udir.no 
 
Barnehagen har et lokalt trygt og godt team. Målet med teamet er å arbeide 
helsefremmende og forebyggende i forhold til at alle barn skal ha et trygt og god 
lekemiljø i barnehagen. Temaet skal derfor i løpet av året ha møter som inneholder 
plan for opplæring av personalet, vurdere og evaluere  rutiner, og være et 
støtteteam til personalet dersom aktivitetsplikten trer inn. 
 
 

«Barnehagen skal fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett 
og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre». 

(Rammeplan for barnehagen) 

http://www.karmoy.kommune.no/
http://www.udir.no/
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Personalet har utarbeidet en «rettleder» for hvordan barnehagehverdagen skal bli 
trygg og god i Bygnes vitenbarnehage; 
 
Det fysiske miljøet er tilrettelagt for lek ved å; 
På Himmel- bruke rom som 3. pedagog. Tilrettelegge rom som innbyr til samspill 
og lek. Bruke alle tema rom, å jobbe sammen små og store for å innarbeide gode 
rydderutiner. 
På Hav- Lage innbydende lekemiljø etter barnas interesser og alder. Endre 
lekemiljø ved jevne mellomrom. Lekemiljø rettet mot barns alder og utvikling. 
Tilstedeværende voksne. 
 
Barnehagen jobber systematisk med å skape felles opplevelser blant barna ved 
å; 
På Himmel- å legge inn miljødager regelmessig. Skape felles samlinger. Starte ulike 
tema/prosjektarbeid. Jobbe med elementene våres gjennom året. Holde på 
tradisjoner. Legge til rette for turer, felles matlaging. Skape engasjement blant de 
ansatte og skape fellesfølelse sammen med barna i forhold til alder og modning. 
På Hav- Ha faste rutiner og felles erfaringer slik som i tur dager, samlinger, 
aktiviteter, eksperimenter, temaarbeid, tradisjoner som karneval, o.l.  
For de små er det mye gode felles opplevelser i forventningene som ligger i en 
dagsrytme. Felles referanser i eventyr, fortellinger, opplevelser og erfaringer de 
får i de ulike gruppene – skape en rød tråd i barnehagehverdagen vår. 
Medbestemmelse og medvirkning - ta barna på alvor. 
 
Barnehagen har en positiv holdning til ulikheter, og stimulerer til aksept og 
toleranse ved å; 
På Himmel- Være gode rollemodeller med å se, høre, anerkjenner, å inkludere og 
veilede. Se til at alle har samme muligheter til aktivitet og lek. Være åpen og 
positiv i holdninger og verdier til alle familier konstellasjoner. Være bevisste på 
barns medvirkning. Ha et godt teamarbeid. Vi møter enkeltbarns uttrykk og viser 
aksept for deres ytringer. 
På Hav- Bruke vårt samfunnsmandat gjennom rammeplan og lover som sier at alle 
barna skal få kjenne en tilhørighet gjennom å kjenne igjen sin bakgrunn gjennom, 
bøker, leker, sanger og opplevelser. Vise tydelig at vi jobber mot dette målet. Vise 
tydelig i vårt arbeid at alle like mye verdt. Vi møte alle på en positiv måte. Starte 
allerede i oppstartsamtalen til å bli bedre kjent med familien rundt barnet. 
 
Planer tar hensyn til barnas ulike forutsetninger og vi stiller oss derfor 
spørsmålet ved å; 
På Himmel- Mestrer alle barna denne turen? Mestrer alle barna denne aktiviteten? 
Har vi planer på tvers av gruppene? Er våre planer romslige med mulighet for 
endring og tilpassing? -hvem er planene for? Hvor mange planer har vi?  
På Hav- Har vi ulike alternativer slik at planene passer for alle. 
Som verktøy bruker vi DUÅ/ DINO-samling, vennebøker og babblarne.  
 



 

 

10 

 

Årshjul – 
liten og trygg 

1-2-åringer 3-åringer 4åringer 5åringer Evaluering  

August- 
september 

 

Trygghet og 
forutsigbarhet 

Familien 

Relasjoner – 
meg og de 
andre  

Rutiner 

Trygghet og 
forutsigbarhet 
Familien 

Relasjoner – meg 
og de andre  

Rutiner og regler 

Trygghet og 
forutsigbarhet 
Familien 

Relasjoner – 
meg og de 
andre  

Rutiner og 
regler 

Trygghet og 
forutsigbarhet 

Familien 

Relasjoner – 
meg og de 
andre  

Rutiner og 
regler 

Sjekkliste 
mottakelse og 
avskjed 

September-
oktober 

 

Samspill, 
felleskap og 
vennskap 

Samspill, felleskap 
og vennskap 

Samspill, 
felleskap og 
vennskap 

Samspill, 
felleskap og 
vennskap 

Sjekkliste i 
aktivitet og i 
lek 

Relasjon 
skjema (sept) 

Oktober-
november 

 

Bli kjent med 
egne og 
andres 
følelser. 

Bli kjent med egne 
og andres følelser. 

Bli kjent med 
egne og andres 
følelser. 

Bli kjent med 
egne og andres 
følelser. 

Sjekkliste i 
overganger 

Januar-
februar 

 

Finne 
løsninger og 
mestre 
motgang. 

Problemløsning og 
håndtere 
utfordringer. 

Problemløsning 
og håndtere 
utfordringer. 

Problemløsning 
og håndtere 
utfordringer. 

Sjekkliste i 
garderobe og i 
lek 

Relasjon 
skjema (jan) 

Februar  

 

Kroppen Forskjellen på en 
god og en vond 
hemmelighet/eller 
å si stopp- mot til 
å si fra 

Gode og vonde 
hemmeligheter 

Gode og vonde 
hemmeligheter 

Sjekkliste i 
stellesituasjon 

Februar-
mars 

 

Følelser  

 

Å takle sinne og 
roe seg ned. 

Å takle sinne 
og roe seg 
ned. 

Å takle sinne 
og roe seg 
ned. 

Sjekkliste på 
tur 

Mars-april 

 

Relasjoner og 
følelse av 
tilhørighet og 
egenverd 

Relasjoner og 
følelse av 
tilhørighet og 
egenverd 

Relasjoner og 
følelse av 
tilhørighet og 
egenverd 

Relasjoner og 
følelse av 
tilhørighet og 
egenverd 

Sjekkliste i 
måltid 

Relasjon 
skjema (april) 

April-mai  

 

Følelser og 
kroppen min. 

Gode og vonde 
hemmeligheter 

Gode og vonde 
hemmeligheter 

Gode og vonde 
hemmeligheter 

Sjekkliste i 
overganger og 
i lek 

Mai-juni Oppsummering Oppsummering Oppsummering Oppsummering  
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Dino temaer 

Måned  Tema  Mål: Personale skal påse at 

August- 
oktober. 

 
Kap 1. 
Regler, innestemme, å holde hender og 
føtter for seg selv. 
Blikket på den som snakker og å lytte. 
Konsekvenser på regelbrudd.  
 
Kap 2. 
Lytte og venteferdigheter. Å følge 
beskjeder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kap 6/7. 
Vennskap, å presentere seg selv, å 
stille spørsmål, å spørre om å få være 
med i leken, å be om å få låne, Å 
fortelle, komme med forslag og ta imot 
ideer. 
Å si «takk» og «vær så snill»  
 
 
 
 
 

 
 
Barna utvikler reglene på 
gruppen. Barna føler 
eierskap til reglene. Og 
påtar seg ansvar for god 
adferd i gruppen. Øve på 
reglene.  
 
 
Lære barn konsekvenser på 
regelbrudd. Å øve på 
tenkepause. Bygge et 
forhold på hjem og 
barnehage for å forstå 
regler og konsekvenser. 
 
Repetere reglene og 
presentere informasjon om 
å lytte. Lære barn å forstå 
nødvendigheten av å lytte 
og å vente. Gjennomgå å 
øve på ferdighetene. Lytte 
og vente og forklare «gi 
meg fem» 
 
Øve på hva det å 
presentere seg selv 
innebærer. Øve på å være 
vennlig når man leker med 
en venn.  
Øve på ulike måter å dele 
på. Lære hvor viktig det er 
å dele.  
Øve på å snakke høflig. 
Øve på å høre godt etter. 

November-
januar. 

 
Kap 3. 
Oppdage og forstå beskjeder. 
Avslappingshemmeligheter-anspent 
avslappet. –glad sint. Se følelser 
gjennom øynene våre – ivrige glade 
tanker. Å oppdage følelser ved å bruke 
øynene – trist/trygg og ivaretatt.  
Å oppdage følelser ved å bruke øynene 
våre-ensom. Oppgitt. Stolt. Fortsette å 
prøve. Høre følelser gjennom ord – 
redd.  

 
Hjelpe barna å forstå hva 
det betyr å slappe av og 
hva de kan tenke på og 
gjøre for å hjelpe seg selv 
å slappe av. 
 
Å forstå når de er 
avslappet, og når de er 
sinte og anspente. 
 
Forstå hvordan de kan 
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Avslappingstermometer/sint/trist/rolig. 
Føle seg ensom og spesiell. Føle seg 
glad og ivrig. Å gi komplimenter  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kap 4. 
Problemløsing, det første steget. 
Problemløsing, å finne løsninger. 
Problemløsing. Flere løsninger og å be 
om unnskyldning.  
 
Flere løsninger og konsekvenser. 
Konsekvenser (trygg, retferdig og gode 
følelser) 
Konsekvenser fortsettelse. 
 
 
 
 
 

oppdage følelser ved å se 
på folks ansikter.  Forstå 
følelsen «oppgitt» og 
hvordan følelser kan endre 
seg. Forstå følelsen «stolt» 
og «oppgitt» og hvordan 
følelser kan endre seg. Og 
forstå at følelser noen 
ganger kan identifiseres 
ved å lytte til folks 
stemme. Forstå at følelser 
endrer seg og at de har en 
viss grad av kontroll over 
hvordan følelsene endrer 
seg.  
 
Forstå følelser som er 
forbundet med å bli såret. 
Forstå følelsen av 
ensomhet og hvorfor man 
kan føle seg ensom. 
Deretter hjelpes barna til å 
forstå hva de kan gjøre for 
å føle seg mindre 
ensomme- og for å føle seg 
unike. Forstå følelsen av 
glede og hva som får dem 
til å føle seg glade. Å 
snakke om viktigheten av å 
gi komplimenter og finne 
noe godt i oss selv. 
 
Å hjelpe barna til å forstå, 
hvordan de vet at de har et 
problem som må løses.  
 
Finne ulike løsninger på 
problemer. Lære barn å 
finne ulike løsninger på 
konkrete problem 
situasjoner. Lære hvordan 
de kan velge løsninger som 
har gode konsekvenser. 
Hjelpe barna til å lære 
hvordan de kan gjøre gode 
valg.  

Februar-
april 

Kap 4. 
Flere løsninger. Å hente en voksen, 
overse. Konsekvenser, trist, glad, trygg 
Flere løsninger.  

 
 
Hjelpe barna til å forstå 
hvordan de kan roe seg ned 
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Gode og vonde hemmeligheter 
 
Kap 5. 
 
Sinne. Å kontrollere sinne 
Å takle terging og å bli holdt utenfor.  
Å takle andres sinne. Å roe seg ned. 
 
 
 
 
Kap 6. 
Å hjelpe til i barnehagen og på skolen. 
Å hjelpe til hjemme. 
Positive leke ferdigheter. 
Å dele og å spørre om å få være med i 
leken. Gruppesamarbeid. Samarbeid 
hjemme. Å forstå og akseptere at vi er 
forskjellige. Gruppesamarbeid. 
Gruppesamarbeid i barnehage og i 
skolen. Samarbeid. Å forstå og 
akseptere at vi er forskjellige. 
 
 

for å løse problemer på en 
god måte.  
 
 
 
Hjelpe barna til å forstå 
hvordan de kan bli mindre 
sinte ved å gå bort fra 
situasjonen, der sinnet 
startet.  
Hjelpe barna hvordan de 
kan reagere på erting og 
følelser av å bli utestengt. 
 
Øve på hvordan man kan 
hjelpe andre og å være 
hjelpsom. Øve på å være 
vennlig når man leker med 
en venn og med andre 
barn. Lære hvor viktig det 
er å dele. Øve på å 
samarbeide som en gruppe 
eller som et lag. Øve på 
samarbeid i barnehagen og 
hjemme. Forstå, akseptere 
og sette pris på 
individuelle forskjeller. 

Mai-juli  
Kap 7. 
Å presentere seg selv. Å stille 
spørsmål – spørre om å få være med i 
leken. Å be om å få låne. Å fortelle, 
komme med forslag og ta imot ideer 
Å si «takk» og «vær så snill» Å lytte. Å 
lære å akseptere et «nei».  Snakke om 
problemene 
 
Gode og vonde hemmeligheter 

 
 
Øve på hva det å 
presentere seg selv 
innebærer. Øve på 
kommunikasjonsferdigheter 
som er viktige for å få 
venner, når man skal 
fortelle noe eller foreslå en 
ide til en venn. Øve på å 
snakke høflig. Øve på å 
høre godt etter. Høflig 
kunne akseptere at en 
venn sier nei, eller nei takk 
til en invitasjon. Hjelpe 
barna til å forstå at det er 
viktig å snakke med voksne 
en kan stole på om 
vanskelige problemer.  
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Vi har valgt å lage et årshjul liten og trygg som lar seg kombinere med DUÅ/ DINO 
temaer gjennom året. Personalet skal gjennom året øve på å stille gode spørsmål 
(hverdagsspørsmål og oppfølgingsspørsmål). Vi har jobbet frem en trygghetsplan for 
barnehagen. Det vil si at vi går igjennom rom i forhold til hva som kan skje på 
dette rommet, har barna mulighet til å være alene i lek?, er det noen barn vi må 
være ekstra obs på?, samt reflektere rundt temaet barns seksualitet (hva er 
normalt) osv. Personalet skal også være bevisst på å benevne følelser og 
kroppsdeler med «rette» begreper. Vi vil derfor benytte oss av ulike bøker, 
samtaleverktøy DINO-samling, vennebøker og babblarne. og nettsider som for 
eksempel Dino Willy lærer oss forskjellen på gode og vonde hemmeligheter, Nrk- 
super, Salaby og æemæ.no.  
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Pedagogisk ledelse, ansvar og roller 

 
 
 
 
 
I vår barnehagen planlegger vi på følgende måte; 
På personalmøter, gruppemøter og planleggingsdager deltar personalet aktivt i 
planlegging og evalueringer av ulike planer. Det er gjennom slike møter 
barnehagen synliggjør hvordan vi som pedagogisk virksomhet tolker og realiserer 
rammeplanen. Disse planene skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av 
virksomheten. 
Planleggingen baseres på kunnskap om barnas trivsel og allsidige utvikling, 
individuelt og i gruppe. Den skal baseres på observasjon, dokumentasjon, 
refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. 
Planene blir synliggjort på følgende måte; 
 

- periodeplaner  
- ukeplaner 
- utviklingsplan; liten og trygg i Bygnes Vitenbarnehage 

- prosjekter 
- Saksliste - referater 

 
Barnehagen vurderer hverdagen, organisering, grupper, enkeltbarn, medvirkning, 
fagområder, tradisjoner, foreldresamarbeid og personalsamarbeid. I dette arbeidet 
er ståstedsanalysen utarbeidet av utdanningsdirektoratet et viktig utgangspunkt for 
refleksjon og vurdering av arbeidet vårt. For å kunne vurdere bruker vi arenaene 
som personalmøter og gruppemøter til å vurdere disse fokusområdene. Vi ønsker 
også å filme oss selv i forhold til voksenrollen og barns signaler som utgangspunkt 
for vurdering av vår pedagogiske virksomhet. 
 
I vår barnehage blir pedagogisk dokumentasjon brukt som grunnlag for vurdering og 
videre planlegging. Planlegging, vurdering og pedagogisk dokumentasjon vil påvirke 
vårt arbeid for å skape best mulig læringsmiljø i barnehagen. Gjennom veiledning 
skal personalet få økt kompetanse innen for de ulike fokusområdene barnehagen. 
Vi benytter oss av ståstedsanalyse, IGP metoden, dialogspill, learnlab, 
prakisfortellinger, bilder/ film og deltar på nettverk i regi av Karmøy kommune. 

 
 
 

 
 

«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske 
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner, mellom 

barn og personale og mellom personalet og foreldre» 
(Rammeplan for barnehagen) 
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Hva som vurderes Hvordan Hvorfor Ansvar Tidsintervall 

Liten og trygg Mål og evaluerings- 

skjema 

 

- Årshjul 

- Er vi på rett veg?  

- Bruker vi 
«rettleder» for 
hvordan barnehage-
hverdagen skal bli 
trygg og god i Bygnes 

vitenbarnehage 

Alle/ 

Ped.leder 

Etter hver periode 

Personalmøte/ 

gruppemøter 

Skape rom for 

forskning 

Bruke oversikten 
hva skal rommene 

inneholde 

Innbyr rommene til 

lek? 

Miljødager – inne 
og ute 

Barns medvirkning/ 
observasjoner 

- Ha et optimalt 
leke- og 

læringsmiljø 

(alder, interesser 

o.l) 

Inntrykk utad, 
ryddighet 

Alle/ 

Ped.leder 

Gruppemøter/ 

Fortløpende 

 

Personalmøte høst og 
vår 

1 gang i måneden 

Voksenrollen 

i omsorg, danning, 

lek og læring  

Gjennomgår 
punktene vi har 
laget i fellesskap 2 
gn. i året 

Opprettholde felles 
fokus for 
barnehagen, slik at 
barna har det godt 
og trygt i 

barnehagen 

Styrer  

Hele 

personalet 

Pl.dager  

(august-januar) 

 

Det enkelte barns 

utvikling 

Får det enkelte 
barn oppfylt sine 

behov? 

Mal til foreldre- 
samtaler, Alle med 
skjema, Tras, Mio, 
venne-barometer, 
dagsrytme- skjem 

o.l. ved behov 

Utviklingsplaner 

Utvikler hvert enkelt 

barn seg optimalt? 
Pedagog 

I samarbeid 
med 
personalet 

på gruppen 

Fortløpende  

Barns medvirkning - Diskutere vår 

praksis 

-observasjoner 

- hverdags- 

samtaler 

Får barn medvirke i 

sin hverdag? 
Alle/ 

pedagog 

Fortløpende 

Personalmøter 

Foreldre- 

samarbeid 

 

 

Gruppemøter/ 

personalmøter 

Foreldre-

undersøkelse 

Foreldre- samtaler 

Fungerer foreldre- 
samarbeidet 

optimalt? 

Alle/ 

pedagog 

Fortløpende 
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Omsorg, danning, lek og læring 
 
 
 
 
 
 
 
Omsorg 
 
I vår barnehage vil dette si at personalet skal; 

 0-3 åringen  3-6 åringen  
Ivareta barnas 
behov for fysisk 
omsorg, inkludert 
behov for ro og 
hvile 

Sove hvile etter behov  Tilgjengelige voksne  
Ivareta individuelle behov  Støtte i konflikter  
Samarbeid med foreldre  Tilrettelegge for hvilestund  
Trygge, varme og tilgjengelige 
voksne 

 Ivareta sovebehov, tutt og kos  

Gi det lille ekstra  Trygge voksne når barnet bytter 
etasje 

 

Legge til rette for 
at barna kan 
knytte seg til 
personalet og til 
hverandre 
(relasjons-
kompetanse) 

Primærkontakt  Primærkontakt  
Trygge, faste rutiner 
(bordplasser, smågrupper, 
overganger) 

 Faste voksne/ faste vikarer  

Voksne tilgjengelige på rom  Faste plasser samling/ måltid  
  Lekegrupper  
  Førskolegruppe  

Sørge for alle barn 
opplever trygghet, 
tilhørighet og 
trivsel i 
barnehagen 

Være personlig, bruke navn  Faste rutiner, faste plasser  
Konkret ros  Venneskjema  
Se, lytte, anerkjenne  Barnesamtaler  
Være gode mot hverandre  Bruke barnets navn  
Grupper  Møte barna individuelt  
Kontaktbarometer  Lek og vennskap viktig  
Observasjon- voksenrelasjon  Observasjoner - voksenrelasjoner  

Møte alle barn med 
åpenhet, varme og 
interesse og vise 
omsorg for hvert 
enkelt barn. 

Se barnets behov  Si god morgen med navn  
 Se barnet, kjekt å se deg.  
 Tid til å lytte, stoppe opp  
 Imøtekomme individuelle behov, 

se den enkelte. 
 

   
Være lydhør for 
barnas uttrykk og 
imøtekomme deres 
behov for omsorg 
med sensitivitet. 

Bekrefte barnet  Lese kroppsspråk, ansiktsuttrykk. 
Lytte til barnet med hele deg. 

 

Barns medvirkning  Tilstedeværelse.  
Ta barnet på alvor  Være tilgjengelige. Møte barn 

ulikt, se behovet. 
 

Støtte og 
oppmuntre barna 
til å vise omsorg 
for andre og til og 
selv å kunne ta 
imot omsorg. Bidra 
til at barna kan 
utvikle tillit til seg 
selv og andre. 

Rose og veilede  Inkludere, oppmuntre til at barn 
kan hjelpe.  

 

Sette ord på  Oppmuntre til ros, nabo ros.  
Nabo ros. Godta andres grenser  Fram snakke, se og bekrefte 

positive handlinger. 
 

Sette grenser for seg selv.  Rollemodell og sett ord på 
følelser, ta imot omsorg. 

 

 
 
 
 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utviklingen av empati og 
nestekjerlighet. Barnehagen sskal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I 

barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 
behov for» 

(Rammeplan for barnehagen» 
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Danning 
 

I vår barnehage vil dette si at personalet skal; 

 0-3 åringen  3-6 åringen  

 
Tilrettelegge for 
meningsfulle 
opplevelser og støtte 
barns 
identitetsutvikling og 
positive selvfølelse 

Tilrettelegge aktiviteter etter 
alder 

 Tilstedeværende voksne i lek/ 
aktivitet, veilede 

 

Dette ord på gode handlinger  Legge til rette for felles 
aktiviteter 

 

Konkret ros  Se hver enkelt  

Observante voksne som ser 
hva barna formidler og 
trenger, og viser interesse for 
det. 

 Det som oppleves godt er 
meningsfullt 

 

  Ros og tilbakemeldinger  

Støtte barnas 
aktivitet, 
engasjement og 
deltakelse i fellesskap 

Felles opplevelser sammen 
med engasjerte voksne 

 Møte barnas innspill positivt  

Imøtekomme barnas 
interesser og ønsker 

 Bruke barnas interesser som 
grunnlag for aktiviteter 

 

Konkret ros  Oppmuntre barn til å dele sine 
tanker, og lytte 

 

Utfordre barnas 
tenkning og invitere 
dem inn i utforskende 
samtaler 

Sette ord på..  Undre oss sammen  

Bøker - dialoglesing  Åpne spørsmål  

Undre og utforske sammen  Internett, bilder, bøker - 
dialoglesing 

 

Gi barna nok tid  Ta seg tid til å lytte  

  Filosofere  

Synliggjøre og 
verdsette ulike 
behov, meninger og 
perspektiver i 
fellesskapet. 

Barns medvirkning  Tid til seg selv. Få bekreftelser 
på at det de gjør er bra. 

 

Gode rollemodeller  Gode relasjoner, gi masse ros 
og tilstedeværelse. 

 

Legge merke til, 
anerkjenne og følge 
opp barnas 
perspektiver og 
handlinger. 

Ta barn på alvor. Se 
barnet/barna og veilede. 

 Skape rom for diskusjoner. 
Gode forklaringer på 
forskjeller, lytte og vise 
interesse. 

 

Synliggjøre og 
fremheve mangfold og 
ulikheter som 
grunnlag for 
opplevelser, 
utforskning og læring. 

framsnakking  Se, oppdage og filosofere over 
ulikheter og forskjeller 

 

«Huset mitt»  Synliggjøre nasjonaldager til 
alle kulturene vi har i 
barnehagen.  
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Lek 
 

I vår barnehage vil dette si at personalet skal; 

 0-3 åringen  3-6 åringen  

Organisere rom, 
tid og 
lekematerialer for 
å inspirere til ulike 
typer lek 

Variert lekemiljø; rom organisert 
etter aktivitet 

 Variere leketilbud  

Ulike læringsområder  Tilgjengelig leketilbud  

Variere tilbud og aktiviteter  Innbydende lekemiljø  

Innbydende rom, rydde  Legge til rette for frilek  

Definert og udefinert materiale. 
Multisanselig 

 Organisere regelleker/ sangleker  

Dagsrytme som legger til rette 
for mye lek/ aktivitet 

   

Fremme et 
inkluderende miljø 
der alle barna kan 
delta i lek og 
erfare glede i lek 

Variert leketilbud/ -materialer 
Gode møteplasser 

 Fokus på lek i egen gruppe, 
utvide etterhvert 

 

Tilrettelegge for å utforske  Inkludere og invitere andre i lek  

Definert og udefinert materiale  Vennskap  

Være bevisst på og 
vurdere egen rolle 
og deltakelse i 
barnas lek 

Tilgjengelig «på gulvet» 
Regelmessig evaluering, 
individuelt og på møter  

 Ulike voksenroller; rekvisitør, 
observatør, medleker, lekeleder 

 

Rollemodeller i lek    

Gi tilbakemeldinger    

Bidra til at barna 
får felles 
erfaringer som 
grunnlag for lek og 
legge til rette for 
utvikling av 
leketemaer 

Små grupper  Felles opplevelser  

Samlinger   Felles turopplevelser  

Felles turopplevelser  Eventyr   

Eventyr, Gjentakelse av temaer  Temauker (Vikingeuker, blåtur, 
regel leker, nissefest, Karneval, 
brannvernuke) 

 

Observere, 
analysere, støtte, 
delta i og berike 
leken på barnas 
premisser 

Inspirerende lekemiljø. Forandre 
etter behov Er bevisst på barnas 
kroppsspråk  
Turtaking 

 De voksne bruker 
observasjonsskjema for å ta 
bevisste valg (lekemiljøer og 
lekekompetanse) 

 

Være tilstede i leken  Coaching i lek og tilstedeværelse.  

Veilede barna hvis 
leken medfører 
uheldige 
samspillsmønstre 

Positiv omdirigering, og være 
tilstede i leken. 

 Støtter seg til utviklingsplan, 
enkelt barn  

 

Er tilstede i leken  Stiller reflekterende spørsmål  

Bytter rom…  Barnesamtaler, uformell   

Bruker nabo ros  Barnesamtaler, formell (sirkel)  

  Bruker Dino kort (rammen og på 
rom) 

 

   Oppfordre barn til å finne 
løsninger selv gjennom Dino kort/ 
spørsmål (nøkkelknippe) 

 

Ta initiativ til lek 
og aktivt bidra til 
at alle kommer inn 
i leken. 
 

Engasjerte og tilstede voksne  Engasjerte og tilstede voksne  

Bruker små grupper – gir barna 
konkrete eksempler hvordan 
barnet kan komme inn i lek 

 Bruker små grupper – gir barna 
konkrete eksempler hvordan 
barnet kan komme inn i lek 

 

  Starte lek  
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Læring 
 

I vår barnehage vil dette si at personalet skal; 

 0-3 åringen  3-6 åringen  

Sørge for et 
inkluderende fellesskap 
og legge til rette for at 
barn kan bidra i egen 
og andres læring 

Turtaking Utforske og undre seg 
sammen 

 Inkluderende miljø, voksne 
rollemodeller 

 

Inkludering  Skape trygghet i gruppen  

Skape god atmosfære  Barna sette ord på sine 
interesser/ kunnskap 

 

Legge til rette for 
helhetlige 
læringsprosesser som 
fremmer barns trivsel 
og allsidige vinkling 

Gode planer, følge opp og 
gjennomføre 

 Ta utg.pkt i barnas interesser  

Tema Dagsrytme  Tema  

Prosjekter over tid  Prosjekter over tid  

Prosessorientert  Mestringsglede  

Fysisk miljø, innredning    

Trygge, varme og tydelige 
voksne 

   

Utvide barnas 
erfaringer og sørge for 
progresjon og utvikling 
i barnehagens innhold 

Aktive voksne, etter barnas nivå  Barns interesser  

Legge til rette, mestring 
Lekemiljø etter barnas 
interesser Digitale verktøy 

 Sirkel, erfaringer utenfor 
barnehagen 

 

Varierte aktiviteter, ute og 
inne. Undre og stille spørsmål. 

 Ta utg.pkt i ild, jord, vann og 
luft 

 

Være oppmerksom på 
barnas interesser og 
engasjement og legge 
til rette for læring i 
ulike situasjoner og 
aktiviteter. 

Fysiske miljøer, ta tak i barnas 
interesser og her og nå 
situasjoner. 

   

Støtte og berike barnas 
initiativ, undring, 
nysgjerrighet, 
kreativitet, læringslyst 
og tiltro til egne evner. 

Undre seg, og rose. 
Presentere barna for nye 
aktiviteter. 

   

Støtte barnas 
refleksjoner rundt 
situasjoner, temaer og 
fenomener og skape 
forståelse og mening 
sammen med dem. 

Filosofere og tilstedeværelse.    

Sørge for at alle barn 
kan få rike og varierte 
opplevelser og 
erfaringer, utfordringer 
og 
mestringsopplevelser. 

Aktiviteter, tur og sosialt 
samspill. Legge til rette 
aktiviteter i forhold til 
interesse. 
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Skape rom for forskning 

Vann, luft, jord og ild gjennom årstidene 
Vi gir barna opplevelser og erfaringer i forhold til elementene ved å bruke ”verktøy” som 
mattekassen, forskningsskap, fysikkasser og ikke minst barns vitebegjær.  

ELEMENT NÅR? HVA? Hvordan? VURDERING 

Vi gir barna 
opplevelser og 
erfaringer i 
forhold til 
 
ILD 

September, 
oktober og 
november 

3 elementer 
for å skape ild 
Varme 
Fargene  
Ulike 
eksperimenter 
 

Brannvernsuke, 
Grillhytte, Sansene, 
Stormkjøkken, Vulkan, 
Filosofere 
Maling 
Ikt 
Forskerbilde1(Vitenrom) 
Forskerbilde2(Vitenrom) 

Vurderes på 
gruppemøtene 
underveis og  
i november 

Vi gir barna 
opplevelser og 
erfaringer i 
forhold til;  
 
LUFT 

Desember, 
januar og 
februar 

Sanser 
Oksygen 
Kan vi se luft? 
Kjenne luft? 
Varm/ kald 
luft osv. 
 

Fysikkasser, Filosofere, 
Oppleve og erfare  
 
Forskerbilde1, Bille, 
Forskerbilde2, Ugle, 
Fugler, Flue, Maur, 
Livsløpet Sommerfugl, 
Marihøne,   

Vurderes på 
gruppemøtene 
underveis og  
i februar 

Vi gir barna 
opplevelser og 
erfaringer i 
forhold til;  
 
JORD 

Mars, april og 
mai 

Sanser 
Plante, gro og 
vekst 
Jord – småkryp 
(nødvendige 
for hverandre) 
Farge  
  

Filosofere 
Låne – Studere – gi 
tilbake 
Kompost 
Forskerbilde1, 
Forskerbilde2,Flue, 
Sommerfugl, Maur, 
Bille, Marihøne, Ugle, 
Fugler, Kretsløp, Makk 
Spor 

Vurderes på 
gruppemøtene 
underveis og  
i mai 

Vi gir barna 
opplevelser og 
erfaringer i 
forhold til;  
 
VANN 

Juni, juli og 
august 

Sanser 
Hva bruker vi 
vann til? 
(kroppen, 
planter vekst, 
nødvendig for 
alt liv) 
Hvor kommer 
vann fra – hva 
skjer med 
vannet? 
 

Fysikkeksperimenter i 
forhold til vann 
Forskerbilde1 Flue 
,Bille, 
Forskerbilde2, Makk, 
Fisk i sjøen 
 

Vurderes på 
gruppemøtene 
underveis og  
i august 
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Barns medvirkning 

 
 
 
 
 
I vår barnehage vil dette si at de voksne skal vektlegge å følge barnets lek og 
initiativ i hverdagen. De voksne skal være åpne for barnas behov slik at de blir sett, 
hørt og forstått. Det vil si at de voksne er til stede ” her og nå ” og støtter opp om 
det barna uttrykker kroppslig og språklig. Medvirkning er en naturlig del av 
hverdagen ved at personalet møter barns uttrykk med respekt og anerkjennelse. 
Barna blir tatt på alvor ut i fra deres interesser, og blir tatt med i planer videre. 
Personalet er engasjerte i det enkelte barns utvikling, samtidig som de ser 
helheten i det fellesskapet barnet er en del av. Barns medvirkning er kontinuerlig 
med i vurderingsarbeidet på personal - og gruppemøter. I løpet av 
barnehagehverdagen vil de voksne sammen med barna gjenkalle opplevelser og 
erfaringer gjennom samtaler. Det kan være opplevelse av turer, lek i barnehagen 
eller hva de ønsker å gjøre. Gjennom hverdagssamtalene og barns signaler dannes 
grunnlag for endring av lekemiljøet i barnehagen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Barn skal få jevnlig mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Positivt foreldresamarbeid 
 
 
 
 
 
 
I vår barnehage vil dette si at barnehagen har; 
- Foreldremøte for nye barn 
- Oppstartsamtaler for nye barn 
- Foreldreaktiv tilvenning – 5 dager 
- Foresatte får omvisning ved overgang fra stjerne til hav og fra hav til himmel 
- Barnet/ foresatte blir møtt av en voksen i bringe- og hentesituasjonene  
- Foreldresamtaler og foreldremøter om høsten, eller ved behov. 
- Div. arrangementer vi har i barnehagen hvor foreldrene kan delta 
(barnehagedagen, FN- dagen, lucia og sommerfest). 
- Visma barnehage brukes som er et ekstra kommunikasjonssystem. 
- Brukerundersøkelser for foreldre  
- Samarbeidsutvalg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget» 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Tilvenning og overganger 
 
 
 
 
 
Tilvenning i barnehagen 
 
Som et ledd i å oppnå delmålet; “Personalet skal ha fokus på barnas trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd, vennskap og forebygge krenkelse”, 
ønsker barnehagen å få den informasjonen som kan være til nytte for å bidra til at 
barnet får en god start i barnehagen, men også i forhold til å gi barnet de beste 
utviklingsmulighetene. 
 
Bygnes Vitenbarnehage har fokus på tidlig innsats og den første samtalen i 
barnehagen er en del av dette. Det er utviklet et standard skjema som barnehagen 
bruker i oppstartsamtalen med alle foreldre. Målet med samtalen er å bli godt 
kjent med familien til barnet, og danne grunnlag for et positivt samarbeid. 
Barnehagen ønsker å tilrettelegge best mulig for at barnet skal få en god start, 
tilpasset sitt behov. I samtalen stilles spørsmål som har til hensikt å få frem 
betydningsfull informasjon som kan ha påvirkning på barnets trivsel og utvikling.  
Det er opp til foresatte hvor mye informasjon de ønsker å dele. Pedagogisk leder 
skriftlig gjør det som skal overbringes til andre i personalet, som foresatte skriver 
under på. 
 
Ved oppstart må det påregnes minimum fem dager, og mer ved behov! Dette 
gjelder også for de som har gått i barnehage tidligere. Barnehagen skal i samarbeid 
med dere foresatte legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start. For 
barnet er det viktig at det får tid til å bli kjent og etablere relasjoner til personalet 
og andre barn. Bygnes Vitenbarnehage ønsker å ha gode rutiner for en foreldreaktiv 
oppstart som ivaretar dette. Foreldreaktiv oppstart innebærer at foreldrene har 
hovedansvar for barnet sitt i lek, stell og måltid. Hvor lang tid barnet trenger for å 
bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt 
hvordan det blir møtt av de ansatte i barnehagen. Det er en helt ny hverdag for 
både barn og foresatte å starte i barnehage.  
 
Barnet vil få en primærkontakt den første tiden. Primærkontakten skal trygge, 
oppmuntre og sørge for at barnet blir sett, hørt og forstått i tilvenningsperioden. 
Primærkontakten har også et spesielt ansvar for å etablere et godt barnehage – 
hjem samarbeid, og bygge videre på barnets tidligere erfaringer, kunnskaper og 
ferdigheter. Primærkontakten har ansvar for at barnet knytter gode relasjoner til 
de andre barna og voksne på gruppen. Primærkontakt kan bli endret om relasjon 
mellom barn og en annen i personalet oppnår bedre kontakt. Målet er etter hvert 
at barnet skal bli trygg på alle i personalet. I denne perioden vil personalet sette 
ord på den tause kunnskapen.  
 
Barnehagen vil ved behov følge opp å gi foresatte tilbakemeldinger via telefon eller 
Visma barnehage hvordan den første tiden går. Etter oppstartsperioden vil vi ha en 
oppfølgingssamtale med foresatte der barnets nye hverdag vil stå i fokus. 
 

«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at 
barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære» 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Overganger i barnehagen 
 
Målet vårt er at det følger en pedagog med i overgang til nye gruppe. Det 
gjennomføres overgangssamtaler dersom det ikke er mulig at en kjent pedagog 
følger barnet til ny gruppe. 
  
 
Stjerne til hav: 
Stjerne er i hverdagen litt sammen på Hav med gruppene Trapes og Kvadrat -om 
morgenen og ettermiddager. Med dette får de en begynnende kjennskap til barn og 
voksne på Hav. Utover sen vår/sommer øver vi oss på å spise og leke på Hav når det 
er en gruppe ute. Soverutiner og stell blir like som nå etter barnas behov. Under 
ferieavvikling bruker vi mer tid på Hav. Foresatte blir tilbudt omvisning når barnet 
begynner på hav, slik at også foresatte har bedre forutsetninger for å føle seg trygg 
på den nye hverdagen. 
 
Hav til himmel: 
For at overgangen mellom småbarn Hav til store barn Himmel skal gå smidig for 
barna, har vi valgt å bruke tid på tilvenning til stor base om våren. Vi starter med 
at barna på Hav får leke på det store utelekeområdet for å bli kjent der når det er 
mulig, både alene og i sammen med de store «Himmelbarna», samt gå opp på 
Himmel for å leke. Gruppa har da hele Himmel for seg selv og kan bli kjent med de 
ulike rommene. Målet er at en etter hvert får mulighet til å leke inne med den 
gruppa barna skal over til, slik at en gjerne har samling og måltid sammen. Barna 
blir da også kjent med de nye barna på gruppa si og Himmel sine rutiner. De barna 
som bruker bleier og har behov for å sove, får også dette på Himmel ved behov. 
Målet er at barna skal være rustet til å møte nye barn, voksne og fysiske rom på 
Himmel, slik at de er trygge og klare for nye utfordringer. Foresatte blir tilbudt 
omvisning når barnet begynner på himmel, slik at også foresatte har bedre 
forutsetninger for å føle seg trygg på den nye hverdagen. 
 
Personalet samarbeider på tvers av gruppene tidlig morgen og sen ettermiddag. En 
vil derfor ikke alltid treffe på en voksen fra barnets gruppe, men da tar disse i mot 
evt. beskjeder. Når barna er begynt på Himmel er det en voksen per 6 barn kontra 
når barnet er under 3 år er det en voksen per 3 barn. Foresatte kan derfor oppleve 
en endring i forhold til voksentetthet.  
 
Trekant og rektangel til sirkel: 
Tidlig på våren setter personalet fokus på at det skal skje en overgang. Vi 
informerer og trygger barna på hvilke barn og voksne de skal være sammen med på 
Sirkel så snart personalet er fastsatt.  
 
I løpet av de to årene barna er på Trekant/Rektangel, ser vi at det skapes en 
forventning gjennom de aktivitetene som førskolebarna gjennomfører.  Utflukter 
med buss til Vikingfestival, Julevandring, Påskevandring, besøke Bjørnis på 
brannstasjonen, førskolegrupper på Dino skolen og Rosaruss aktiviteter. Disse 
aktivitetene er med på å forberede og skaper forventninger rundt tiden som skal 
komme. Barna får også være med på praktiske forberedelser i løpet av sommeren. 
Det å få lov til å ta på seg en gul vest i løpet av sommeren er stor stas.  
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Vi streber mot at en kjent voksen for barna følger med fra Trekant og Rektangel 
over til Sirkel. 
 
De pedagogiske lederen fra alle gruppene har overgangssamtale med den «nye» 
pedagogiske lederen som skal overta. Der blir det gitt informasjon om rutiner og 
behov slik at en kan imøtekomme barnets behov på best mulig måte. 
 
Overgang barnehage til skole for Sirkel: 
Gode forberedelser gjør overgangen fra barnehagen trygg og god både for små og 
store. Målet vårt er å trygge barnet i overgangsprosessen og bidra til at hvert 
enkelt barn blir ivaretatt ut fra dets utvikling og behov ved skolestart. I 
førskolegruppen jobber vi med forberedelser gjennom Dino skolen med å styrke 
barns sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne og 
problemløsningsferdigheter. Fremme selvregulering, samt og forebygge negativt 
samspill og mobbing.   
 
Barnehagen vil bidra/strebe etter å få besøke den enkelte skole, slik at barna får 
bli kjent med skoleplassen. Skolene oppfordrer både barnehage og foreldre til å ta 
kontakt hvis en lurer/tviler på noe. Bedre med en telefon for mye, enn en for lite. 
Dersom barn har ulike utfordringer tar styrer kontakt med rektor på den enkelte 
skole for et møte. I møte vil barnehagen overbringe informasjon i forhold til hva 
som har fungert og hva som bør tas hensyn til ved oppstart på skolen. Dette skjer i 
samarbeid med foresatte som godkjenner hva som overbringes av informasjon. 
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Barn som trenger ekstra støtte 
 
 
 
 
 
De fleste barn utvikler seg akkurat som forventet, men i ulikt tempo og med ulike 
preferanser. Av og til opplever vi at barn ikke utvikler seg som forventet. 
Barnehagen kan da være med å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at 
barnets trivsel og utvikling blir ivaretatt. Barnehagen kan for eksempel gi barnet 
ekstra i støtte i språkinnlæringen eller i arbeidet med å utvikle sosial kompetanse.  
Et slikt arbeid vil alltid foregå i samarbeid med barnets hjem. 
 

Hvis barnehagen er bekymret for et barns utvikling, selv etter at barnehagen har 
satt inn ekstra tiltak, kan barnehagen hjelpe foresatte å komme i kontakt med PPT 
(Pedagogisk-psykologisk tjeneste). 
PPT vil da gjøre en sakkyndig vurdering, og noen ganger vil den sakkyndige 
vurderingen gi barnet rett til spesialpedagogisk opplæring i barnehagen. 
 
I de tilfellene hvor et barn har rett til spesialpedagogisk opplæring, skal 
barnehagen lage en plan for gjennomføringen av det spesialpedagogiske arbeidet 
rundt barnet. Barnehagen vil få hjelp til dette arbeidet fra kommunens «Tett på» 
team. Kommunens «Tett på» team består av spesialpedagoger, pedagoger og 
fagarbeidere som har kompetanse og erfaring med spesialpedagogisk arbeid i 
barnehagen. Deres oppgave er å bistå barnehagene i det spesialpedagogiske 
arbeidet. 
 

 

 
 
 
 
 

«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder» 

(Rammeplan for barnehagen) 

https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/ppt/
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Barnehagens fagområder 
 
 
 
 
 
 
I vår barnehage legger til rette for; 
 
Progresjonsplan 
FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Språk, 
kommunikasjon og 
tekst 
Tidlig og god 
språkstimulering er 
en viktig del av 
barnehagens 
innhold. 
Kommunikasjon 
foregår i et 
vekselspill mellom 
å motta og tolke et 
budskap, og å selv 
være avsender av 
et 
budskap. Både den 
nonverbale og den 
verbale 
kommunikasjonen 
er viktig for å 
utvikle et 
godt muntlig språk. 
(Rammeplan kap. 
3.1) 
 

Auditiv 
oppmerksomhet 
gjennom rim og 
regler, sang. 
 
Enkel 
dramatisering. 
 
Billedbøker og 
pekebøker lett 
tilgjengelig. 
 
Oppleve glede ved 
å bli lest for. 
 
Aktiv bruk av språk 
– 
verbalt og 
nonverbalt. 
 
 

Kjennskap til auditiv 
oppmerksomhet 
gjennom lytteleker, 
rim, regler, sang og 
høre forskjell på ulike 
lyder. 
 
Høytlesing fra bøker 
og fortelling av 
eventyr.  
 
Dramatisering og bruk 
av flanellograf. 
Bruke bilder, fortelle 
hva en ser, 
opplevelser knyttet 
til bildet. 
 
Kjenne igjen sitt eget 
navn ved 
symbol/bilde 
 
Førstehåndserfaring 
med tall og 
bokstaver. 
 
Aktiv bruk av ord og 
beskrivelse av 
handling. 
 
Øve på viktige 
”nøkkelsetninger” 
som ”vil du leke med 
meg?” 
 
Kunne holde 
oppmerksomheten i 
kortere periode. 
 
2-3 ordsytringer med 
forståelig artikulasjon 
 
Begynnende rollelek 
(bruk av språk) 

Lytte til og 
gjenkjenne lyder. 
 
Lytte til 
hverandre. Vente 
på 
tur. 
Høytlesing fra 
billedbøker og 
eventyr. 
 
Bruke 
preposisjoner, 
adjektiv, 
overbegrep og 
kunne fargenavn. 
 
Fortelle noe for en 
liten gruppe. 
 
Øve på å løse 
konflikter o.l. ved 
bruk av ord og 
samtale. 
 
Kunne sitte i ro en 
periode når det 
blir forventet.  
 
Jobbe med rim og 
regler 
 
Bruke setninger på 
inntil 4 ord i riktig 
rekkefølge. 
 
 

Bruk av språkleker 
og ”Språksprell”. 
Lek med 
bokstaver, lyder og 
tallbegrep. 
 
Rime og lage 
gåter. 
 
Gi barna kjennskap 
til alfabetet og 
skrevet tekst. 
Øve på å skrive 
navnet 
sitt.(fornavn og 
etternavn) 
Lekeskrive. 
 
Høytlesing fra 
”fortsettelsesbok”. 
 
Oppmuntre til å 
fortelle om 
opplevelser og 
erfaringer, å sette 
ord på følelser og 
meninger. 
Presentere for 
eksempel 
tegninger, leker 
 
Samarbeid med 
voksne om skriving 
av beskjeder, 
rapporter på 
visma. 
 
Bruk av IKT - finne 
informasjon, skrive 
navnet sitt på 
tastatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking 
og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiale og utstyr, teknologi og digitale 

verktøy, spill bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad fagområdene 
som barna senere møter som fag i skolen» 

(Rammeplan for barnehagen) 
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FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Kropp, bevegelse 
og helse 
Barn er kroppslig 
aktive og de 
uttrykker seg mye 
gjennom kroppen. 
Gjennom kroppslig 
aktivitet lærer 
barn verden og seg 
selv å kjenne. Ved 
sanseinntrykk og 
bevegelse skaffer 
barn 
seg erfaringer, 
ferdigheter og 
kunnskaper på 
mange områder. 
(Rammeplan kap. 
3.2) 
 

Lek og 
bevegelsesglede 
ute og inne, 
grunnleggende 
bevegelser. 
Tumlelek, lek med 
ball, puter og 
madrasser. 
 
Bli kjent med 
barnehagens 
uteområde, bevege 
seg på ulike 
underlag. 
 
Bruke puslespill 
med store knotter, 
duploklosser og 
”puttekasse”. 
 
Utvikle et positivt 
forhold og aktiv 
deltakelse i: 

- stell 
- måltid 
- hvile 

  
Stimulere til 
kropps-bevissthet. 
 
Benevne 
kroppsdeler 
 
Følelser 

Øve på 
grunnleggende 
bevegelser som 
f.eks. rulle, og 
hoppe. 
 
Finmotoriske 
aktiviteter som 
puslespill og 
klosser. 
 
Lek med ball. 
 
Turer i nærmiljøet, 
gå i ulendt terreng. 
 
Bevegelses-sanger. 
 
Selvstendighets-
trening. 
 
Påkledning. 
 
Førstehånds- 
erfaring med å 
klippe/lime. 
 
Hygiene 
 
Toalett trening. 
 
 
Grensesetting for 
egen kropp i 
naturlige settinger - 
respekt for 
hverandres 
intimsoner 
 
Følelser 
 
 
 

Bruke kroppen 
aktivt både inne og 
ute i 
naturen og oppleve 
glede ved det. Nye 
utfordringer ved å 
gå på lengre turer. 
 
Få erfaring med 
uteaktiviteter i alle 
årstidene. Følge 
instruksjoner f.eks. 
å gjennomføre 
hinderløype, enkle 
regelleker. 
 
Finmotoriske akt. 
som f. eks 
klipping, liming, 
perling osv. 
 
Gode matvaner. 
 
Selvstendighets-
trening av og på 
kledning, måltid, 
lære gode rutiner i 
forhold til håndvask 
og personlig 
hygiene. 
 
Grovmotorisk m/ 
fokus på å 
balansere, hinke, 
samla bein, hoppe, 
føyse, klatre, 
kaste/ ta imot ball. 
 
Grensesetting for 
egen kroppsamling 
 
Følelser 
 

Gode erfaringer 
med å være ute i 
naturen og med å 
utfordre seg selv 
fysisk, f.eks. delta i 
sanseløype, klatre 
og balansere. 
 
Gå på lengre turer. 
 
Beherske av- og 
påkledning og holde 
orden i egne klær. 
 
Selvstendighets 
trening 
 
Kjenne til 
elementer i et sunt 
kosthold. 
 
Tørre å smake på 
ny og ukjent mat. 
 
Ha et forhold til 
personlig hygiene. 
 
Grensesetting for 
egen kropp. 
Samling med fokus 
på respekt for 
hverandres 
intimsoner 
 
Hvem sier jeg det 
til om jeg ikke har 
en bra dag?  
Følelser 
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FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Kunst, kultur og 
kreativitet 
Barnehagen må gi 
barn mulighet til å 
oppleve kunst og 
kultur og til selv å 
uttrykke seg 
estetisk. Å være 
sammen om 
kulturelle 
opplevelser og å 
gjøre eller skape 
noe felles, bidrar 
til 
samhørighet. Barn 
skaper sin egen 
kultur ut fra egne 
opplevelser. 
Gjennom rike 
erfaringer 
med kunst, kultur 
og estetikk vil barn 
få et mangfold av 
muligheter for 
sansing, 
opplevelse, 
eksperimentering, 
skapende 
virksomhet, 
tenkning og 
kommunikasjon. 
(Rammeplan kap. 
3.3) 

Gjøre barna kjent 
med å bruke ulike 
materialer som 
fargestifter, 
malepensel, 
fingermaling og 
playdough. 
 
Førstehåndserfaringer 
med instrumenter. 
 
Skal daglig oppleve 
sang og musikk.  
 
Spille musikk og legge 
til rette for dans og 
bevegelsesglede. 
 
Barnehagens 
tradisjoner. 

Prøve forskjellige 
instrumenter. 
 
Bruke forskjellige 
maleteknikker. 
 
Bli kjent med flere 
formingsmaterialer 
som for eksempel 
plastelina og 
trolldeig. 
 
Utvide 
sangrepertoaret.  
 
Bli kjent med 
dramatisering. 
 
Forme i sand og 
snø. 
 
Barnehagens 
tradisjoner. 

Tegne 
”hodefoting”. 
 
 
Lytte til eventyr og 
bøker. 
 
Få øvelse i å bruke 
fantasi og 
kreativitet 
gjennom skapende 
virksomhet og den 
frie leken/ rollelek 
(regler). 
 
Gi barna et forhold 
til kunst og kultur  
 
 
 

Øve på klipping og 
blyantgrep. 
 
Kjennskap til å 
blande og bruke 
primærfargene i 
skapende arbeid. 
 
Male på ulikt 
materiell. 
 
Ha et kreativt 
forhold til musikk 
og tekst gjennom 
for eksempel å 
skape 
egne sanger og 
fortellinger. Gjerne 
bruk av Smartbord. 
 
Erfaring med å stå 
fram og opptre. 
 
Vikinger 
 

 
 

FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Etikk, religion og filosofi 
Etikk, religion og filosofi 
er med på å forme måter 
å oppfatte verden og 
mennesker på og preger 
verdier og holdninger. 
Religion og livssyn legger 
grunnlaget for etiske 
normer. Kristen tro og 
tradisjon har sammen 
med humanistiske 
verdier gjennom 
århundrer preget norsk 
og europeisk kultur. 
Respekt for 
menneskeverd og natur, 
åndsfrihet, 
nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd og 
solidaritet er verdier 
som kommer til uttrykk i 
mange religioner og 
livssyn og som er 
forankret i 
menneskerettighetene. 
Norge er i dag et 
multireligiøst og 
flerkulturelt samfunn. 
(Rammeplan kap. 3.5) 

Empati, det å 
være god 
mot andre, og 
begrepene 
lei seg, glad og 
sint. 
 
Oppleve seg sett, 
hørt og 
forstått. 
 
”Min og din” 
 
Synge bordvers. 
 
Markere høytider 
 

Kjenne igjen 
følelser. Undre 
seg over følelses-
uttrykk. 
 
 
Turtaking. 
 
Finne glede i 
samvær og 
samspill med 
andre barn. 
 
Øve på å hilse, 
”hei” og ”hade”. 
 
Oppleve 
medinnflytelse 
i barnehagen. 
 
Markere høytider. 
 

Respektere andre. 
 
Se egne og andres 
følelser og behov, 
hjelpe hverandre. 
 
Si positive ting til 
hverandre. 
 
Hevde seg selv og 
sine egne behov. 
 
Få veiledning i 
konflikter. 
 
Få opplevelse i 
andre kulturer. 
 
Utvikle evne til å 
stille spørsmål, 
resonnere og 
undre seg. 
 
Gi barna 
kjennskap til 
høytider og 
tradisjoner. 
Inne – og ute 
miljødag 

Kunne uttrykke 
tanker/spørsmål og 
være nysgjerrig på 
livet. 
 
Føre enkel samtale 
om etiske 
leveregler, respekt 
og toleranse. 
 
Respektere og 
akseptere 
mangfold. 
 
Ha klare 
forventninger om å 
bli sett, hørt og 
forstått av 
omgivelsene. 
 
Begynnende 
forståelse for den 
enkeltes 
rettigheter og 
likeverd. 
 
Gi barna kjennskap 
til høytider og 
tradisjoner. 
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FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Nærmiljø og samfunn 
Barns medvirkning i det 
indre liv i barnehagen kan 
være første skritt for å få 
innsikt i og erfaring med 
deltakelse i et 
demokratisk samfunn. 
Barnehagen skal bidra til 
at barn møter verden 
utenfor familien med 
tillit og nysgjerrighet. 
Den skal legge vekt på å 
styrke kunnskap om og 
tilknytning til 
lokalsamfunnet, natur, 
kunst og kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og 
levesett. Barn skal 
medvirke i å utforske og 
oppdage nærmiljøet sitt. 
(Rammeplan kap. 3.6) 

Bli kjent i 
barnehagens 
inne - og 
utemiljø. 
Bli kjent og 
trygg på 
andre barn 
og voksne. 
 
Skape 
tilhørighet til 
hverandre 
som gruppe. 
 
 
Fokus på 
likestilling vil 
være i alle 
aldre. 

Bli kjent med 
området rundt  
barnehagen.  
 
Lære navn på 
barnehagen og byen 
vår.  
 
Bli kjent med 
flagget. 
 
Utvikle samhold og 
gruppefølelse 
gjennom 
samlingsstunder og 
andre 
aktiviteter. 
 
Hjelpe til med 
enkle oppgaver, 
sette på tralla. 
Bidra til 
fellesskapet  ved å 
”hjelpe til”. 

Hva har vi i 
nærmiljøet? 
Industriområdet 
osv. 
 
Erfare at de selv og 
andre er 
med på å påvirke 
fellesskapet. Samt 
at de er viktige for 
fellesskapet. 
 
Erfare at egne 
handlinger kan 
påvirke andre. 
 
Lære å inkludere 
andre. 
 
Rydde leker 
 
Miljødag 
 
 

Stille spørsmål, 
samtale og 
filosofere rundt 
naturopplevelser. 
 
Vite hvor en selv 
bor. 
 
Bli kjent med 
lokalkultur. Hvilke 
kulturminner har vi 
i nærheten? 
 
Besøke 
Vikingfestivalen 
 
Besøke/vite hvor 
for eksempel 
brannstasjon, 
politi, rådhus, 
bibliotek, skole er. 
 
 

 

FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Antall, rom og 
form 
Barn er tidlig 
opptatt av tall og 
telling. De 
utforsker rom og 
form, de 
argumenterer og er 
på jakt etter 
sammenhenger. 
Gjennom lek, 
eksperimentering 
og 
hverdagsaktiviteter 
utvikler barna sin 
matematiske 
kompetanse. 
Barnehagen har et 
ansvar for å 
oppmuntre barns 
egen utforskning og 
legge til rette for 
tidlig og god 
stimulering. 
(Rammeplan kap. 
3.7) 
 (Rammeplan kap. 
5.1) 
 

Skille begrepene 
stor og liten, samt 
opp og ned. 
 
Kontraster  
 
Kjenne sin plass i 
garderoben og ved 
bordet. 
 
 
Puttekasse, former 
og farger. 
 
Romfølelse ved 
aktiv bruk av 
kroppen. 
 
Begrepslæring 
gjennom sanger. 
 
 

Rydde leker på rett 
plass. 
 
Skille mellom en og 
mange. 
 
Bruke tallord. 
 
Hente på 
oppfordring to 
gjenstander. 
 
Kan dele ut en til 
hver. 
 
Fokus på 
kroppsdeler – 
plassering. 
 
Begrepene 
likt/ulikt 
 
Navngi former og 
farger. 
Klassifisering, stor 
liten. 
Tallbegreper. 
Spill, puslespill, 
lotto. 
 
Få interesse for 
matematikk i 
hverdags- livet, 
f.eks. dekke på 
tralla, dekke bord, 
hvor mange er vi 
her i dag osv. 

Utvide ulike 
matematiske 
tallbegrep, farger, 
størrelser og 
former. 
 
Øve på å telle 
gjenstander, 
barn osv. 
 
Bli kjent med tall. 
 
Bli kjent med 
matematiske 
begreper som 
trekant, sirkel 
osv. 
 
Bygge med klosser, 
konstruksjonslek. 
 
Spille spill. 
 
Erfare bruk av 
måleenheter i 
hverdagen. 

Ha kjennskap til 
tallrekken og enkle 
regnestrategier. 
 
Kjenne til 
ukedagene, 
måneder og de 
forskjellige 
årstidene. 
 
Kjenne til klokka og 
tid. 
 
Kopiere og lage 
mønster. 
 
Kjenne til 
motsetninger som  
størst – minst, yngst 
– eldst osv. 
 
Sortere ting i 
kategorier. 
 
Kunne orientere seg 
i enkle kart, eks 
skattejakt. 
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FAGOMRÅDE 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år 

Natur, miljø og 
teknikk 
Naturen gir rom for 
et mangfold av 
opplevelser og 
aktiviteter til alle 
årstider og i all slags 
vær. Naturen er en 
kilde til 
skjønnhetsopplevelser 
og gir inspirasjon til 
estetiske uttrykk. 
Fagområdet skal 
bidra til at barn blir 
kjent med og får 
forståelse for planter 
og dyr, landskap, 
årstider og vær. Det 
er et mål at barn skal 
få en begynnende 
forståelse av 
betydningen av en 
bærekraftig 
utvikling. I dette 
inngår kjærlighet til 
naturen, forståelse 
for samspillet i 
naturen og mellom 
mennesket og 
naturen. 
(Rammeplan kap. 3.4) 

Se på bilder av 
kjente dyr og 
bli kjent med 
hvilke lyder 
de lager. 
 
Oppleve glede 
ved å være 
ute i ulikt vær 
og ulike 
årstider. 
 
Utforske 
barnehagens 
uteområde og 
det som finnes 
der + korte 
turer i 
nærmiljøet. 
 

Turer i 
nærmiljøet.  
 
Studere hva vi 
finner på 
bakken, i skogen, 
i fjæra 
osv. og bruke 
materialet som 
inspirasjon til 
estetiske 
uttrykk. 
 
Lære navn på 
noen vanlige 
insekter og dyr. 
 
Lære seg gode 
holdninger og 
respekt for 
naturen. 
 
Oppleve undring 
over naturens 
mangfoldighet. 
 
Kjennskap til 
forskjellige 
årstider. 
 
Være med på 
diverse gjøremål 
som å vaske og 
bake. 

Lære om 
skiftningene i 
naturen 
gjennom 
årstidenes gang. 
Så og høste. 
 
Studere/iaktta 
ting i naturen 
f.eks. planter, 
insekter, fugler 
osv. 
 
 
Brannvern 
 
Lære navn på de 
mest vanlige 
innsektene, dyr, 
planter og trær 
som finnes i vårt 
nærmiljø.  
 
 

Naturvern. 
 
Kjenne navn på de 
vanligste trær og planter i 
nærmiljøet. 
 
Få 
erfaringer/eksperimentere 
med naturfag 
fysikk, kjemi og biologi. 
 
Brannvern 
 
Få erfaring med: å starte 
opp PC, finne program, 
avslutte. Ta digitale 
bilder, printe ut. 
Lære om internett, printe 
ut bilder – hvilke 
muligheter har en PC? 

 
Vi vil benytte oss av mattekassen, lurelabben og fysikkassene våre ut fra barnas alder og modenhet.  
For å ha fokus på miljøet rundt oss har vi startet et nytt forbyggende tiltak. Vi fortsetter med miljødager, der 
kosting og spyling av uteområdet er hovedfokus. 
 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/
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Årshjul 
 
PLANLEGGINGSDAG     15. August 
 
TRAFIKKUKE      UKE 36 
 
BRANNVERNUKE      UKE 38 
 
PLANLEGGINGSDAG     21. Oktober 
 
FN DAG       20. Oktober 
 
HØSTFEST       02. november (uke 44)  
  
JULEBORD       07. Desember 
 
NISSEFEST       19. Desember 
 
LUCIADAGEN       13. Desember 
 
PLANLEGGINGSDAG     23. Januar  
 
SAMEFOLKETS DAG            06. Februar 
 
KARNEVAL/BAMSEFEST      17. Februar  
 
BARNEHAGEDAGEN      17. Mars (uke 11) 
  
PLANLEGGINGSDAG     17. Mars  
 
PÅSKELUNCH       29. Mars  
 
MAIFEST       16. Mai 
 
PLANLEGGINGSDAG     19. Mai  
 
VIKINGUKE       UKE 23 (Sirkel) 
 
 
SOMMERFEST/ Bygnes Vitenbarnehage 13 år  21. Juni 
 
Med forbehold om endringer. 
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August – september  Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
Mottakelse 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Viser glede over å se 
barnet 

 Barnet vil komme  

Deler fokus med barnet 
(eks: barnet viser 
noe/forteller noe når 
det kommer) 

 Barnet viser 
noe/forteller noe når 
det kommer)– barnet 
føler seg sett  

 

Faste rutiner (si god 
morgen med navn, godt 
humør, forutsigbarhet) 

 Viser følelser (glede, 
sinne o.l.) 

 

Forteller litt hva vi skal 
gjøre i dag/holder på 
med nå 

 Finner trygghet i 
avskjed (finner ro, 
mestrer overgangen) 

 

Sier noe om hva barnet 
gjorde i går (i går 
husker jeg at du osv..) 

 Barnet føler seg sett  

Møte barnets behov i 
sine følelser 

 Barnet føler seg 
inkludert 

 

 
I avskjed 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Legge til rette for en 
god overgang (hjelpe 
barnet å avslutte, si ha 
det ved navn) 

 Avslutte på en god 
måte (Vise glede i 
henting, kroppsspråk) 

 

Positive 
tilbakemeldinger 
(Forteller hva barnet 
har gjort i dag) 

 Lyst å vise/ fortelle  

 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
 
 
 
 
 
 

Gode relasjoner 
 
Lek og vennskap 
 
Pedagogisk ledelse 
 
God språkutvikling 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratisskole.dk/?mod%3Dminipic%26id%3D1231&ei=DblRVY_XEOXmywP5z4HACw&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNHphJApPqMZfHaHWIGhizWbqjwRbw&ust=1431505521904567
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September – oktober Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
I aktivitet 
 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Engasjement (Viser 
nysgjerrighet) 

 Engasjement  

Utforsker 
tema/aktiviteten 

 (Utforske)Lyst til å 
utforske – finne ut av 
ting  

 

Kommunikasjon  
(å lytte og se mer enn 
man prater?) 

 Deltakelse  

Støtter (oppmuntring til 
barnet og i 
fellesskapet) 

 Skaperglede; glede over 
aktiviteten (fornøyde 
barn, lyst til å fortsette) 

 

Anerkjennelse og 
bekreftelse (trygghet) 

 Bli sett 
(Barnet våger å tro på 
seg selv – ikke kun 
ferdighetene sine, trygg 
og tilfreds 
Tillit til den 
voksne/omgivelsene) 

 

Legge til rette tilbud 
for planlagte 
aktiviteter på 
ettermiddag (inne og 
ute) 

  Progresjon, når nye 
mål (barnet våger å 
gjøre feil, lærer seg å ta 
i mot hjelp) 

 

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

   

 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 

September – oktober Gruppe; 
 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
 
I lek 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Stimulere til 
entusiasme, spontanitet 
og lekenhet, viser 
nysgjerrighet 

 Spenning i leken  
Barnet får lyst til å leke 
Finner ro i leken 

 

Aktiv deltakelse  
(Observatør, rekvisitør, 
Medleker, lekeleder) 
Anerkjenne (Se og rose, 
støtte) 

 Innlevelse, «magi», 
lystbetont, glemmer tid 
og rom. Kjenner seg 
betydningsfull. 
 

 

«Fredet» leketid 9.30-
10.30 (ikke planlagte 
møter) 

 God lekepartner   

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

 Progresjon i leken 
(lekekompetanse) 

 

 
 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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Oktober – november Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden.  Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
I overganger 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Ta den tiden barnet(a) 
trenger 

 Finner trygghet i nye 
situasjoner (glede, 
latter og smil, positivt 
kroppsspråk) 

 

Felles gode 
rutiner/strategier, 
forutsigbarhet, 
gjentakelse 

 Mestrer overgangen fra 
en aktivitet til en 
annen (avslutter, tar i 
beskjed om ny 
aktivitet) 

 

Trygg voksen (være 
forberedt, støtte og 
oppmuntre ) 

 Selvstendig  

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

 Inkludert i fellesskapet  

 
 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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Januar – februar  Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
I garderoben 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Oppmuntre og støtte  Lystbetont  

Positiv kommunikasjon,  
legge til rette for 
hverdagssamtale 

 Progresjon i 
selvstendighetstrening 

 

Organiserer 
(tilrettelegging, 
inndeler i smågrupper, 
samarbeid med andre) 

 Samarbeid (Be om hjelp, 
hjelpe andre) 

 

Ta den tiden barnet(a) 
trenger 

 Mestringsfølelse (ønsker 
å prøve selv, 
kroppsspråk) 

 

 
 
I lek 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Stimulere til 
entusiasme, spontanitet 
og lekenhet, viser 
nysgjerrighet 

 Spenning i leken  
Barnet får lyst til å leke 
Finner ro i leken 

 

Aktiv deltakelse  
(Observatør, rekvisitør, 
medleker, lekeleder) 
Anerkjenne (Se og rose, 
støtte) 

 Innlevelse, «magi», 
lystbetont, glemmer tid 
og rom. Kjenner seg 
betydningsfull. 
 

 

«Fredet» leketid 9.30-
10.30 (ikke planlagte 
møter) 

 God lekepartner   

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

 Progresjon i leken 
(lekekompetanse) 

 

 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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Februar   Gruppe; 

Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 

bedre 

Stellesituasjon 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 

Mestring 

Egenverd 

Trivsel 

Er oppmerksom på 
ansiktsuttrykk og 
kroppsspråk (mental 
tilstedeværelse) 

 Kjenner seg akseptert og 
likt, våger å vise sine 
følelser 

 

Gi bekreftelser og 
anerkjennelse konkret 
ros. Bruke både sang, 
regler og ord. Legge til 
rette for 
hverdagssamtale 

 Har forventninger om 
noe som er godt og viser 
trygghet (har 
forventninger, prater, 
synger, viser følelser og 
kroppsspråk) 

 

Skjerme og finne roen 
om barnet trenger det. 
(tid og tålmodighet i 
møte, respektere barnets 
valg.) 

 Ønsker å gjøre ting selv 
og stråler 
mestringsfølelse. 

(barnet kjenner seg 
akseptert, forstått, og 
medvirke) 

 

Oppmuntre til 
deltagelse, gi barnet 
utfordringer og rom og 
tid til å øve/gjøre selv. 

   

Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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Februar – mars  Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
På tur 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Skape forventning  Er del av fellesskapet  

Variere turmål  Utforskerglede (aktive 
barn) 

 

Utforske sammen  Viser glede, forventning  

Anerkjennende (støtte 
og gi ros, tilrettelegge 
for utfordringer og 
utvikling) 

 Opplever progresjon   

Samtale før–under og 
etter turopplevelsen 
Anerkjennende (støtte 
og gi ros, tilrettelegge 
for utfordringer og 
utvikling) 

 Opplever 
mestringsfølelse (finne 
trygghet ved å prøve 
nye utfordringer) 

 

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

   

 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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Mars -april Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
I måltid 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Faste plasser  Fortellerglede  

Skape god stemning  Aktiv i samtaler 
(småprat, latter, god 
stemning, kroppsspråk) 

 

Bevisst på ro  Matglede (uttrykke 
ønsker, får dekket sine 
behov) 

 

Støtte ved behov  Samarbeider  

Oppmuntre  Selvstendig  

Se og høre alle barna    

Legge til rette for 
hverdagssamtale, 
fortelle historier 

   

Matglede    

 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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April - mai Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
I overganger 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Ta den tiden barnet(a) 
trenger 

 Finner trygghet i nye 
situasjoner (glede, 
latter og smil, positivt 
kroppsspråk) 

 

Felles gode 
rutiner/strategier, 
forutsigbarhet, 
gjentakelse 

 Mestrer overgangen fra 
en aktivitet til en 
annen (avslutter, tar i 
beskjed om ny 
aktivitet) 

 

Trygg voksen (være 
forberedt, støtte og 
oppmuntre ) 

 Selvstendig  

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

 Inkludert i fellesskapet  

 
 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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April - mai Gruppe; 
Leveres styrer innen utgangen av siste måneden. Svar med ja, nei eller kan bli 
bedre 
 
I lek 

 

Hva gjør vi voksne?  Hva ser vi hos barnet?  

Livsglede 
Mestring 
Egenverd 
Trivsel 

Stimulere til 
entusiasme, spontanitet 
og lekenhet, viser 
nysgjerrighet 

 Spenning i leken  
Barnet får lyst til å leke 
Finner ro i leken 

 

Aktiv deltakelse  
(Observatør, rekvisitør, 
medleker, lekeleder) 
Anerkjenne (Se og rose, 
støtte) 

 Innlevelse, «magi», 
lystbetont, glemmer tid 
og rom. Kjenner seg 
betydningsfull. 
 

 

«Fredet» leketid 9.30-
10.30 (ikke planlagte 
møter) 

 God lekepartner   

Legge til rette for 
hverdagssamtale 

 Progresjon i leken 
(lekekompetanse) 

 

 
Vi har vurdert det slik at vi bør sette i gang følgende tiltak; 
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Vedlegg til årsplan 
Vi forholder oss til følgende planer som er samlet i en egen perm og på visma; 
 
Aktuelle lenker 
 
Barnehageloven 
Rammeplan for barnehagen 
Helse, miljø og trivsel i barnehage 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole 
Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen 
Bra mat i barnehagen - helsedepartementet 
Utdanningsdirektoratet -barnehage 
Smittevern i barnehage og skole 
Trafikksikker kommune- trygg trafikk 
Utviklingsplan for Karmøy barnehagene 2017-2022 
Nettside for Karmøy barnehagene 
Bygnes Vitenbarnehage nettside 
Foreldreutvalget for barnehager 
Salaby barnehage 
 
 
Aktuelle skjema/rutiner 
 
Skjema for foreldresamtaler 
Rutiner for overgang barnehage-skole 
Duå utviklingsplan 
Evalueringsskjemaer 
Trafikksikkerbarnehage 
Trygg i Bygnes Vitenbarnehage 
Oppstartsamtaleskjema og trygg start i Bygnes 
Vitenbarnehage 
Årshjul liten og trygg  
Barnehagens fagområder m/progresjonsplan 
Årshjul for «skape rom for forskning» 
Compilo; ulike rutiner for barnehagene 
 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/regelverk/veiledere/veileder-om-helse-miljo-og-trivsel-i-barnehagen.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifter
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifter
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/
https://www.fhi.no/sv/barnehage/
https://www.tryggtrafikk.no/barnehage/
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/07/Barnehagene-utviklingsplan.pdf
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/07/Barnehagene-utviklingsplan.pdf
https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/
https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/
https://bygnesbarnehage.karmoy.kommune.no/
http://www.fubhg.no/
http://barnehage.salaby.no/

