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KOLNES BARNEHAGE    

   

   

    

    

   

                          

Dager med omsorg, latter og glede!  

en innholdsrik hverdag med voksne til stede! 
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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.   

  

I 2021 startet Karmøy Kommune en felles satsing i de kommunale barnehagene.  

“Liten og trygg” som foreldreaktiv tilvenning ble videreutviklet til et konsept som skal gjelde 

på alle områder og omfatte hele barnehageperioden. “Liten og trygg” er nå vår felles identitet 

i de kommunale barnehagene og skal gi informasjon til foresatte om vår visjon og våre 

verdier. Vi legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og da spesielt i overganger.   

 

 

 

  

Ordskyen til Liten og trygg viser våre verdier   
og gir dermed retning for vårt arbeid med barna.  
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Språkløyper 

I 2019 startet Karmøy kommune en langsiktig satsing for å heve kompetansen på barns 

språkutvikling i Karmøybarnehagene. Lesesenteret ved UiS er samarbeidspartner i arbeidet. 

Alle de kommunale barnehagene deltar i prosjektet gjennom arbeidet med 

verktøyet «Språkløyper» . Vi har valgt å arbeide med språkløyper knyttet opp mot 

litteraturformidling og leseglede.  

 

Ressurser  

I Kolnes møter du profesjonelle, trygge og kunnskapsrike ansatte som genuint bryr seg 

om barnet ditt.  Pedagogene har fordypning og videreutdanning på fagområder som 

småbarns pedagogikk, relasjoner og samspill, språkutvikling, veiledning, ledelse, 

barnehagevitenskap og spesialpedagogikk. Den største ressursen i barnehagen er det 

personalet som utgjør. Til sammen har vi høy ansiennitet og lang erfaring som danner 

grunnlaget for hverdager fylt av trygghet, utvikling, lek, mestring og glede. Vi er både 

lærebedrift for elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skoler og 

praksisbarnehage for studenter fra lærerhøyskolen HVL.   

 

 
 
 
  

  

   

https://sprakloyper.uis.no/
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Rett til et trygt 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 for 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.      
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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, 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    

  

   
 

http://www.karmoy.kommune.no/
http://www.udir.no/
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Pedagogisk ledelse, ansvar og roller   

  

   

     

4 Lederprinsipper (Karmøy kommune)    

  
 Ledelse er å lede seg selv og andre.     
 
 
Vi gir retning -    
Tydeliggjør og kommuniserer visjon, mål og ønsket resultat.    
    

 
Vi gir støtte -    
Ser medarbeidere og gir rom for autonomi / selvstendighet.    
    

 
Vi samskaper -    
Verdsetter initiativ og utvikler arenaer for samhandling.    
    

 
Vi er proaktive -     
Er forutseende, søker aktivt etter muligheter og iverksetter.    
 
Disse prinsippene går igjen i arbeidet vårt, - En barnehage med mye latter, varme og 
omsorgsfulle, og engasjerte voksne. 
 
 
Som lærende organisasjon, oppdateres og arbeider personalet i Kolnes barnehage gjennom: 
 

- Årsplan, arbeidsplan og dagsrytme.    

- Ukentlige avdelingsmøter og pedagogisk ledermøte.    

- Møter med instanser, fagdager og personalsamlinger.    

- Dialog i bringe- og hentesituasjon, kommunikasjon i Visma app og foreldresamtaler,     

- Veiledning, medarbeidersamtaler, drøftinger med tillitsvalgte og verneombud.      

- Samspill med fag- og lederteam i Karmøy kommune.    
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Planlegging, dokumentasjon og evaluering  
 

  
  
  

  
  
 
 

Barnehagen dokumenterer og evaluerer det pedagogiske arbeidet for å sikre at alle barn får 

et tilbud som er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det pedagogiske innholdet i 

barnehagehverdagen blir synliggjort i det daglige arbeidet på ulike måter, blant annet i bilder 

og tekst i rapporter med tilbakeblikk. Vårt innhold og våre arbeidsmåter er faglig forankret.  

  

Vi planlegger og evaluerer arbeidet vårt på avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter, 

planleggingsdager, barnesamtaler, barnemøter og i samarbeid med foreldre gjennom SU og 

foreldresamtaler. Barns medvirkning og påvirkning på egen barnehagehverdag er en viktig del 

av vår planlegging og evaluering av barnehagens innhold.   

  

“Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk perspektiv skal derfor ligge til grunn 

ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn (Rammeplan 2017, s.39).   

  

                                                      

«Planlegging gir barnehagepersonalet et grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk 
innen pedagogisk arbeid, noe som videre bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn i 
barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer 
rammeplanen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten» 
(Rammeplanen for barnehager, 2017) 

Planleggingen som gjøres må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, 

individuelt og i gruppe, og skal baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, 

systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre” (Rammeplan 2017 s.37).     
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Omsorg, danning, lek og læring  
   

    

Vårt verdigrunnlag     

 

I Kolnes barnehage er mangfold, trygghet, fellesskap og inkludering viktige verdier. Alle er vi 

likeverdige, alle er vi en viktig del av fellesskapet og alle er vi unike og fantastiske mennesker 

akkurat som vi er. Her er det rom for å være seg selv, uttrykke seg selv og være stolt av seg 

selv. 

 Vi ser deg! Liten og trygg  

 

Vårt motto 

«Dager med omsorg, latter og glede, en innholdsrik hverdag med voksne tilstede!»  

En barndom preget av trygghet, trivsel, utvikling, mestring, gode relasjoner og lek er 

fundamentalt. I Kolnes barnehage skal vi møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet 

og anerkjennelse. Vi skal legge til rette for inspirerende lekemiljø inne og ute, som bidrar til 

barns videre utvikling i lek og læring.     
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Omsorg  
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet, trivsel og utvikling av empati. Vi oppmuntrer 

og berømmer barns omsorg for hverandre. Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, 

respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Gjennom barnehagedagen legger 

vi til rette for barnas behov for fysisk omsorg, ro og hvile. Hos oss møter vi barna med varme, 

raushet, humor og anerkjennelse. Å bygge og vedlikeholde gode relasjoner mellom barn, 

personalet og foreldre er grunnleggende for barnas trivsel, glede og mestring.     
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Danning     

I vår barnehage ser vi dannelse som en prosess der personalet veileder og leder 

barnegruppen og enkeltbarnet. Gjennom dannelse overføres verdier, normer, tanker, uttrykk 

og holdninger. Det stiller krav til personalet om å være faglig 

oppdatert, reflektert og tydelig på hvilke verdier vi overfører til barna. Vi reflekterer sammen i 

personalet, sammen med barna, utfordrer, setter grenser, tydeliggjør våre forventinger og 

oppmuntrer barnets positive atferd.  Verdier som demokrati, mangfold og likestilling er 

grunnleggende i vårt arbeid. Bærekraftig utvikling, livsmestring og helse handler i vår 

barnehage om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal støtte 

barna i deres utvikling av evne til å tenke kritisk, vurdere etisk og til å handle slik at de kan 

være med på å skape endring. Barna skal få være med på å skape mening og være 

beslutningstakere ut fra alder og modenhet.   

  
 
                                        

Barnehagen skal sammen med hjemmet støtte barnets utvikling i å kunne samhandle positivt 

med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for 

barns samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Vårt mål er at alle barn skal ha noen å 

leke med og får oppleve vennskap. Å være en god venn stiller krav til empati. Vi skal derfor 

hjelpe barna til å vise omsorg for hverandre, gjenkjenne følelsesuttrykk og kunne sette ord på 

følelser.   
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Et trygt barnehagemiljø  
 

  
  

  
 
 
 
 
 

  

   
Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet, samtidig som det skal være rom til det 

enkelte barns utrykk. For oss er det viktig at hvert enkelt barn opplever at det har 

verdi bare i kraft av å være seg selv og at hvert eneste barn er en viktig del av 

fellesskapet. Vi skal hindre krenkelse og ekskludering og vi skal bidra til mangfold, gjensidig, 

respekt, inkludering og tilhørighet i barnehagen, samfunnet, naturen og kulturen. Barna skal 

få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Dette skal komme til uttrykk 

i barnehagen gjennom både planlagte aktiviteter og i hverdagssituasjoner med mål om 

forståelse og respekt for forskjellighet. Vi skal synliggjøre et mangfold av familieformer og 

sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Vi skal støtte barna i deres 

identitetsutvikling og bidra til at alle familier opplever at de har samme 

verdi, kjenner seg trygg og inkludert i vår barnehage. Personalet hos oss 

kjennetegnes av åpne, inkluderende, varme og kunnskapsrike fagpersoner som er oppriktig 

engasjert i barnet og barnets familie.   
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 Lek - Lekens egenverdi      
 

Å leke er barnas grunnleggende lære- og livsform. Leken er en arena for barnas utvikling og 

læring, og bidrar til sosial og språklig samhandling.  Lekens egenverdi handler om lekelyst, 

lekeglede, fantasi, magi, undring, teste grenser, mestring. Det skal legges til rette for at barna 

får nok tid til å leke, være i flytsonen. Vår oppgave som ansatte er å skape rom for 

god lek, sørge for inkludering, inspirere, møblere, finne lekerekvisitter, rigge tema og 

lekesoner. Vi kaller “rommet” for den 3. pedagogen. Vi bruker både udefinerbart 

lekemateriell og tradisjonelle leker av god kvalitet for å fremme god og allsidig lek.    

Personalet har gode kunnskaper om lek, og møter barna der de er for å hjelpe å utvikle 

lekekompetansen. Vår rolle er å veksle mellom å være «medleker», regissør, observatør og 

tilrettelegger. Vi støtter barn som kan streve med å komme i lek, og lar barns medvirkning 

komme til syne i lek og omgivelser. Vi evaluerer lekemiljø og endrer ved behov utfra 

barnas alder, interesser og utvikling. Barns medvirkning er en naturlig del av 

denne prosessen.   
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Barnehagen skal sammen med hjemmet støtte barnets utvikling i å kunne samhandle positivt 

med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for 

barns samspillsferdigheter og etablering av vennskap. Vårt mål er at alle barn skal ha 

noen å leke med, og få oppleve vennskap. Å være en god venn stiller krav til empati. Vi 

skal derfor hjelpe barna med å vise omsorg for hverandre, gjenkjenne følelsesuttrykk og 

kunne sette ord på følelser.    
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Barns medvirkning  

   

    

    
I Kolnes barnehage definerer vi barns medvirkning som vår evne til å lytte til og inkludere 

barnas innspill i planlegging, gjennomføring og evaluering.  Gjennom deltakelse og 

observasjoner opplever personalet at en spennende verden kommer frem. Vi har valgt å 

arbeide med små mennesker, som stadig gir oss ny kunnskap, humor og glede.   

   

Vi lytter til barna og gir dem ulik innflytelse etter hvilken alder de har. Gjennom vårt arbeid i 

prosjekter i lek og lekegrupper, skaper vi stor plass for barns medvirkning hver dag, i spontane 

dialoger, barnesamtaler enkeltvis, og i gruppe. På Rocketroll har vi barnesamtaler før 

foreldresamtalen. Friluftsliv og arbeid i prosjekter brukes som en felles arena for å følge opp 

våre 7 fagområder, skape medvirkning, inkludering og læring. Hvordan vi innreder og bruker 

ute- og innerom påvirker barns lek, samspill og læring. Vi innreder rommene med ulikt 

materiell og leker etter barnegruppens behov og interesser. Slik sikrer 

vi progresjon. Mindre barn uttrykker seg gjerne gjennom kropp og gester. Forskning viser at 

selv om vi utvikler verbalt språk, er det kroppsspråket som dominerer når vi utrykker våre 

følelser. Vi skal bekrefte barnets følelser og oppmuntre til å utforske 

gjennom aktivitet eller samspill med andre barn. Vi bruker observasjon til å kartlegge 

barnas interesser og læringsprosesser.  Vi reflekterer sammen og undrer oss over det vi ser og 

hører. Vi reflekterer rundt hvordan vi kan søke kunnskap og støtte barnet i å utvikle seg 

videre.   

  

Barna skal få kjennskap til FNs barnekonvensjon og rettigheter. De skal kjenne til sin 

ytringsfrihet og medbestemmelse; Alle barn har rett til å uttrykke seg, bli hørt og tatt på 

alvor i barnehagen, i familien og i samfunnet.   
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Sunne matvaner   

  

  
  
 

  

I Kolnes barnehage ønsker vi å bidra til at barna får utvikle gode kostvaner, hvor 

de blir introdusert for variert mat.  

 

I barnehagen vår får barna: 

Frokost 

Varmmat 2 dager i uken 

Frukt og grønt hver dag 

Grove rundstykker/Grove pannekaker  
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Foreldresamarbeid  
    

    
 
 

Barnas foresatte er viktige samarbeidspartnere for at barna skal kunne være Liten og trygg i 

Kolnes barnehage. Vi legger stor vekt på å ha en god dialog med barnets hjem. 

Vi ønsker en dialog preget av anerkjennelse og gjensidig respekt med barnets 

beste i fokus. Dette gjør vi gjennom daglig dialog i hente- og 

bringesituasjon, telefonsamtaler, skriftlig dialog gjennom meldinger 

på kommunikasjonsverktøyet Visma, årlige foreldresamtaler, møte i samarbeidsutvalg og 

foreldremøter.    

   
Ferie/fravær   

Barnas ferie/fravær legges inn i Visma av foresatte. Ved avvikling av ferie og permisjoner har 

vi faste vikarer på hver avdeling.   
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Tilvenning og overganger   

   

   

Overgang fra hjem til barnehage  

 

Kolnes barnehage startet i 2017 utviklingsarbeidet “Liten og trygg” med fokus på 

foreldreaktiv tilvenning. En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til 

barnehage. Vi driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart 

hvor målet er å skape gode relasjoner mellom barn og ansatte. Denne tilvenningen gir også 

foresatte god innsikt i sitt barns hverdag i barnehagen, og mulighet til å bli kjent med 

personalet på barnets avdeling. Det gir trygghet for foresatte å ha god kjennskap til 

barnehagen og det miljøet barnet skal være en del av. Trygge foreldre gir trygge 

barn. Dette utviklingsarbeidet har vært svært vellykket, og ble etter hvert delt og tatt i bruk i 

alle våre kommunale barnehager i Karmøy.  

  

 Oppstartsamtale med informasjon om barnet, 

informasjon og forventninger mellom hjem og barnehage   

 Foreldreaktiv tilvenning i minst 5 dager         
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Bytte av avdeling i barnehagen  

  
I vår barnehage har vi aldersinndelte grupper. Det er et valg vi har tatt for å kunne gi det 

beste omsorgs, leke- og læringsmiljøet til enkeltbarnet og barnegruppen.   

  

Våre avdelinger:  

Sjarmtroll 0-2 år  

Lykketroll 2-3 år  

Rocketroll 4-6 år  

  

Alle barna har faste ansatte på sin avdeling og vi tilstreber at hvert barn skal ha noen av sine 

kjente voksne gjennom hele barnehagetiden sin. Nærvær, trygghet, gode relasjoner og 

kunnskap om hvert barn gir trygghet for barn og foreldre. Våren og sommeren, før bytte av 

avdeling, er barna på besøk på sin kommende avdeling og deltar i lek og aktiviteter der 

sammen med personalet fra egen avdeling.    

       
 
 
 

  
 



20 
 

  
  

Overgang fra barnehage til skole  

  

Det siste året i barnehagen er et spesielt år. Barna er opptatt av at de er eldst i barnehagen og 

at de skal begynne på skolen til neste år. Overgangen fra barnehage til skole er en stor 

forandring i barnas liv. De skal mestre nye rutiner, regler, organisering av dagen, innhold og 

forventninger. Det å slutte i barnehagen for å begynne på skolen er spennende, 

men kan samtidig være litt skummelt eller vemodig for noen. Det er vår jobb å 

forberede barna best mulig på denne overgangen. Kunnskap gir trygghet, og vi bruker 

derfor mye tid på å snakke om forventninger og hva en skole egentlig er og inneholder både 

konkret og faglig. Kolnes barnehage samarbeider med skolen(e) barna skal begynne på for å 

sikre en god oppstart. I tillegg til å ruste barna for å mestre denne store overgangen har vi, i 

god barnehagetradisjon, et klart og overveiende fokus på her og nå for barnas liv leves først 

og fremst i dette øyeblikket.     

  

 “Liten og trygg” sine 6 åringer vil ha et felles vårtreff på tvers av barnehager  

 Foreldresamtale på våren for førskolebarna   

 Overføringssamtale mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang  
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Barn som trenger ekstra støtte  
   

   

Barn som har behov for ekstra støtte vil tidlig få den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske 

tilretteleggingen som er nødvendig for å kunne utvikle seg og delta i et likeverdig og 

inkluderende tilbud. Et slik arbeid vil alltid foregå i samarbeid med barnets hjem.    

    

Hvis barnet har behov for ytterligere støtte i sin utvikling, 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.   

   

“Tett på” team deltar i overføring av kunnskap og erfaring fra barnehage til skole.    

       

https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/ppt/
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Barnehagens fagområder    

    

  Gjennomgående tema - felleskap, læring og progresjon   

   
Vi har valgt å ha noen gjennomgående tema for hele barnegruppen, som gir felleskap 

og likevel progresjon i opplevelser og læring ut fra alder og avdeling.   

I tillegg sikrer vi variasjon i erfaring og læringstrykk ut fra bestemte aktiviteter for det enkelte 

årskull og avdeling   

 Kor  

 Språkløyper - Litterautformidling og leseglede   

 Kjøkkenhage   

 Sommerfugler: Fra egg til larver  

 Kyllinger: Fra egg til kyllinger  

 Friluftsliv - Fotballbane og ballbinge  

 Tradisjoner - Årshjul  

 «La humla suse» 

 

Kor 

    

En dag i uken samles alle gruppene til korsamling. Vi synger ulike barnesanger og knytter de 

opp mot tradisjoner og markeringer i barnehagen. Å synge i kor er en språkstimulerende 

aktivitet som bidrar til felleskap, samhold og glede blant alle gruppene våre. Vi 

ønsker å introdusere barna for ulike musikksjangre, rim og regler. Vi bruke sanger hvor barna 

kan bevege seg, da barn er kroppslige og vi har tro på at musikk og bevegelse bidrar til økt 

trivsel og glede. Vi bruker blant annet verktøy som «Korarti» og «Syngende barnehager».  

Karmøybarnehagenes egen Diggisang: 

https://m.youtube.com/watch?v=PAAysFmXYcE&feature=youtu.be  

https://m.youtube.com/watch?v=PAAysFmXYcE&feature=youtu.be
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Språkløyper: Litteraturformidling og leseglede   

   

«Innholdet i satsingen tar utgangspunkt i rammeplanens formål om å fremme 
kommunikasjon og språk som en del av barnets allsidige utvikling, samt om fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst. Utvikling av språk, begreper og kommunikasjon er viktig for 
barnet her og nå, og for videre livsmestring»   

(Fra Strategiplan for satsing på språk og kommunikasjon i Karmøy kommune).  
   
 

I vår barnehage har vi valgt å arbeide med språkløyper knyttet opp mot litteraturformidling og 

leseglede. Vi har gode lesekroker med bokkasser på hver avdeling. Bøkene i bokkasser er nøye 

utvalgt fra alder, interesser, mangfold og tips i fra biblioteket.   

Vi gjennomfører presentasjon av bøker og innhold i høytlesing med ulike konkreter, bilder og 

tekst, stemmebruk og mimikk. Bøkene som blir valgt ut er tilpasset barnets alder og 

språkforståelse. Hver enkelt ansatt leser til barn og barnegruppe flere ganger daglig. Vi 

opplever at barna hos oss liker å bli lest for, og de kommer selv med bøker de vil vi skal lese 

på nytt. Planlagte lesestunder er en del av arbeidet vårt i barnehagen, men 

det oppstår mange spontane lesestunder i løpet av barnehagehverdagen både inne og ute – 

ofte på barnas eget initiativ.     
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Kjøkkenhage 

  

“Barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer 
og veien fra mat til måltid” (Rammeplanen, 2017, s.50)  

 

  
 

Personalet i barnehagen driver frem prosjektet og lager prosjektplan om våren.  

I kjøkkenhagen planter og dyrker vi frem frø av sesongbaserte råvarer som 

poteter, gulerøtter, salater og grønnkål. Vi har også ulike typer bærbusker, rabarbra, 

jordbær og urter som vokser og trives i kjøkkenhagen. Barnehagen er opptatt av bærekraftig 

utvikling og i kjøkkenhagen vår får barna erfaring med hva bærekraft er i praksis. Vi planter frø 

som vi vanner og steller med gjennom hele sommeren, og når det er klart til innhøsting så får 

barna erfare at vi har dyrket frem egen mat. Råvarene fra kjøkkenhagen blir til god 

hjemmelaget lapskaus, sprø potetchips med salt og urter, eller søte bær med fløte på. Dette 

kan vi gjøre år etter år når vi tar vare på vekstene i kjøkkenhagen. I kjøkkenhagen finner vi 

også insekter og meitemark. Dette gir gode anledninger til å lære om samspillet i naturen, og 

studere det som skjer nede i jorden mellom insektene og meitemarkene som bor der. Det er 

viktig å ta vare på insektene rundt oss og dette ønsker vi at barna skal lære gjennom 

prosjekter i barnehagen. I “sommerfuglbedet” har vi planter som lavendel og 

sommerfuglbusk, disse dufter godt og tiltrekker seg både sommerfugler, humler og andre 

insekter. Det er også en fin sansehage for de minste hvor de kan lukte på vekster, og smake 

på urtene som vokser i egne plante kasser.            
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Sommerfugler: Fra egg til larve  

 

  

Når våren kommer, gleder de eldste barna seg til den årlige innhenting av nesleblader med 

egg på. De skal nemlig bli til sommerfugler. Dette er en tradisjon de har vært med på siden de 

var små, og deler ivrig sin kompetanse med de yngste barna våre. Det er en spennende 

prosess å følge utviklingen fra egg, til en larve, til den pupper seg og forvandles til flotte 

neslesommerfugler. 

 En larve som er sulten og trenger friske nesle blader for å overleve. Barna får erfaring med å 

være med å sanke blader og mate dem.  Vi studerer dem og undrer oss mye underveis.  Hele 

barnehagen synes dette er spennende å følge med på og jobber med aktuell litteratur og 

formingsaktiviteter parallelt.    

Det er en magisk dag i barnehagen den dagen sommerfuglene klekker og flyr ut.    
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Kyllinger: Fra egg til kylling  
  

  
 

Våren bærer med seg nytt liv. I barnehagen vår er barna delaktige i prosessen «Fra egg 

til kylling». Det er en stor opplevelse å se klekking på nært hold. Kyllingene som klekkes i 

barnehagen vår får en trygg start på livet, og leveres videre til bønder/småbruk vi avtaler med 

i forkant. På denne måten bidrar vi til bærekraft ved å gi kyllingene våre et verdig liv hvor de 

får vokse opp til verpehøns i et miljø som sikrer gode levevilkår (hygiene, god plass, 

næringsrikt for). Kyllingene blir i barnehagen en ukes tid før de reiser til gården.    
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Friluftsliv   

                                   

Uteområdet i barnehagen er stort og vakkert med variert terreng. Vi har egen skog i 

barnehagen, og rikholdige fauna, plante og insektliv. Vår store gapahuk med bålplass, brukes 

til samlinger, lek og måltider. 

Vi ønsker at barna skal få gode naturopplevelser i nærområdene her på Kolnes, hvor 

matlaging ute er en viktig del av denne opplevelsen. På Kolnes er det mange fine turområder 

som barnehagen benytter året rundt. Vi har heier, skog og turstier i umiddelbar nærhet. 

Barna får delta på ukentlige turer i nærmiljøet gjennom barnehageåret, og erfarer hvordan 

naturen endrer seg etter årstidene. Vi studerer planter, trær, dyr, fugler og insekter på turene 

våre. 

                             

 

 

“La Humla Suse”  

I år skal vi lære om humlenes viktige rolle i kulturlandskapet, økosystemet, kroppsbygning og 

den sosiale organiseringen med mer. Hvilke humler har vi, hva gjør de og hvordan kan vi 

hjelpe humlene til å bli flere! 
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Fotballbane og ballbinge  

 

Rett utenfor porten vår ligger Kolnes idrettsanlegg. Her har vi daglig tilgang til en stor 

fotballbane og flere mindre baner og ballbinger. Dette er et populært område som vi bruker 

mye, spesielt på våren og sommeren. Her har vi god plass til å løpe, ha ballspill, turn,    

sangleker og regelleker.            
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Markeringer /Feiringer 

 
Vi gjennomfører arrangementer internt på avdeling og på huset uten gjester i åpningstiden. 

Det er inkluderende, trygt og givende for barna fordi vi har fokus og tid sammen med barna. 

Barna får delta i planlegging og gjennomføring. Vi dokumentere og deler bilder og tekst i 

etterkant 

 

Tradisjoner - Årshjul  
  

Barnehagens faste tradisjoner som følges i løpet av et barnehageår:  

  

 

Uke 38    Brannvernuke  

Denne uken har vi fokus på brannsikkerhet med 

alderstilpassende aktiviteter.    

 

Uke 45 og 46   Barns rettigheter og bærekraft  

Barnekonvensjon, bærekraft, høsting (høstfest) 

Disse ukene fokuseres det på barns rett til 

beskyttelse, og rettigheter til å utrykke seg uavhengig 

av nasjonalitet, kjønn og religion. Det legges opp til alderstilpassede aktiviteter 

knyttet til temaet.  

 

13. Desember    Luciafeiring  

Vi baker lussekatter, går i Luciatog og markerer 

tradisjonen i barnehagen.   

 

  

 

 

 



30 
 

Desember    Grøtfest 

Vi synger julesanger, går rundt juletre, spiser grøt og får besøk av julenissen. 

  

6. Februar    Samefolkets dag  

Vi synliggjør samefolkets dag med å lage 

god mat, spiller samisk musikk, forteller 

eventyr og gir barna innsikt i samisk kultur. 

Det legges opp til alderstilpassede 

aktiviteter.  

  
                                                                                                     
Mars/april     Påskelunsj  

Vi spiser et godt måltid sammen i barnehagen. 

 

 

Juni  Avslutningsfest for førskolebarna  

Vi feirer førskolebarna våre med en fest de   

selv får være med å skape. «Barnehagelivet»  

avsluttes med overnatting i barnehagen for  

de som ønsker å delta. 

 

 

  Fargefest 

En uke med ekstra fokus på mangfold og 

inkludering, avsluttes med en fargefest. Gjennom 

samtaler med barna kom de selv frem til at «alle mennesker har samme verdi, 

uansett hvordan vi ser ut eller oppfører oss».  
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Avdeling Rocketroll, 4-6 åringer   

   
På Rocketroll er barna 4-6 år. Førskolegruppen er en del av Rocketroll. Vi er opptatt av å 

skape et inkluderende, inspirerende og humoristisk miljø som grunnlag for gode relasjoner og 

utvikling. Barnas medvirkning til innhold gjennom deres innspill og interesser er viktig for oss. 

Det gjør at vi ofte jobber prosjektbasert. Vi har også en fast struktur gjennom året som 

ivaretar faste, årlige tema knyttet til årstider, høytider, merkedager og satsingsområder.   

 

På Rocketroll har vi ukentlige utflukter med buss i nærmiljøet, gjerne knyttet opp til prosjekt 

vi jobber med. I fjor hadde vi et stort vikingprosjekt der vi inngikk et samarbeid med 

Nordvegen historiesenter på Avaldsnes, hvor vi fikk 

bli kjent med hvordan det var å leve som vikinger 

for over tusen år siden. Dette barnehageåret 

samarbeider vi med Karmøy kulturskole, og har 

fokus på fagområdet «Kunst kultur og kreativitet» 

(Rammeplanen for barnehager, 2017), hvor vi har et 

ekstra fokus på Nasjonalromantikken. Her skal vi 

lære mer om ulike malere, komponister, 

folkeeventyr. Vi skal også teste ut ulike kunstutrykk, 

og delta på ulike arrangement, som for eksempel dokken 

museum, Haugesund folkebibliotek, byvandring, bildegalleriet, mm.    

  

 

Vårt mål er at barna skal gå ut fra barnehagen med sterk tro på seg selv og egne evner, at vi 

har klart å vedlikeholde og oppmuntre deres naturlige nysgjerrighet og lyst til å lære, at de er 

trygge på sin egen og andres verdi, at de har høy lekekompetanse, deltar i fellesskapet på en 

god måte og har opparbeidet seg gode samspills- og kommunikasjonsevner. For å oppnå 

dette jobber vi kontinuerlig med å skape og bygge videre på gode relasjoner, har 

et gjennomtenkt innhold med faglig forankring og er proaktive. Det skal være 

trygt, godt og utviklende å være i barnehagen.   
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Tverrfaglig prosjektarbeid  

  
Vi ser at felles referanser hos barna i lek og personalets evne til å skape begeistring og 

tilrettelegge for et godt og variert lekemiljø med inkludering, mestring og godt samspill som 

viktige verdier, gir trygghet og rom for utvikling på alle områder. Vi mener at tverrfaglige 

prosjektarbeid der alle får mulighet til å bidra utfra sin utvikling og erfaring er 

den beste måten å legge til rette for barnas mestringsfølelse og 

utvikling. Gjennom felles prosjekter får barna felles referanser som brukes videre i leken og 

skaper samhold i gruppen. Vi er opptatt av barnas indre motivasjon til å lære som gjerne 

oppstår gjennom naturlig nysgjerrighet, undring, lek og praktisk erfaring.     
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Fjorårets prosjekt: Vikingene   
  

I år har vi som nevnt ovenfor jobbet med et tverrfaglig vikingprosjekt gjennom hele året. 

Målet var at barna skulle få kunnskap om vikingene som del av vår historie med tilknytning til 

nærområdet. Vi fikk kunnskap om vikingenes levemåte, kultur, høytider, samfunnsroller, 

runer, språk, symboler og norrøn mytologi. Vi fikk også kjennskap til det historiske området på 

Avaldsnes, bosted, verktøy, arkeologiske utgravinger, 

transportmidler, håndverk, pil og bue, skjold, sverd, 

klær, smykker, utstyr, husdyr, dyrking av mat og urter. 

Vi inngikk et samarbeid med Nordvegen historiesenter 

som la til rette for besøk på museet, samt deltakelse i 

ulike aktiviteter som å «Fiske Midgardsormen» og 

«Være arkeolog for en dag». Prosjektet ble avsluttet 

med et besøk på Vikingfestivalen på Bukkøy i juni. Et 

spennende og lærerikt prosjekt hvor både iver og 

entusiasme var til å ta og føle på. Det var en stor 

opplevelse å sammen dypdykke i en verden nær natur 

og sjø, på en måte fremmed, men likevel nær mye av det vi kjenner til på Vestlandet.    

 

  
Førskolegruppens årlige tradisjoner:   

  

- Julevandring i Norheim kirke er en årlig juletradisjon for førskolegruppen.   

- Førskolegruppen inviteres til å overnatte i barnehagen før sommeren sammen 

med noen fra personalet på samme avdeling. Her blir det ordentlig 

pyjamasfest med aktiviteter og meny som bestemmes av barna på forhånd. 

 For noen kan det være første gang de overnatter borte fra hjem/familie, og da 

kan det oppleves trygt at det skjer et sted de kjenner godt sammen med kjente 

voksne.   

- Vi arrangerer sommeravslutning for førskolegruppen internt i barnehagen med 

høytidelig seremoni og overrekking av blomster, diplom og gave i juni. Dette 

har de siste årene vært et stort høydepunkt som barna prater mye om i 

etterkant.      
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  Liten og trygg i vann    
 

  
Vanntilvenning i Vormedal svømmehall med sertifisert svømmelærer fra Karmøy 

Svømmeklubb og faste ansatte med livredningskurs, er et tilbud vi gir barna på Rocketroll i 

høstferien og vinterferien. Trygghet i vann er viktig og kan være livreddende. Under 

vanntilvenningen får barna erfaring med hvordan kroppen deres beveger seg i vann og 

hvordan de kan holde kroppen flytende. De får også erfaring med garderoberutiner i form 

av dusjing, avkledning og påkledning. Vi har mestringsfølelse, glede og trygghet i vann som 

mål for vanntilvenningen.    

  

  
   

Avdeling Lykketroll, 2-3 åringer   
  
 

På Lykketroll er barna 2-3 år. Vi er opptatt av å skape et inkluderende, inspirerende og 

humoristisk miljø som grunnlag for gode relasjoner, lek og utvikling. Barnas medvirkning til 

innhold i barnehagehverdagen er viktig for oss. Innspill og interesser fra barna vil vise igjen i 

hvilke rekvisitter vi bruker til den viktige leken og at vi jobber prosjektbasert med innhold og 

aktiviteter. Vi har også en fast struktur gjennom året som ivaretar faste, årlige tema knyttet til 

årstider, høytider, merkedager og satsingsområder.   
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Rollelek   

 

Rollelek er viktig for denne aldersgruppen, da de daglig gjør seg nye erfaringer både hjemme 

og i barnehagen. Disse erfaringene tar de med seg i leken og leker ut sammen med andre 

barn. Vi legger til rette for rollelek i små grupper hvor vi ansatte deltar og støtter barna i 

leken.  Vi ønsker å ha et kontinuerlig fokus på vennskap, følelser og inkludering i 

barnegruppen, og dette blir et av flere tema i samling utover høsten.  

På Lykketroll organiserer vi avdelingen vår inn i 5 lekesoner, slik at det er rom til flere typer lek 

samtidig.  I 2.etasje har vi store konstruksjonsleker som barna kan bygge hus, rom og lignende 

med.     
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Prosjekt: “La humla suse” 

 
Gjennom prosjektet “La humla Suse” skal barna på Lykketroll lære om de forskjellige artene 

av humler vi har i Norge, og hva vi som mennesker kan gjøre for å gjøre livet til humlene 

bedre. Humlene er viktige for naturen og for oss mennesker, og derfor skal vi i Kolnes 

barnehage legge til rette for at humlene skal trives i kjøkkenhagen vår. Vi skal etablere en 

humlekasse og plante humlevennlige planter. Prosjektet vil bli til etter hvert som vi får ny 

kunnskap og barna skal få være med å påvirke prosjektet i den retningen deres interesser tar 

oss. 

 

“Humlene har en meget viktig rolle både i kulturlandskapet og i naturlige økosystemer fra kyst 

til fjell, spesielt på den nordlige halvkule. De er pollinatorer som bestøver svært mange 

plantearter, og det er helt essensielt for plantenes utbredelse. Det har stor effekt på 

økosystemene generelt – og særlig på matproduksjonen til mange dyr, deriblant oss 

mennesker. Uten humlene ville store deler av verden sett helt annerledes ut.”  

 
Sitat hentet fra nettsiden til “La humla suse”: www.lahumlasuse.no. Her kan dere lese mer om “La humla suse” 
og foreningen bak dette viktige arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lahumlasuse.no/
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Naturopplevelser 

 
På Lykketroll skal barna få oppleve naturen og årstidene gjennom 

ukentlige turer ut i skogen og andre områder i nærmiljøet. Vi skal bli 

kjent med dyrearter og insekter som lever i naturen her på Kolnes 

gjennom faktabøker og skjønnlitteratur. Barna skal få erfare ulike 

måter å gjenskape naturen og kjente dyrearter med maling, tekstiler 

og andre spennende materiale og metoder.                    

  

 
 

  
                                
 

Musikk og leseglede    

 

Musikk, bøker og språkstimulering er en viktig del av hverdagen på Lykketroll, og de ansatte 

legger til rette for daglige sangstunder og lesestunder. Det er veldig fint med en lesestund 

etter lunsj hvor barna kan roe ned og ha en rolig stund sammen før de skal hvile eller ut for å 

leke. I samling har vi språkstimulerende innhold og aktiviteter som eventyrkasser med 

konkreter, bøker og sang.    

 
 
 

Kjøkkenhagen    
 

 
Når våren kommer skal vi i gang med prosjektet vårt i Kjøkkenhagen, og 

barna får være med å gjøre klar plante kassene, luke ugress og fylle på jord 

slik at det igjen er klart for å plante nye frø. Barna får erfare at frøene og 

plantene er avhengig av god og næringsrik jord, sol og vann for at de skal 

voksne og gro. Slik kan vi dyrke vår egen mat, og sørge for at vi får en 

bærekraftig kjøkkenhage. Plantene vi velger skal være humlevennlige i 

tråd med det vi lærer gjennom prosjektet vårt “La Humla Suse”. 

  



38 
 

   

               
 
 
 

Prosjekter og dokumentasjon 
 

Vi har en fast ukeplan der vi tar utgangspunkt i barnas interesser og jobber mye 

prosjektbasert, da er det gjerne tverrfaglig med utgangspunkt i barnas alder og 

modenhet. Dette dokumenterer vi ettertid i dagboken i Visma appen, og gjennom 

månedsbrev hvor vi oppsummerer hva vi har jobbet med på avdelingen og hvilke prosjekter 

og aktiviteter vi skal i gang med i tiden som kommer.  
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Avdeling Sjarmtroll, 0-2 år  

 
 
 

Sjarmtrollene våre er barn i alderen 0-2 år. I år er kullet en fin gjeng på 9 barn. Vi har vår egen 

avdeling med inngang og garderobe. Hvert barn har sin egen primær-kontakt og følger våre 

retningslinjer for oppstart fra “Liten og trygg”. Vi bruker mye tid på å bygge relasjoner mellom 

barn - personal, barn - barn og personal - foresatte. Å bli trygg og godt kjent inne på 

avdelingen og på vårt fine uteområde er viktig for oss når barna begynner i barnehagen.  Vi 

legger til rette for at barna skal få mye omsorg og nærhet i hverdagen slik at de tørr å være 

nysgjerrige og søke utfordringer.    
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Varierte dager på barnas premisser   

  

Sjarmtrollene trenger mye tid og rom til å bruke kroppen sin og erfarer gjennom lek og 

bevegelse. Vi legger til rette for gode sanseopplevelser, tumlelek og allsidig motorisk aktivitet 

inne og ute. Dere vil se at vi endrer leketema og lekemiljø underveis for å skape undring og 

erfaring ut fra barns interesser og utvikling. Å skape gode lesestunder på fanget rundt en bok 

og ha kjekke samlingsstunder preget av sang og musikk er eksempler på daglige 

språkstimulerende aktiviteter utenom leken som er naturlig i hverdagen hos oss.    

Vi skal møte barna på deres nivå og lage dager fylt med humor, mestring, utfordringer og 

glede. I begynnelsen av barnehageåret vil vi bruke tid på 

relasjonsbygging, vennskap og trygghet.  

Et godt foreldresamarbeid gir personalet gode 

kunnskaper om barnas rutiner som vi tar med oss inn i 

barnehagehverdagen.  Dette vil skape trygghet og 

forutsigbarhet. Vi er opptatt av å skape gode, trygge 

overganger.    
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Rutiner i opplevelser og fellesskap  

  

 

 
 
 

 
Innenfor barnehagens uteområder har vi et variert terreng med flora og fauna som det er 

spennende å utforske. Å gå på stien i vår egen skog og plukke blåbær, er gode opplevelser i 

hverdagen. Vi benytter oss av det fine uteområdet utenfor porten vår, tar med oss niste og 

utforsker sammen. Ukentlig har vi et samarbeid med Lykketroll, der vi skal gå på tur 

sammen. En fast dagsrytme legger til rette for hvile, søvn, stell, måltider og tid for lek.   

Innholdet på Sjarmtrollet blir tilpasset barnas dagsform, her er vi opptatt av god dialog med 

foresatte. Vi har en fast ukeplan der vi tar utgangspunkt i barnas interesser og jobber mye 

prosjektbasert, da er det gjerne tverrfaglig med utgangspunkt i barnas alder og 

modenhet. Dette dokumenterer vi ettertid i dagboken i Visma-appen og underveis med store 

bilder i garderoben. 
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Velkommen til oss i Kolnes barnehage!              
  

 «Dager med omsorg, latter og glede, en innholdsrik hverdag med voksne tilstede!»  

 

 

 

 

 

 


