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Barnehageloven med forskrifter legger føringer for 
årsplanens innhold. I august 2017 ble det vedtatt ny 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, noe 
som krever endring i praksis.  
 
Kommunens føringer, målkart og Utviklingsplan for 
Karmøybarnehagene 2017 – 2020, er også viktige 
dokument for de områder som prioriteres i neste 
periode. 
 
Barnehagens ledelse er godt rustet for å utføre det 
endringsarbeidet som nå skal i gang. Ledelsen jobber 
etter prinsippene om en lærende organisasjon, for å 
sikre barn og foreldre best mulig kvalitet i tråd med lov 
og rammeplan. Det legges til rette for 
barnehagebaserte kompetansehevingstiltak, der hele 
personalgruppen deltar, reflekterer og forankrer ny 
kunnskap. Dette skjer fortrinnsvis på personalmøter og 
planleggingsdager. 
 
Barnehagen deltar også i samarbeid på tvers av 
barnehager, involverer relevante kompetansemiljøer, 
og deltar jevnlig på fagutviklende nettverk, i regi av 
kommunens barnehagesektor. 

 
Karmøy kommunes barnehager deltar i prosjektet «En 
trafikksikker kommune»  i samarbeid med Trygg 
Trafikk. Formålet er å redusere antall drepte og skadde  
i trafikken. 
I den forbindelse har barnehagen utarbeidet egne 
trafikksikkerhetsrutiner knyttet til trafikkopplæring og 
rutiner på tur.  
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Om barnehagen 

Barnehagen vår ligger i søre enden av Hansadalen, like ved Sevland skole. 
Vi har flotte uteområder med trær, busker gress og knauser som er med på å gi 
barn utfordringer og stimulerer til variert utelek. Vi har også et multihus i 
Mannesmarka som benyttes flittig. 
 
Barnehagens åpningstid er fra kl 06.45 – 16.30 
 
Barnehagen har fire avdelinger med tre storbarn, - og en småbarnsgruppe. Den ene 
avdelingen – Maurtua er utegruppe. 
De ansatte har høy kompetanse og lang erfaring i barnehagdrift. Vi har pedagogiske 
ledere og barnehagelærere , fagarbeidere og assistenter. I tillegg har vi årlig 
lærlinger i barne og ungdomsarbeiderfaget. 
De ansatte har ulike kompetanser og interesseområder, og vi har dermed en 
personalgruppe som  har kunnskap om uteliv, ikt, forming, musikk, ernæring osv. 
Forskjellighet er en styrke som vi dermed kan bruke til felles nytte og glede. 
Nærmiljø på Sevland er en viktig del av vårt uteområde og brukes flittig. 
 

Omsorg, danning, lek og læring 

 

 

 

 

 

Omsorg 

 

 

 

« Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng» 

(Rammeplan for barnehagen) 

 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utviklingav 

empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til 

seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, for-stått, 

respektert og få den hjelp og støtte de har behov for». 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Danning 

 

 

 

 

 

 

Lek 

 

 

 

 

 

Læring 

 

 

 

 

 

I vår barnehage har vi laget en progresjonsplan for disse områdene der vi viser 

progresjon fra de minste barna (0-3 år) til de største barna (3-6 år). Det er tatt 

utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og satt opp konkrete mål for de 

områdene vi har plukket ut for den kommende perioden. 

 

 

 

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig tilomverdenen 

ogbidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i 

demokratiske fellesskap». 

(Rammeplan for barnehagen) 

 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 

Anerkjennes». 

(Rammeplan for barnehagen) 

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om 

deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre». 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Progresjonsplan omsorg, danning, lek og læring 
Progresjon -  Omsorg 

Rammeplanene sier: 0-3 åringen 3-6 åringen 

 

 

Personalet skal møte alle 

barn med åpenhet, varme 

og interesse og vise omsorg 

for hvert enkelt barn. 

 

 

 

Personalet skal bidra til at 

barna kan utvikle tillit til 

seg selv og andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode tilvenningsrutiner. 

Voksne der barna er. 

Trygg base / ladestasjon. 

 

 

 

 

Legge stor vekt på å bygge 

positive relasjoner til alle 

barn gjennom 

oppmuntring, ros og 

positiv bekreftelse 

(speiling). 

 

 

Tilgjengelige voksne som ser det 

enkelte barns behov. 

 

 

 

 

 

Voksne som bevisste 

rollemodeller og veiledere. 

Vise ekte interesse for barna 

gjennom positiv bekreftelse, ros 

og oppmuntring. 

Hjelpe barna til å oppleve 

mestring. 

Progresjon - Danning 0-3 åringen 3-6 åringen 

 

 

Personalet skal tilrettelegge 

for meningsfulle 

opplevelser og støtte barnas 

identitetsutvikling og 

positive selvforståelse. 

 

 

 

 

Personalet skal synliggjøre 

og verdsette ulike behov, 

meninger og perspektiver i 

fellesskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skape trygge rammer for 

lek og 

mestringsopplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

Voksne som rollemodeller 

for empatisk handlinger. 

 

 

Tilrettelegge for selvstendig 

utvikling gjennom gode 

lekeopplevelser. 

Undring gjennom filosofiske 

samtaler. 

 

 

 

 

Filosofiske samtaler om likheter, 

ulikheter. 

Å ta ulike perspektiv, se ting på 

andre måter. 
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Progresjon  - Lek   

 0-3 åringen 3-6 åringen 

 

Personalet skal fremme et 

inkluderende miljø der alle 

barna deltar i lek og erfarer 

glede i lek 

 

 

 

 

 

Personalet skal veilede 

barna hvis leken medfører 

uheldige samspillsmønstre 

 

 

 

 

 

 

Tett voksenoppfølging og 

deltakelse i alle 

lekesituasjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

Duå-verktøy 

Proaktiv, omdirigering, 

coaching 

 

Øve i her og nå- situasjoner 

Tett voksenoppfølging og 

deltakelse. 

Rommet som den 3. pedagog. 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke pedagogiske verktøy 

aktivt gjennom hele dagen. 

 DUÅ 

 DINOSAURSKOLEN 

 GRØNNE TANKER, 

GLADE BARN 

Øving ! 

Progresjon  - Læring   

 0-3 åringen 3-6 åringen 

 

 

Personalet skal utvide 

barnas erfaringer og sørge 

for progresjon og utvikling 

i barnehagens innhold. 

 

 

 

Personalet skal sørge for at 

alle barn kan få rike og 

varierte opplevelser og 

erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi varierte 

sanseopplevelser. 

Gjenta og utvide tidligere 

opplevelser og erfaringer. 

 

 

 

Bruke her og nå situasjoner 

og nærmiljøet aktivt for å gi 

varierte opplevelser. 

 

 

Bygge nye opplevelser på 

tidligere kunnskap og 

erfaringer. 

Tilby variasjon. 

 

 

 

Fokus på å styrke barnas 

selvfølelse slik at de våger å 

prøve nye ting. 

Gi utfordringer å strekke seg 

etter. 

Kvalitetssikre gjennom aktiv og god bruk av plantid, 

planleggingsskjema og evalueringsskjema. 
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vår barnehage vil dette si at vi gjennom observasjon og samhandling med barna fanger opp 

det barna er opptatt av og viser nysgjerrighet ovenfor, og spiller videre på det. Det kan være 

alt fra temabaserte aktiviteter, til lek «her og nå», «ukas barn» og turer. Det handler om å 

gjøre noe sammen, bidra med noe som viser igjen i barnehagehverdagen. Vi skal hjelpe 

barna i å uttrykke tanker, hensikter, å ta ansvar og samtidig ta del i beslutninger. Dette 

gjøres på ulike måter, og vi må rette oppmerksomheten mot individuelle forskjeller når det 

gjelder modning, alder og kommunikasjonsnivå. 

 

 

 

 

 

 

Barns medvirkning 

I rammeplan for barnehagen står det at barnas rett til medvirkning skal gjennomføres 

ved at det: «legges til rette for og oppmuntres til at barna får gitt uttrykk for sitt syn 

på barnehagens daglige virksomhet». 

Vi ønsker å legge til rette for at barna får mulighet til å uttale seg om og påvirke 

innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Vi ønsker at det enkelte barns syn skal bli hørt, 

og at barna dermed får mulighet til å påvirke sin hverdag. Vi vet at barn uttrykker seg 

forskjellig ut fra alder og modning. Gjennom observasjoner må personalet bevisstgjøre 

seg at også de minste barna blir sett og forstått. 
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I vår barnehage betyr dette at vi ønsker et godt samarbeid med barnas hjem, og at 

foreldrene skal ha mulighet til å påvirke barnas barnehagetilbud. Dette gjøres 

gjennom den daglige kontakten i hente/bringe situasjon, foreldresamtale som 

tilbys årlig, og gjennom Vigilo. God kommunikasjon med barnas hjem er viktig for 

oss, og for barnas trivsel og utvikling.  

 

 

BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET 

 

 

 

 

 

 

I vår barnehagen planlegger vi på følgende måte; 

I Sevland barnehage har vi laget et årshjul med 4 tema, disse temaene er hentet 

fra De utrolige årene, videre har hvert av disse hovedtemaene undertema knyttet 

til realfag og rammeplanen. Gjennom å bruke årshjulet vårt aktivt i 

planleggingsprosessen sikrer vi kvaliteten i barnehagen. Se årshjul s. 12 

Foreldrenes medvirkning 

Rammeplanen sier at barnehagen skal arbeide i nær forståelse med hjemmet, og at 

barnets beste skal være målet for dette samarbeidet. 

Vi ønsker å ha en positiv og god dialog med alle foreldre der barnets behov skal ha 

hovedfokus. Barnehagen ønsker at foreldrene kommer med synspunkter og stiller 

spørsmål i forhold til både innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Det er sentralt at vi 

sammen arbeider for at barnet får en god utvikling, der læring, danning, omsorg og lek 

står i fokus. 

 

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 

vurderes». 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Hver avdeling lager sin egen månedsavis som inneholder en kort evaluering av 

forgående måned, planer for kommende måned, og en oversikt over hver dag. 

Dette blir lagt på barnehagens nettside – Vigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet er også avhengig av god evaluering. Vi bruker et eget evalueringsskjema 

når vi har fullført et tema. Når vi evaluerer ser vi på hva vi har gjort, hvilke 

erfaringer vi har gjort oss og om det er noe vi eventuelt ville gjort annerledes. Ved 

å jevnlig vurdere  arbeidet vårt har vi mulighet til å lære av egen praksis, og på 

den måten utvikle oss og barna videre. Vårt evalueringsskjema hjelper oss til å 

bruke Rammeplanen aktivt, og se fagområdene vi jobber med som en helhet. I vår 

barnehage bruker avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager til å ha 

jevnlige vurderinger av våre planer og vårt arbeid. 

«Vurdering av det pedagogiske arbeidet 

De kommunale barnehagene har målsetting om å være lærende organisasjoner. 

Vurdering av det pedagogiske arbeidet handler om å synliggjøre og vurdere 

pedagogiske prosesser som foregår i barnehagen, i tråd med lov om barnehager, 

rammeplanen og egne planer». 

(Utviklingsplan for Karmøybarnehagene 2017 – 2020) 

 

 

Barnehagen må vurdere arbeidet sitt, både i forhold til mål, medvirkning, 

innhold/metoder og de ansattes relasjonskompetanse.  
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Vurdering av barnehagens arbeid 

Område som  

skal vurdere 

Hensikten med 

vurderingen 

Hvem som skal 

vurdere 

Hvordan vurderingen skal 

foregå 

Når vurderingen skal 

skje 

Barnehagens 

pedagogiske grunnsyn 

Gjør vi det vi vil? Alle Gruppearbeid i 

personalgruppa. 

Fortløpende. 

Avdelingsmøter og 

personal-møter 1g pr. 

år. 

Voksenrollen  Er de voksne til stede for 

barna? 

Alle Gruppearbeid, 

medarbeidersamtaler, 

drøfting av enkelt-sit 

Avdelingsmøter og 

personal-møter 1g 

pr.år. 

Det fysiske miljøet Ryddighet og orden. 

Inntrykk utad. 

Alle på avdelingen, 

barna. 

Vurdering av 

hver.avdelinger. 

En gang pr. måned 

avdelingsvis. 

En gang pr. år. 

Avdelingsmøter og 

personalmøter. 

Temaarbeid Se hva som var godt og hva 

som må forbedres. 

Alle på avdelingen, 

barna, foreldre. 

Spørre barn og foreldre om 

tilbakemelding 

Fortløpende 

Omsorg til enkeltbarn Se om alle barn får oppfylt 

sine behov. Vi ønsker at 

alle skal bli sett. 

Alle. Diskutere situasjoner.  Bruke 

ulike observasjonsverktøy. 

Daglig foreldrekontakt/ 

foreldresamtaler. 

Fortløpende  

Samling Kvalitetssikre at 

samlingene fungerer for 

alle aldersgrupper. 

Barna Bruke film og bilder. Samtale 

med barna. 

Fortløpende. 

Måltid Kvalitetssikre at måltidet er 

preget av glede og 

hygge.Organisering. 

Vurdere nær.innh og 

variasjon. 

Alle på avdelingen, 

barna 

På avdelingsmøtene. 

Samtale med barna. 

Fortløpende 

Tur Mål for  turene settes opp 

på forhånd. Hvor ofte, 

hvor, hvordan ? 

Alle på avdelingen, 

barna. 

På avdelingsmøtene. 

Samtale med barna. 

Fortløpende 

Vennskap Kvalitetssikre at barna har 

venner i barnehagen. 

Alle på avdelingen, 

barna 

Observere barna. 

Samtale med barna. 

Foreldresamtale. 

Fortløpende. 

I foreldre-samtalen. 

Barnegruppen Se behov for forandring. 

Forventninger fra 

foreldrene. 

Trivsel i barnegr 

De minste og de største 

barna. 

Forventninger til førskole-

barna. 

Personalet, 

foreldrene og barna 

selv. 

På avdelingsmøtene. 

Brukerundersøkelser. 

Observasjoner og samtaler 

med barna. 

Fortløpende. 

En gang i året. 
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Pedagogisk dokumentasjon: 

 

 

 

 

I vår barnehage betyr dette: 

At vi bruker «Pedagogisk dokumentasjon». Pedagogisk dokumentasjon er et 

refleksjonsverktøy både for barn og deres læring, og for barnehagepersonalets 

videre tilrettelegging av læringsmiljøet. 

Vi vil bruke avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager til felles og 

gruppevis refleksjonsarbeid der egen praksis settes under lupen. 

 Dialogspill og IGP-metoden er viktige arbeidsmåter som verktøy i prosessene. 

Arbeidet kan foregå avdelingsvis, eller i grupper på tvers. 

Vi vurderer hverdagen vår, organisering, grupper, enkeltbarn, medvirkning, 

fagområder, tradisjoner, foreldresamarbeid og personalsamarbeid. 

I vår barnehage skal personalet bruke vedlagt skjematisk plan (Vurdering av 

barnehagens arbeid) for å sikre at alle områder blir jevnlig vurdert. 

 

 

 

 

Pedagogisk dokumentasjon er et refleksjonsverktøy både for barn og deres 

læring, og for barnehagepersonalets videre tilrettelegging av læringsmiljøet. 

(Rammeplan for barnehagen)) 
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OVERGANGER 

 

 

 

 

 

 

I vår barnehage vil det si; 

Tilvenning nye barn: 

I Sevland barnehage har vi en oppstartsamtale med barnets foreldre/foresatte før 

oppstart, slik at barnehagen på best mulig måte kan bli kjent med barnet og dets 

familie, og ta godt i mot barnet når det begynner i barnehagen.  

Barnehagen skal nå i gang med en ny tilvenningsmodell, «Liten og trygg» der 

foreldrene skal være mye mer delaktig i tilvenningsperioden enn før, og 

tilvenningen går over flere dager (ca en uke). Dette skal hjelpe barnet til å få en 

trygg og god oppstart i barnehagen.  

Overganger til nye avdelinger: 

Det er viktig at de barna som skifter avdeling innad i barnehagen også får tid til å 

bli kjent på den nye avdelingen i trygge gode rammer. I Sevland barnehage 

arrangerer vi derfor besøksdager der en trygg voksen er med. Foreldrene skal også 

få beskjed i god tid om byttet, slik at alle blir trygge.  

Overganger i daglige situasjoner: 

I løpet av en barnehage dag er det mange overganger som barna må forholde seg 

til. Dette kan være overgangen fra lek til måltid, måltid til ut, ryddetid, osv. Det 

er viktig at barna får anledning til å forberede seg til dette slik at de opplever en 

trygg og god overgang til neste aktivitet. I Sevland barnehage fokuserer vi på å 

«Barnehagealderen er den perioden hvor noen av de største overgangene i livet 

finner sted, både for barn og foresatte. Det kan nevnes tre overganger; når 

barnet begynner i barnehagen, overganger innad i barnehagen og overgang til 

skole.» 

(Rammeplan for barnehagen) 
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jobbe med proaktive strategier og jobber da i forkant med å fortelle og forberede 

barna at en overgang skal skje.  

Overgang barnehage skole: 

Karmøy kommune har vedtatt en egen handlingsplan for overgang mellom 

barnehage og skole. Her blir det vektlagt å bli kjent med hverandres arbeidsmåter, 

og at barna skal oppleve trygghet og positiv forventning til det å begynne på 

skolen.  

Å starte på skoIen er en stor begivenhet i alle barns liv. Vi i Sevland Barnehage vil 

legge til rette for at barna kan få en så trygg og god overgang fra barnehage til 

skole som mulig. Vi har et godt samarbeid med Sevland skole, ved blant annet at vi 

hver vår organiserer lesegrupper i barnehagen. Da kommer 5. klassinger fra skolen 

ned til barnehagen og leser for førskolebarna. De som leser skal da bli faddere for 

førsteklasse. Dette er med på å skape trygghet og de blir kjente ansikter for 

førsteklassingene. Vi vi Sevland barnehagen blir også invitert til en besøksdag på 

skolen, hvor vi da får omvisning av rektor, vi får være med på samling i 1. klasse og 

spiser lunsj sammen. Vi avslutter besøket med å leke ute i skolegården. 
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 

 

 

 

 

 

Her kan du lese om fagområdene i rammeplan for barnehager: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

 

ÅRSHJUL 

 

 

«De fagområdene som barna møter i barnehagen gjenspeiler områder som har 

interesse og egenverdi for barn. Aktivitetene i barnehagen bygger på de 

forskjellige fagområdene, og barnas lek skal danne det viktigste grunnlaget for 

arbeidet med fagområdene.» 

(Rammeplan for barnehager 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Årshjulet er utgangspunkt for periodevise planer på den enkelte avdeling, hvilke 

områder som skal stå i fokus, arbeidsmåter og verktøy som tas i bruk for å 

gjennomføre planene. 

I tillegg skaper årshjulet en oversikt, og er et utgangspunkt for vurdering og 

evaluering. 

Vi har «De utrolige årene», «Dinosaurskolen» og «Grønne tanker glade barn» som 

pedagogisk plattform i Sevland barnehage. Relasjonsbygging, være proaktiv, 

oppmuntring og ros, problemløsning er de temaene vi ønsker å ha mest fokus på. 

Disse temaene har vi fordelt på fire perioder i løpet av barnehage året. I boblene 

rundt hvert hovedtema har vi skrevet inn eksempler på hvordan vi kan knytte tema 

til fagområdene i Rammeplanen. Vi har også en satsning på realfag i barnehagen, så 

de røde sirklene i årshjulet er med på å kvalitetssikre at vi er innom de områdene 

vi har satt oss som mål innenfor realfag. 
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Årshjul med planleggingsdager 

2018/2019 

August Nytt barnehageår starter den 15. august.  
Planleggingsdag 15.august 
Nye barn starter 16. august 
Duå –område: Bygge positive relasjoner 
Realfagområde: Matematikk 

September Planleggingsdag 24.september 
Foreldremøte med valg av foreldrerepresentanter til 
barnehagens SU. 
Duå-område: Bygge positive relasjoner 
Realfagområde: Matematikk 

Oktober Planleggingsdag 4. oktober 
Skolens høstferie 8.-12. (uke 41) 
Duå-område: Bygge positive relasjoner 
Realfagområde: Matematikk 

November Duå-pmråde: Være proaktiv 
Realfagområde: IKT 

Desember Juleforberedelse 
Duå-område: Være proaktiv 
Realfagområde: IKT 

Januar Duå-område: Være proaktiv 
Realfagområde IKT 

Februar Skolens vinterferie 25.-01 (uke 9) 
Duå – område:  Oppmuntring og ros 
Realfagområde: Natur 

Mars Søknadsfrist for endring av barnehageplass 1.mars 
Planleggingsdag 7.mars 
Duå-område: Oppmuntring og ros 
Realfagområde: Natur 

April Hovedopptak 
Skolens påskeferie 26.03-02.04 
Duå-område: Oppmuntring og ros 
Realfagområde: Natur 

Mai 1.mai offentlig høytidsdag, 17. mai   
Kristi himmelfartsdag 10.mai 
Planleggingsdag 31.mai 
Duå – område: Problemløsning 
Realfagområde: Forsøk 

Juni Foreldremøte nye foreldre 
Sommeravslutning  
Personalets ferie begynner uke 25 
Duå- område: Problemløsning 
Realfagområde: Forsøk 

Juli Ferieavvikling 

Flere detaljer og planer fra den enkelte 
avdeling legges ut på nettet i Vigilo 
systemet. 

Månedsavisene blir lagt ut på 
https://sevland.vigilo.no, viktig å sjekke hver dag! 
 

Vi tar forbehold om endringer 

https://sevland.vigilo.no/
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Gode relasjoner 

 

Lek og vennskap 

 

Pedagogisk ledelse 

 

God språkutvikling 

 
Gode relasjoner  

 

Pedagogisk ledelse 

 

Lek     
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