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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 – 2022, er også viktige 
dokument for de områder som prioriteres i neste 
periode. 
 
Barnehagens ledelse er godt rustet for kontinuerlig å 
utføre endringsarbeid. 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. Fokuset her er 
programmene: De utrolige årene» og «Språkløyper». 

 

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 (2-6 år), - og en småbarnsgruppe 
(0-2 år). Den ene avdelingen – Maurtua er utegruppe (3-6 år). 
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. Barnehagen har jevnlig studenter i 
praksis. 
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. 
 
Vår visjon er «Diamantsliperiet». Det betyr at vi ønsker å legge til rette for at 
barna skal bli den beste utgaven av seg selv, til flotte skinnende «diamanter». 
Vi jobber aktivt med å se det enkelte barn styrker og jobber ekstra for at alle skal 
lykkes, også med det som kan være vanskelig og utfordrende. 
Personalet har også utarbeidet et eget «Drømmedagsdokument» der de ulike 
aktivitetene er satt opp med mål, innhold, gjennomføring og refleksjonsspørsmål. 
Dette dokumentet skal hjelpe personalet til å bevisstgjøre seg om hva som er god 
kvalitet, skape en god felles pedagogisk plattform og skape god kvalitet i alle 
hverdagssituasjoner. 
«Drømmedagsdokumentet» hjelper også nye ansatte, vikarer og studenter til å se 
hvilke verdier og arbeidsmåter vi legger vekt på i Sevland barnehage. 
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Omsorg, danning, lek og læring 

 

 

 

 

 

Omsorg 

 

 

 

Danning 

 

 

 

 

 

 

Lek 

 

 

 

 

 

Læring 

 

« 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) 

 

 «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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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. 

Progresjonsplan omsorg, danning, lek og læring 
Rammeplanene sier: 

Progresjon -  Omsorg 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 sørge for at 

alle  barn opplever 

trygghet, tilhørighet og 

trivsel i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode tilvenningsrutiner 

utarbeidet av karmøy 

kommune med 

foreldreaktiv tilvenning 

som en sentral del. 

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). 

Bygge positive relasjoner til 

foreldrene. 

 

 

Tilgjengelige voksne som ser det 

enkelte barns behov. 

 

 

 

 

God overgang fra småbarn til 

storbarnsavdeling 

Voksne som bevisste 

rollemodeller og veiledere. 

Vise ekte interesse for barna 

gjennom positiv bekreftelse, ros 

og oppmuntring. 

Hjelpe barna til å oppleve 

mestring. 

Opprettholde positive relasjoner 

til foreldrene. 

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 observere, 

analysere, støtte, delta i og 

berike leken på barnas 

premisser. 

 

 

 

Personalet skal være 

bevisst på og vurdere egen 

rolle og deltakelse i barnas 

lek. 

 

 

 

 

 

 

Tett voksenoppfølging og 

deltakelse i alle 

lekesituasjoner. 

Personalet som coach. 

 

 

 

Duå-verktøy 

Proaktiv, omdirigering, 

coaching 

Øve i her og nå- situasjoner 

 

 

 

Personalet deltar aktivt i 

barnas lek. 

Tett voksenoppfølging og 

deltakelse. 

Personalet som coach. 

Rommet som den 3. pedagog. 

 

Inspirerende lekemiljø. 

Bruke pedagogiske verktøy 

aktivt gjennom hele dagen. 

 DUÅ 

 DINOSAURSKOLEN 

 GRØNNE TANKER, 

GLADE BARN 

Øving ! 

 

Personalet deltar aktivt i barnas 

lek. Tilfører roller, utstyr etc.. 

Spørr åpne spørsmål, sette ord 

på, - bruke språket bevisst. 

Progresjon  - Læring 0-3 åringen 3-6 åringen 

 

 

Personalet skal utvide 

barnas erfaringer og sørge 

for progresjon og utvikling 

i barnehagens innhold. 

 

 

 

Personalet skal støtte 

barnets refleksjon rundt 

situasjoner, temaer og 

fenomener og skape 

forståelse og mening 

sammen med dem.. 

 

 

 

 

Gi varierte 

sanseopplevelser. 

Gjenta og utvide tidligere 

opplevelser og erfaringer 

med fokus på språk og 

leseaktiviteter. 

 

 

 

Bruke her og nå situasjoner 

og nærmiljøet aktivt for å gi 

varierte opplevelser. 

 

 

Tilrettelegge for nye opplevelser 

som bygger på tidligere 

kunnskap og erfaringer. 

Tilby et rikt utvalg av lese og 

språkaktiviteter. 

 

 

 

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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Satsingsområder :  

De utrolige årene 

Språkløyper 

Sevland barnehage deltar sammen med  andre barnehager i kommunen i 

satsingsområdet «Språkløyper».  

Programmet er utviklet av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, og er et 

langsiktig arbeid for å heve personalets kompetansen om barns språkutvikling i 

Karmøybarnehagene. 

«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). 

Personalet jobber med egenrefleksjon og refleksjon i grupper for å forbedre 

praksis. Vi bruker verktøy fra lesesenteret i dette arbeidet på personalmøter og 

planleggingsdager. 
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Oversikt over prosessen «Trakten»  
(fra boken: «Entusiasme for læring» –Lindvig mfl) 

 

Valg av forbedringsområder:  

 

Kompetanseheving for personalet om barns språkutvikling 
 

Bakgrunn for valg: 

Rammeplan for barnehager 

Karmøy kommune/barnehageeiers satsingsområde i utviklingsplan for 

Karmøybarnehagene: 

 «Strategiplan for satsing på språk og kommunikasjon» (Karmøy kommune) 

 

Overordnet mål: 

«Hele personalgruppen får utvidet sin kompetanse for arbeidet med barns 

språkutvikling» 

 

Felles innsatsområder: 

a. a)Språklig mangfold 

b. b)Voksne som språkmodeller 

 

Barnehagens egen Årsplan (Årshjul) 

Ståstedsanalyse UDIR (Språk) 

Barnehagens egne mål 

 

Nå- situasjon – Ønsket situasjon: 

 

Nå: 

Ståstedsanalysen: Svar med høyest score. 

Personale med variert kunnskap og erfaring med systematisk språkarbeid. 

Personal med ønske om å videreutvikle og forbedre utvalgte områder i ståstedsanalysen. 

 

Ønsket: 

Jobbe mot en større felles organisasjonskultur, alle skal med… 

Personal som jobber mot et felles mål for å øke sin kompetanse med barns språkutvikling 

Personal som jobber systematisk med språklig mangfold og voksne som språkmodeller. 

Personalet jobber systematisk med barnehagens egne målsettinger knyttet til kommunens 

overordna mål 

Personalet bruker planleggingsskjema som verktøy i det systematiske arbeidet. 

 

Idemyldring: 

 

Learnlab-økter på personalmøter 

Gruppearbeid på felles lærende nettverk sammen med andre barnehager. 
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Plan for involvering av personalet i defineringsfasen: 

 

1.Gjennomføring av ståstedsanalysen (august 2019) 

 

2.Felles gjennomgang av resultatene i personalgruppa (september 2019) 

 

3. Hovedvekt på de høyeste scorene. 

 

Learnlab økt er med hovedvekt på følgende spørsmål, økt egen bevissthet rundt hva vi gjør 

innenfor disse områdene i dag, og hvordan vi kan jobbe for å bli enda bedre: 

 

o Hvilke «verktøy» har vi til språkstimulering i barnehagen? 

o Hvordan bruker vi dette i løpet av barnehagedagen? 

o Hvilke av disse områdene (som vi scoret høyest på) synes du det er viktigst å 

videreutvikle og lære mer om? 

 

4. Implementeringsteam 

Sortering ut fra resultat av Learnlab økter i tre fokusområder. (november 2019) 

 

Idevurdering: 

 

Mål valgt ut med bakgrunn i sentrale kommunale mål: 

Implementeringsteamet sorterte punktene vi plukket ut i ståstedsanalysen og delte i 3 

områder: 

 

Områder vi har lyst å videreutvikle i vår barnehage: 

Verktøy vi vil bruke/bruke 

mer 

Områder Spontanitet 

 -bevisstgjøre og gi rom for: 

Snakkepakken Høytlesing Samtale 

Språklek Dialogisk lesing Filosofisk samtale 

Bravo Eventyr Enkelttema – utvide vha 

ord og begrep 

Spill for eksempel ulike 

brettspill. 

Rim og regler «Duå-språk»: utvide barnas 

ordforråd, sette ord på 

følelse, beskrivende 

positive handlinger, 

anerkjennende språk 

Bruk av språkapper  F.eks bruk av 

«vennskapshjerter» 

 

Når vi nå ser på grunnlagsdokummentet i forhold de områdene vi ønsker å ha fokus på 

passer disse godt inn i forholdt de kommunale innsatsområdene: 

 

o Språklig mangfold 

o Voksne som språkmodeller 
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Disse er vide og kan tilpasses vår barnehage i det videre arbeidet. 

Videre arbeid blir å arbeide med kvalitetskjennetegn og tilpasse disse til vår barnehage. 

Bevisstgjøring omkring hvilket nivå vi befinner oss på, og hvordan vi skal komme oss til 

neste nivå. 

Også viktig å være klar over spredning i kunnskap og erfaring i personalgruppa, og jobbe 

med deling av kunnskap. 

 

5.Lage vår egen variant av skjema for kvalitetskjennetegn, der kjennetegn som ikke er 

aktuelle i forhold til målene tas bort. 

6.Gjøre kjennetegnene målbare! 

 

Planer: 

 

Jobbe med følgende kvalitetskjennetegn i personalgruppen. 

Refleksjonsarbeid i personalgruppa både felles og avdelingsvis. 

Knytte kjennetegn til hovedmålene våre. 
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Kvalitets—kjennetegn 

Skjematisk oversikt 

  

  
Tilrettelegging for utvikling av språk hos barn  

Nivå 1  

De voksne er belærende i samtaler med barna 

De voksne snakker til barn, ikke med barn 

Nivå 2 Personalet gjentar benevnelsen av konkrete ord (kopp, gaffel, bord etc.) 

Vi har en forståelse for hvordan språkutviklingen foregår. 

Vi har definert hva som kreves av voksenstøtte for å stimulere barns språkutvikling. 

Vi legger til rette for at barna kan kjenne igjen ord på tvers av kontekster. 

Nivå 3 Vi har et mangfoldig utvalg av lek og læringsmateriell som stimulerer barna til å aktivt bruke språk. 

De voksne tilfører ord og begreper til leken som barna blir oppmuntret til å bruke videre. 

De voksne leser sammen med barna, stiller spørsmål til teksten og reflekterer sammen  med barnet over teksten/bildene. 

Det foregår en systematisk refleksjon i personalet vedrørende barnehagens perspektiver på språkutvikling. 

Nivå 4 Vi stiller åpne spørsmål til barna, og knytter relevant kunnskap til barnas initiativ slik at de blir stimulert til å stille nye spørsmål. 

Personalet utvikler systematisk barnas kompetanse både på ord og på abstrakte begreper. 

Vi snakker med barna på måter som gjør at de oppdager sammenhenger mellom ulike ord og begreper. 

Når vi planlegger litteraturaktiviteter/fortellinger o.l. snakker de voksne sammen om hvilke begreper de vil at barna skal 

oppdage. 

Barna får anledning til å leke med ord og egne refleksjoner etter at de har lest bøler eller hørt historier f.eks. gjennom rollespill. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 
 

 

Oversikt over framdrift: 
 

 

1. 1.Formulere barnehagens egne mål knyttet til resultatet av ståstedsanalysen og 

karmøy kommunes strategiplan (innsatsområder). 

Mål: Alle barn opplever fortellinger, eventyr, rim og regler på en systematisk måte 

(ukentlig) 

- Delmål eks.: Fellessamling 4 g/år – hver avdeling presenterer «sitt» prosjekt. 

(oktober, desember, mars, juni) 

- Delmål….. 

- Delmål……… 

Mål: Alle i personalgruppen bruker fortelling, eventyr, rim og regler som redskap 

for dybdelæring. 

- Delmål eks.: presentere/modellere for hverandre hvordan vi jobber på 

personalmøter. 

- Delmål eks.: alle må ta i bruk en fortelling, historie, eventyr som de ikke 

kjenner fra før – kanskje fra en annen kultur. 

- Delmål….. 

2. Sortere i kvalitetskjennetegn (implementeringsteamet innen 30.01.20) 

3. Følge nettverksmøtene i regi av k.k. 

4. Velge Språkpakke og bruke verktøyet i «språkløyper» i personalgruppen på 

personalmøter og planleggingsdager. 

5. Refleksjonsarbeid ved hjelp av Learnlab  og dialogspill på personalmøter og 

planleggingsdager 

6. Justere denne planen undervegs 

7. Evaluere arbeidet etter hver 3 mnd. periode 

 

 

Avdelingsplaner: 

 

Pedagogiske ledere har ansvaret for:  
 

 

1. Avdelingen setter av fast tid til språkløyper på hvert avdelingsmøte. (ca 10-15 

minutt)til å holde framdrift og stø kurs på satsingen.  

2. Ped.lederene sørger for at man reflekterer rundt planer, og evaluerer undervegs. 

3. Planlegge ulike temaer ut fra målene vi har satt oss i barnehagen. 

4. Delekultur, - dele opplevelser , ideer og aktiviteter med kollegaer. 

(praksisfortellinger) 

5. Formidle satsingen, og det vi gjør i månedsavisene til foreldrene. 
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Individuelle handlinger: 

 

1. Den enkelte forbereder seg godt til avdelingsmøter, personalmøter og 

planleggingsdager. 

2. Alle må bidra og dele erfaringer. (praksisfortellinger som verktøy til deling og 

formidling) 

3. Den enkelte bruker plantid til planlegging og evaluering av språkaktiveteter (bruke 

planleggingsskjema). 

4. Den enkelte setter seg inn i øktene med språkløyper, og gjennomfører oppdragene 

som ligger i pakken vi har valgt. 

 

 

Valgt språkpakke:  

 

«Språk og leseaktiviteter» 
 

 https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprak-og-leseaktiviteter/ 

 

 

 

 

Et sentralt poeng her er at personalet blir bevisste på å se sammenhengen mellom 

lek, lekekompetanse og god språkutvikling. 

 

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 

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. 

https://sprakloyper.uis.no/barnehage/sprak-og-leseaktiviteter/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Visma. God kommunikasjon med barnas hjem er viktig for 

oss, og for barnas trivsel og utvikling.  

Vi arrangerer foreldremøte for nye foreldre hvert år i juni og foreldremøte for alle 

hver høst. Ellers arrangeres foreldrekaffe, sommerfest og Luciamarkering der 

foreldrene inviteres. 

Det blir gjennomført brukerundersøkelse annenhvert år via Utdanningsdirektoratet. 

Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Foreldrerådet velger 

representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

Barnehagelovens § 5 sier at:  

«Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø». 

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ».Samarbeidsutvalgets faste oppgave er å være med på å godkjenne 

barnehagens Årsplan. 

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. 
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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.  

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 – Visma. 

Barnehagen arbeider etter De utrolige årene – programmet. Et ev verktøyene her er 

utviklingsplaner for enkeltbarn eller grupper. 

Det lages også utviklingsplaner for hele personalet knyttet til utviklingområder som 

gjennomgås på lærende nettverk. Dette er med på å sikre vedlikehold og videre 

implementering av De utrolige årene – programmet. 

 

 

 

 

 

 

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 

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 

vurderes». 

(Rammeplan for barnehagen) 

 

«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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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 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. Personalet, 

foreldrene og barna 

På avdelingsmøtene. Fortløpende. 
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Forventninger fra 

foreldrene. 

Trivsel i barnegr 

De minste og de største 

barna. 

Forventninger til førskole-

barna. 

selv. Brukerundersøkelser. 

Observasjoner og samtaler 

med barna. 

En gang i året. 

 

 

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. 

Det er også utarbeidet eget vurderingsskjema for gruppedag på tvers. Denne 

evalueres ca 3-4 ganger år 

 

Periode 

3mnd.syklus 

 

Område Vurdering Nb! 

Refleksjoner 

om helhet og 

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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 sammenheng 

mellom 

områdene 

 Gjennomgående mål 

gjennom hele året og 

følger følger 

progresjonsplan på 

omsorg, lærling, lek og 

danning: 

Diamantsliperiet – hva 

har vært  erfaringer i 

perioden ? 

Hvordan har vi arbeidet 

med 

Drømmedagdokumentet  

knyttet til 

progresjonsplan? 

Hva har vi delt med 

foreldrene ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Område 

De utrolige årene  - 

Hvordan har dette vært 

knyttet til 

progresjonsplan ? 

Hvilke erfaringer vil vi ta 

med oss inn i neste 

periode ? 

Hva har vi delt med 

foreldrene ? 

Vurdering Refleksjoner 

om helhet og 

sammenheng 

mellom 

områdene 

 Område 

Dinosaurskolen – 

hvordan oppleves denne 

for barna og for 

personalet som har 

gruppene ? 

 

o Snakke om det 

som skjer på 

Dinosaurskolen 

for å synliggjøre 

arbeidsmåter for 

de andre på 

avdelingen. 

o Dele erfaringer og 

Vurdering Refleksjoner 

om helhet og 

sammenheng 

mellom 

områdene 
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opplevelser med 

de andre. 

o Reflekterer 

sammen runt 

hvordan dere kan 

dra erfaringer fra 

Dinosaurskolen 

med inn på 

avdelingen slik at 

det blir en helhet i 

arbeidsmåter. 

Hvordan har veiledning 

og planleggingsøktene 

fungert ? 

Opplevelser vi har delt 

med foreldrene ? 

 Område 

Fagområdene i perioden. 

Hva har vi jobbet mest 

med ? 

Hvordan har vi knyttet 

fagområdene til det vi 

har hatt mest fokus på ? 

Hvilke erfaringer har vi 

gjort ? 

Hvordan har vi knyttet 

dette sammen med 

realfagsområdet ? 

Hva har vi delt med 

foreldrene ? 

 

Vurdering Refleksjoner 

om helhet og 

sammenheng 

mellom 

områdene. 

 Område 

Gruppedag i perioden 

Hvilke aktiviteter har 

gruppene gjennomført ? 

(Konkrete beskrivelser) 

Hvordan fungerer 

organiseringen ? 

Refleksjoner som 

gruppen har gjort …. 

Realfag på gruppene 

Hva har vi hatt fokus på? 

Hvilke erfaringer har vi 

gjort ? 

Hva har vi delt med 

Vurdering Refleksjoner 

om helehet og 

sammenhenger 

mellom 

områdene. 
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foreldrene ? 

 Område 

Rommet som den 

3.pedagog 

 

o Valg av 

lekemateriell 

o Inndeling av 

rommet 

o Tilrettelegging 

o Barnas 

medbestemmelse 

og interesser 

o Utskifting 

fornying og 

endringer 

o «Magi» 

 

Voksenrollen i lek 

 

Vurdering Refleksjoner 

om helhet og 

sammenhebger 

mellom 

områdene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERGANGER 

 

 

«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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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 

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 
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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 

 

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 

 

«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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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 2020 / 2021 

August Nytt barnehageår starter den 15. august.  
Duå –område: Bygge positive relasjoner 
Språkløyper: Introduksjon av bok,- bygge opp 
spenningen. 

September Planleggingsdag 21.september 
Foreldremøte med valg av foreldrerepresentanter til 
barnehagens SU. 
Duå-område: Bygge positive relasjoner 
Språkløyper: Introduksjon av bok, - bygge opp 
spenningen. 

Oktober Planleggingsdag 14. oktober 
Skolens høstferie 5.-9. (uke 41) 
Duå-område: Bygge positive relasjoner 
Språkløyper:  Intoduksjon av bok, - bygge opp 
spenningen 

November Duå-område: Være proaktiv 
Språkløyper: Eventyr, fortellinger, rim og regler 

Desember Juleforberedelse 
Duå-område: Være proaktiv 
Språkløyper: Eventyr, fortellinger, rim og regler 

Januar Planleggingsdag 25. januar 
Duå-område: Være proaktiv 
Språkløyper: Eventyr, fortellinger, rim og regler 

Februar Søknadsfrist for barnehageplass 1. februar 
Duå – område:  Oppmuntring og ros 
Språkløyper: Barn som medvirker/ medforteller 

Mars Skolens vinterferie 1.-5. (uke 9) 
Søknadsfrist for endring av barnehageplass 1.mars 
Planleggingsdag 12.03 
Duå-område: Oppmuntring og ros 
Språkløyper: Barn som medvirker/medforteller 

April Skolens påskeferie 1.-5. 
Duå-område: Oppmuntring og ros 
Språkløyper: Barn som medvirker/medforteller 

Mai 1.mai offentlig høytidsdag, 17. mai   
Kristi himmelfartsdag 13.mai 
Planleggingsdag 14.mai 
Duå – område: Problemløsning 
Språkløyper: Lage alternativ slutt og/ eller fortsettelse 
på eventyr og historier 

Juni Foreldremøte nye foreldre 
Sommeravslutning  
Personalets ferie begynner uke 25 
Duå- område: Problemløsning 
Språkløyper: Lage alternativ slutt og eller fortsettelse 
av eventyr og historier 

Juli Sommertema og ferieavvikling 
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Lenker: 

 

Aktuelle lenker 

 

Barnehageloven 

Rammeplan for barnehagen 

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 2017-2020 

Nettside for Karmøy barnehagene 

Foreldreutvalget for barnehager 

Salaby barnehage 

Syngende barnehage - skattekammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/406/Bra-mat-i-barnehagen-tips-rad-og-oppskrifter-IS-1536.pdf
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/
https://www.fhi.no/sv/barnehage/
https://www.tryggtrafikk.no/barnehage/
http://www.karmoybarnehagene.no/minorg/karmoybarnehage/web.nsf/(ntr)/BF91E15F2D56AFC3C12581C2002E7590/$File/Utviklingsplan%20for%20Karm%C3%B8ybarnehagene%202017%20-%202020.pdf
http://www.karmoybarnehagene.no/
http://www.fubhg.no/
http://barnehage.salaby.no/
http://www.syngendebarnehage.no/valg-av-fokusomrde/
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Gode relasjoner 

 

Lek og vennskap 

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

