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Karmøy kommune eier og driver 8 barnehager. 
De kommunale barnehagene kjennetegnes av høyt faglig fokus og personale med 
lang erfaring.Som barnehageeier har Karmøy kommune alltid satt kvalitet og faglig 
utvikling høyt. Implementeringen av «De Utrolige Årene» i alle barnehagene, er et 
eksempel på dette. Arbeidet med DUÅ har styrket almen-pedagogikken i 
barnehagene, samtidig som det har gitt barnehagene gode verktøy for arbeidet 
med barnas sosiale og emosjonelle utvikling. Vi startet med REkomp i 2021 og det 
er en forkortelse for Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen. Her 
deltar vi i lærende nettverk på tvers av barnehager i kommunen. 
Kompetanseutviklingen  skal styrke ledelsens kompetanse om barnehagebasert 
kompetansehevingstiltak. Vi skal sikre at personalet deltar i kollektive 
læringsprosesser i tråd med gjeldende regelverk, samtidig gi økt kunnskap om 
pedagogisk analyse og vurdering. Arbeidet i barnehagen har fått navnet «Zoom» 
«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor 
vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.  
En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. 
Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved 
barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!  
Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og 
barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, 
lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 
 
Den største ressursen i barnehagen er 
det personalet som utgjør. De støtter, 
veileder og gir omsorg. Til sammen 
har de en enorm ansiennitet og 
erfaring, som danner grunnlaget for 
hverdager fylt av trygghet og glede. 

 
 
 
 
 
Velkommen til oss!
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Om barnehagen 
  

Skudenes barnehage har historie tilbake til 1977, da husmorlaget grunnla 
barnehagen. Karmøy kommune overtok driften i 1990. I 2008 ble heltids-og 
korttids barnehagen slått sammen, og vi flyttet inn i nytt bygg på Sørhåland. 
 
Barnehagen har i dag 4 avdelinger. Marihøna og Solstrålene holder til i 1.etasje, og 
har barn i alderen 0-3 år. Blomsterenga og Skogstroll holder til i 2. etasje, og har 
barn i alderen 3-6 år.  
Dette barnehageåret er vi 6 pedagoger, 8 fagarbeidere/assistenter og 2 lærlinger i 
tillegg til styrer som får være her sammen med barna i verdens viktigste jobb!  
 
Barnehagen har gangavstand til Sandholmen, New Zealands hytta, skog og ellers 
idylliske områder rett utenfor porten. Egen lavoplass i trollskogen som benyttes 
ukentlig av alle men mest av friluftsgruppa. (Skogstroll)    
Bygget er tilrettelagt for å gi barna et godt leke- og læringsmiljø. Vi har blant 
annet eventyrrom, konstruksjonsrom, atelier, familierom, puterom, vannlekerom, 
bibliotek og scene. Uteområdet er delt i soner, der småbarngruppene har eget 
uteområde. I tillegg har vi en stor kjøkkenhage og bålhus. Uteområdet har naturlig 
vegetasjon med trær, fjell, knauser og lyngkratt. 

 
 
Vinteren 2021 fikk vi oss elektriske sykler som både gjør oss synligere i nærmiljøet 
samtidig som vi også kommer oss på lengre turer lokalt, «Liten og trygg på hjul» 
Nye områder har vært utforsket til alles glede og begeistring. Smil og latter blir en 
del av opplevelsen på turene våre men det læres også om trafikksikkerhet. 

 
 
Barnehagens åpningstid er: 06.45-17.00. Vi tilbyr heltidsplasser. 
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Trygt og godt barnehagemiljø 
 
 
 
 
 
 
Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø 
Foreldre og barn skal være trygge på at vår barnehage er et godt sted å være. 
Barnehagen jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak for å fremme barns 
trivsel, og gir støtte til å ta vare på hverandre og utvikle vennskap i et raust og 
inkluderende miljø. Vi har nulltoleranse mot alle former for krenkelser og mobbing. 
 
Barnehageloven fikk januar 2021 et eget kapittel som sørger for at alle barn har 
rett til et trygt og godt miljø. Dette innebærer en aktivitetsplikt med 5 delplikter 
for alle ansatte. Barnehagen har utarbeidet gode rutiner for arbeidet, og vil ha 
jevnlig informasjon og dialog med foreldre og barn om arbeidet.  
 
Aktivitetsplikten innebærer: 

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

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

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

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

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

Les mer på: www.karmoy.kommune.no og www.udir.no 
 
 
 
 
 
 
 

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

(Rammeplan for barnehagen) 

http://www.karmoy.kommune.no/
http://www.udir.no/
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Liten og trygg i Skudenes barnehage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I barnehagen arbeides det kontinuerlig med at barn skal oppleve, og erfare at de er 
liten og trygg. Liten og trygg er visjonen vår. I ordskyen rundt visjonen står alt det 
som vi arbeider med daglig for å skape trygghet i hverdagen men og iløpet av 
barnehagetiden.  
 
Som ett resultat av den nye barnehageloven som kom januar 2021 har vi og 
utarbeidet en egen handlingsplan og ett årshjul for trygt og godt barnehagemiljø. 
Gjennom utviklingsarbeidet vårt som vi har kalt for «Zoom» går vi grundigere til 
verks. Gjennom faglig påfyll i personalgruppen, observasjon av egen praksis og 
deltakelse på lærende nettverk på tvers av barnehagene i kommunen skal Zoom 
bidra til kompetente og bevisste voksne som evner å skape trygghet i alle 
overganger gjennom hverdagen og i løpet av barnehagetiden hos oss. 
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Pedagogisk ledelse, ansvar og roller 
 
 
 
 
 
Vi planlegger vårt pedagogiske arbeid ved hjelp av ukeplaner, månedsplaner og 
egne målskjema for satsingsområdene og Rammeplanen. Planleggingen foregår på 
ledermøter, avdelingsmøter,personalmøter/planleggingsdager og i pedagogenes 
planleggingstid. Ved felles arrangementer settes det ned en komite som planlegger 
aktivitetene. 

Hva som 
vurderes 

Hvordan Hvorfor Ansvar Tidsintervall 

Trygt og godt 
barnehagemiljø 

-Observasjoner 
-Praksisfortellinger 
-Barnesamtaler 
 

Sikre at barn 
opplever og 
erfarer et trygt og 
godt bhg.miljø 

Styrer,/Pe
d.leder og 
øvrige 
ansatte 

Fortløpende i 
alle ledd og 
arenaer. 

Lekemiljø ute Mål og evaluering Er vi på rett veg?  Alle/ 
Ped. leder 

Gruppemøter 

DUÅ -Lærende nettverk 
-Mål og evaluering 
- Årshjul 

- Er vi på rett veg?  
 

Styrer,/Pe
d.leder og 
øvrige 
ansatte 

Hver 
måned/Gruppe
møter 

Språk Mål og evaluering Er vi på rett veg? Alle/ 
Ped. leder 

Hver 
måned/Gruppe
møter 

Det fysiske 
miljøet 
(Rommene våre) 

-Innbyr rommene 
til lek? Endre 2 
ganger i året. 
Rommet som 
3.pedagog 

- Ha et optimalt 
leke og 
læringsmiljø 
- Ha en ryddig 
arbeidsplass 

Alle/ 
Ped. leder 

Gruppemøter/ 
personalmøter 

Voksenrollen -Årshjul og 
handlingsplaner. 
Faglig påfyll 
personalmøter 

At de voksne er 
bevisst,  tilstede 
og profesjonell i 
møte med barn. 

Styrer,/Pe
d.leder og 
øvrige 
ansatte 

Gruppemøter 
Personalmøter 
Pl.dager 
Fortløpende 

Det enkelte 
barns utvikling 

-Daglig kontakt 
med voksne 
-Utviklingsplaner 
-Observasjon 
-Gruppemøter 

Utvikler hvert 
enkelt barn seg 
optimalt? Liten og 
trygg. 
-Inkludere alle 

Ped.leder 
og øvrige 
ansatte 

Fortløpende  

Barns 
medvirkning 

-Diskutere vår 
praksis 
-observasjoner 

Får barn medvirke 
i sin hverdag? 

Alle/ 
Ped. leder 

Fortløpende 

Foreldresamarbe
id 
 
 

Avdelingsmøter 
Personalmøter 
Foreldresamtaler/
undersøkelse 

Fungerer 
foreldresamarbeid
et optimalt? 

Styrer,/Pe
d.leder og 
øvrige 
ansatte 

Fortløpende 

Zoom-
utviklingsarbeid,
Rekomp 

-Faglig påfyll  
-Lærende nettverk 
-Observasjon 
-Utviklingsplan 
 

-Kompetanseutv. 
-Faglig påfyll 
-Kompetente 
voksne 

Styrer,/Pe
d.leder og 
øvrige 
ansatte 

Fortløpende 

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

barn og personale og mellom personalet og foreldre» 
(Rammeplan for barnehagen) 
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Omsorg, danning, lek og læring 
 
 
 
 
 
 
 
 
I barnehagen vil vi at alle barn skal få oppleve gode og trygge relasjoner med andre 

barn og voksne. Alle barn skal få oppleve å bli sett, respektert og møtt med 

anerkjennelse og forståelse. Vi ønsker at alle barn skal få den støtte de trenger ut 

ifra sine behov, og at vi på den måten kan gi barna best mulig grunnlag for 

utvikling, trivsel, glede og mestring. 

I Rammeplan for barnehagen står det: 

«Personalet skal: 

Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile. 

Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre  

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

      (Rammeplan for barnehagen 2017:19) 

Progresjonsplan – Omsorg 

0-3 åringen 3-6 åringen 
 Oppleve å få tilpasset dagsrytme/ 

rutiner etter behov. Soving/måltid. 
Etter hvert følge barnehagens rytme 
 

 Være oppmerksom på egne og andres 
følelser, og la seg trøste av 
omsorgspersoner i barnehagen. 
 

 Utvikle tillit til seg selv og andre.(Etter 
hvert bevege seg lengre og lengre ut i 
trygghetssirkelen). 
 

 Møte voksne som er best mulig 
forberedt til å ta imot barnet ved 
oppstart(Utvidet oppstartsamtale, 
primærkontakt) 

 
 Være trygg nok til å uttrykke egne 

ønsker og behov. 
 

 Oppleve/uttrykke mestringsfølelse 
 

 

 Kjenne dagsrytmen, og balansere mellom 
ro og aktivitet.  

 Vise empati/Nestekjærlighet. Hente en 
voksen dersom det er behov for det. 
Trøste andre. 

 Utvikle tillitt til seg selv og andre barn. 

 Møte voksne som er best mulig forberedt 
til å ta imot barnet ved overføring til ny 
gruppe (Overføringssamtale) 

 

 Være trygg nok til å si/uttrykke sine 
meninger og behov.  Etter hvert forstå at 
andre barn kan mene/ønske noe annet 

enn en selv.  

 Oppleve/uttrykke mestring, være med å 
«heie på» og rose andre. 

 

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

barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 
(Rammeplan for barnehagen» 
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HVORDAN OPPNÅR VI DETTE? 
 

 Være bevisst på dagsrytmen vår. Har vi mulighet for veksling mellom aktivitet og hvile? 

 Skape trygghet/forutsigbarhet i hverdagen (daglig rutine/proaktive voksne) 

 Dele barna inn i mindre grupper – Gi mulighet for å bli kjent med barn og voksne i trygge 
rammer. 

 Se og respektere barnet for den en er.   

 Være der barnet er (på gulvet, fordele oss på de ulike rommene) 

 Servere sunn mat slik at barna får i seg riktig og nok næring. 

 Ha gode rutiner for oppstart i barnehagen, overganger innad i barnehagen og barnehage - 

skole  

 Arbeide med følelser som tema 

 
 

 

 
 

 
 

I barnehagen vil vi at barna skal utvikle seg til å bli selvstendige og modige  

deltakere i et demokratisk felleskap. Samhold og solidaritet er viktig, samtidig som 

individuelle handlinger og uttrykk skal bli verdsatt. Barna skal få lære om felles 

verdier og normer som er viktige for felleskapet, og føle tilhørighet til samfunn, 

natur og kultur. 

Vi ønsker å oppmuntre barna til å uttrykke sine synspunkt og tenke kritisk. De skal 

få delta i beslutningsprosesser og føle at deres stemme er viktig, og at den kan føre 

til endringer.  

 

 

 



 

 

9 

I Rammeplan for barnehagen står det: 

Personalet skal: 

Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barns identitetsutvikling og 
positive selvforståelse. 

Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet. 

Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. 

       (Rammeplan for barnehagen 2017:21) 

Progresjonsplan – Danning 

 
0-3 åringen 

 
3-6 åringen 

 Oppleve å være en viktig del av 
fellesskapet. (Rundt bordet, i lek og 
på tur). 

 

 Få begynnende forståelse for felles 
regler - hvordan vi ønsker å ha det i 
barnehagen og med hverandre.  

 

 Oppleve medvirkning i barnehagen 
ved å vise/uttrykker hva de 
interesserer seg/har behov for.  

  

 Begynnende identitetsutvikling og 
utvikling av et positivt selvbilde (Meg 
i forhold til fellesskapet). 

 Utvikle forståelse og følge felles verdier og 

normer, som er viktige for felleskapet 

 Øve på venneferdigheter, strategier og 
problemløsning (DUÅ) 

 Få mulighet til å ytre sine meninger/behov 
og tanker for å oppnå medvirkning i 

barnehagen. 

 Videreutvikle egen identitet og et positivt 
selvbilde. Etter hvert forstå at andre barn 
kan mene/ønske noe annet enn en selv. 

 

 
HVORDAN OPPNÅR VI DETTE? 
 

 Voksne som støtter ved hjelp av veiledning, ros og oppmuntring. 

 Voksne som anerkjenner barnets perspektiv. 

 Proaktive voksne som forebygger mobbing 

 Ha retningslinjer for hvordan vi stopper og håndterer mobbing.  

 La barna ta del i/få ansvar for hverdagsaktiviteter 

 La alle barna få komme med sine meninger og tanker, og føle at de betyr noe. 

 Ha forutsigbare regler for fellesskapet (fellesregler) 

 Bruke tid til å øve på venneferdigheter og problemløsning 

 Utfordre barnas tenkning, og inspirere til undrende samtaler. 

 Ta aktiv del i rutiner og utforming av regler for fellesskapet. 
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Leken er en nødvendig kilde til livslyst, motivasjon, overskudd og tilhørighet. For 

barna gir leken mening i livet, de knytter vennskap og lærer om seg selv. Leken har 

en viktig betydning for alle sider av barns utvikling. I leken kan barnet utvikle sin 

selvfølelse, som ikke er basert på prestasjon, men på en følelse av å være en 

levende person med egenverdi. Det er viktig at barnet får fordype seg i leken og at 

det gis tid til å leke. Gjennom lek får også barnet mulighet til å tilegne seg 

erfaringer med problemløsing og empati. Leken er en «kongsvei» til læring. 

I Rammeplan for barnehagen står det: 

 

Personalet skal: 

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

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

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

       (Rammeplan for barnehagen 2017:20) 
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Progresjonsplan lek 

0-3 åringen 3-6 åringen 

 Møte en hverdag der leken er 
prioritert. 

 

 Møte et mangfold av leker/materiell 
tilpasset todlerne, (møteplasser, 
tumleplass, flere like leker) 
 

 Møte temarommer som gjenspeiler 
barnas interesser (medvirkning) 

 

 begynnende turtaknings lek 
(flirekonsert, titt tei lek) 

  

 Parallell lek 

 
 Begynnende rollelek 

 Møte en hverdag der leken er prioritert, 
og barna skal få tid og plass til utfoldelse 
i alle typer lek. 

 

 Møte temarommer som gjenspeiler 
barnas interesser. 

 

 Møte et variert tilbud av lekemateriell til 
utvikling og utvidelse av deres lek 
(rollelek, konstruksjonslek..) 
 

 Ta kontakt med andre barn på en god 
måte.  

 

 Være i lek over tid, gå ut og inn av rollen 
og tilføre leken nye elementer.  
 

 Kunne ta andres innspill i lek. 

 

 
HVORDAN OPPNÅR VI DETTE? 
 

 Voksne som er bevisst sin rolle i leken (medleker, regissør, observatør, tilrettelegger) 

 La barns medvirkning komme til syne i lek og omgivelser. 

 Lekne og positive voksne som er der barna er (på gulvet, på de ulike temarommene) 

 Tilrettelegge, berike og utvide barnas lek (ut i fra barnas interesser, fagområder o.l) 

 Engasjerte voksne som er et støttende stillas for barna i leken ved å støtte og veilede der 
det trengs. 

  Hjelpe de som trenger det til å komme inn i lek. 

 Personale med god kompetanse på barns lek og lekeutvikling 

 Evaluere lekemiljø og endre ved behov 

 Ha gode relasjoner mellom barn og voksne 

 

 
 
 

Vi bruker rammeplan for barnehagen som utgangspunkt for tema. Ellers er 

rommene våre fine til ulik læring, eksperimentering og undring. Vi vektlegger 

undring sammen med barna, og jobber med prosjekter over tid, der en får 

bearbeidet temaet på flere måter. Barna lærer mye gjennom lek og tilnærmingen 

vår er ofte lekbetont. Barna har ulike måter å lære på, og vi tilrettelegger for det i 

hverdagen.  



 

 

12 

I Rammeplanen står det at personalet skal: 

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

og andres læring. Legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns 

trivsel og allsidige utvikling. Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og 

utvikling i barnehagens innhold. 

 

Progresjonsplan læring 

 
0-3 åringen 

 
3-6 åringen 

 Møte personale som er gode 
forbilder, og som setter ord på det 
barna peker på/retter 
oppmerksomheten mot. 
 

 Utvikle begynnende selvstendighet i 
ulike rutinesituasjoner. 
 

 Oppleve å få oppmuntring/ros,  

 
 Møte interessante tema (Eventyr, 

bøker, rim, bilder…) 
 

 Erfare og lære ved bruk av hele 
kroppen/sansene, imitasjon. 
 

 Erfare at digitale verktøy er kilde til 
læring 

 kunne være med å undre seg sammen med 
andre barn og voksne, og lære av erfaringer 
i læringsprosessen. 

 

 Selvstendighet i ulike rutinesituasjoner. 
 

 Møte støttende voksne som gir 
ros/oppmuntring. 
 

 Oppleve læring innenfor alle områder 
gjennom utforsking, eksperimentering, 
undring og lek. 
 

 Lære gjennom sansene og bruk av hele 
kroppen. 
 

 Delta i en undrende samtale.  
 

 Være med å bruke digitale verktøy for å 
lære 

 

 

 
HVORDAN OPPNÅR VI DETTE? 

 

 Gi barna mulighet til å lære i samspill med andre, både barn-barn og barn-voksen. 

 Gi utfordringer innenfor barnets proksimale utviklingssone. 

 Legge til rette for læring innenfor alle områder gjennom utforsking, eksperimentering, 
undring og lek. 

 Voksne som er tilstedeværende, stiller reflekterende spørsmål og undrer seg sammen med 
barna. 

 Ta utgangspunkt i barnets interesse, motivasjon og nyskjerrighet for læring 

 Ha et fysisk miljø og materiell som inspirerer til læring 

 Voksne som motiverer til læring gjennom ros og oppmuntring 

 Oppmuntre og ta vare på barns nysgjerrighet og lærelyst. 
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De utrolige årene 

Hele personalet er blitt kurset og sertifisert i 
læreprogrammet DUÅ- De utrolige årene. Målet med DUÅ 
er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, 
selvbilde og opplevelse av mestring. For de ansatte er 
målet økt kompetanse om blant annet relasjonsbygging, 
å være en proaktiv voksen, samt forebygge og håndtere 
adferdsutfordringer ved hjelp av ulike strategier tilpasset 
barnets alder.  

 

For å få læreprogrammet ut i praksis, arbeider vi systematisk med å: 

 Ha gode relasjoner med alle barna 

 Ha fokus på det positive ved alle barn. Den adferden vi bemerker og har  

fokus på, får vi mer av.  

 Lære barna å tenke positivt om seg selv og andre. 

 Gi tydelige «gjøre» beskjeder. 

 Gi ros og oppmuntring  

 Gjenkjenne følelser hos seg selv og andre 

 Bruke visuelle symboler for felles regler vi har (5 håndsregel). 

 Være gode rollemodeller for barna. Vi ønsker å være entusiastiske, 

positive og tydelige voksne. 

 Utarbeide utviklingsplaner for gruppen, og individuelt når det trengs. 

Dette hjelper oss voksne med å ha felles fokus og praksis for å forsterke 

ønsket adferd. 
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Dinosaurskolen: 
 

Dinosaurskolen er førskoleopplegget til DUÅ-programmet. På Dinosaurskolen øver 
barna på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre og å ta andres 
perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsning og 
konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll. Barna øver også på ulike 
sosiale ferdigheter som å lytte og vente på tur, dele, hjelpe, samarbeide og gi 
hverandre komplimenter. Kroppen min, gode og vonde hemmeligheter er også 
tilknyttet disse punktene. Vi øver på de ulike temaene sammen med barna i 
samling gjennom praktisk orienterte metoder, blant annet ved hjelp av store hånd 
dukker, samtale omkring ulike rollespill og lek. Det blir også tilrettelagte 
aktiviteter i mindre grupper knyttet opp mot de ulike temaene. 
 
 

«I hvert møte med barn settes det spor» 
(Line Melvold) 

 
           Mari og Willy                     Dina Dinosaur 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                                         Willy og Laila 
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Hagen vår    

Hagen vår ligger i en koselig skjermet del av barnehagens område. Inne i hagen har 

vi grillhytte, insekthotell og bålgruve, ulike bærbusker, frukttrær, urter og 

blomster. Vi har også en lekekrok med sølekjøkken til lek og eksperimentering, 

samt en plantekasse som barna kan utfolde seg fritt i.  

 

 

Hvorfor har vi hage i barnehagen? 

Hagen vår gir barna glede over å se planter vokse og gro, og følge prosessen fra 

spirer til ferdig plante. Vi ønsker at barna får erfaring med bærekraftig utvikling, 

og får kjennskap til hvor maten kommer fra. Hagen gir barna ekte opplevelser og 

nærhet til naturen, og gir dem gode sanseopplevelser gjennom smak, lukt og syn. 

Hagen gir også barna god innsikt i hvordan naturen forandrer seg gjennom de ulike 

årstidene. 
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Friluftsgruppe 

Barnehagen har egen friluftsgruppe som heter Skogstroll. Dette året er Skogstroll 

en førskolegruppe bestående av 16 barn og 3 voksne.  

Skogstroll har tur/uteliv 3 dager i uka og 2 dager der de er i barnehagen sammen 

med de andre barna. Vi går tur til mange ulike områder i nærmiljø, men har også 

en fast plass i skogen rett bortenfor barnehagen som kalles «Trollskogen». Her har 

vi fått lagt til en gapahuk i tre og en bålplass som vi liker å bruke 

Friluftsgruppen vektlegger at barna: 

- Får utforske mange spennende steder: både skog, fjell, sjø, gårdsliv og 

dyreliv.  

- Får gode opplevelser slik at de trives i naturen og ønsker å ta vare på den. 

- Blir inspirert til lek og bruke fantasien i naturen. 

- Utvikler god fysikk og kroppskontroll. 

- Får tilberedt og servert god og sunn mat som vi lager på stormkjøkken.eller 

bål. 
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Barns medvirkning 
 
 
 
 
 
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 barn skal bli hørt, 
og at barna dermed får mulighet til å påvirke sin hverdag. Vi vet at barn uttrykker 
seg ulikt ut fra alder og modning. Gjennom observasjoner må personalet 
bevisstgjøre seg at også de minste barna blir sett og forstått. 
 
 
 

Positivt foreldresamarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
Både hjem og barnehage er sentrale for barnets utvikling, og barnet tar med seg 

erfaringer fra begge arenaer. Vi ønsker å ha et godt og åpent foreldresamarbeid 

gjennom daglig kontakt og formelle foreldresamtaler. Foreldre er velkommen til å 

be om en samtale dersom det er noe de ønsker å snakke om. Barnehagen tilbyr i 

utgangspunktet to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret (høst og vår) og et 

felles foreldremøte for alle foreldre om høsten. Nye foreldre får tilbud om 

foreldremøte i juni.  

Hver høst har vi en anonym brukerundersøkelse. Denne er til hjelp for oss til stadig 

å forbedre oss. 

Barnehagen benytter Visma flyt barnehage,som er et nettbasert 
kommunikasjonssystem. Min barnehage foresatt vil for deg som foresatt gjøre 
kommunikasjonen med barnehagen enklere. I appen kan du kommunisere trygt med 
de ansatte om relevante saker, som for eksempel hva man skal ha med på tur eller 
at barnet kommer senere grunnet tannlegetime. Selv om dette er et godt 
verktøy skal det ikke erstatte den muntlige dialogen som er viktig i hverdagen.  
  
Da Visma er barnehagens viktigste informasjonskanal når det gjelder 
fellesbeskjeder, forventer vi at alle foreldre bruker dette systemet aktivt.  
Meldinger fra barnehagen sendes på Visma, og vi ønsker at meldinger 
til barnehagen også sendes på Visma. Direkte nummer til avdeling eller styrer 
benyttes om du har behov for å snakke med oss. 

  

 

 

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

(Rammeplan for barnehagen) 

 

 

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

gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget» 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Tilvenning og overganger 
 
 
 
 
 
Oppstart nye barn 

Vi legger vekt på at alle barn som begynner hos oss skal få en trygg og god 

oppstart. I forkant av oppstart mottar foreldre/foresatte velkomstbrev fra 

barnehagen, samt invitasjon til en oppstartsamtale sammen med en av 

pedagogene. Målet med denne samtalen er å bli kjent med barnet slik at vi kan 

legge best mulig til rette for at barnet skal ha en god hverdag i barnehagen. Vi 

vektlegger en foreldreaktiv tilvenning, og når barnet kommer i barnehagen første 

dag møtes den av sin primærkontakt, som blir ekstra godt kjent med barnet og 

foreldrene den første uken. I forbindelse med hovedopptaket gjennomfører vi et 

felles foreldremøte (juni) for nye foreldre. 

Overgang fra liten til stor gruppe 

For å gjøre overgangen fra småbarn til stor gruppe best mulig for barna, starter vi 

tidlig å samarbeide med gruppene i 2.etasje. Vi har lekegrupper og de som skal 

flytte opp går ofte på besøk i 2.etasje utover våren. De går også på turer sammen 

og har aktiviteter som er tilpasset sin alder. Før sommerferien blir det levert ut et 

velkomstbrev med nærmere informasjon om oppstarten på ny gruppe. Uken før 

nytt barnehageår går også med til å være mye i 2.etasje for de som skal opp. 

NÅR HVEM HVA 

1.februar Styrer Hovedopptak for kommende 

barnehageår 

Februar/mars Pedagogsik ledere nede Småbarn går jevnlig på besøk 

til 2.etasje. 

Målet er å bli bedre kjent med 

rom og andre barn og voksne. 

April/mai Styrer Klargjøre og levere ut lister 

over grupper kommende høst.  

Mai/juni Pedagogene på gruppene Overføringssamtaler mellom 

pedagogene på stor/liten 

gruppe 

Uke 24 Pedagogene Levere ut velkomstbrev til 

barna som skal begynne på ny 

gruppe til høsten. 

Siste uke før nytt barnehageår. Alle ansatte De som skal begynne i 2.etg 

flytter opp denne uken. 

 

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

(Rammeplan for barnehagen) 
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Overgang fra barnehage til Skole 

Vi skal legge til rette for at de eldste barna i barnehagen har med seg kunnskap, 

erfaringer, ferdigheter og tro på egne evner som kan gi dem et godt grunnlag og 

motivasjon for å begynne på skolen. I vår barnehage bruker vi blant annet 

Dinosaurskolen som en skoleforberedende aktivitet gjennom hele året for de eldste 

i barnehagen.  

Barna skal bli kjent på skolen de skal begynne ved. Vi besøker barnas skoler der vi 

får mulighet til dette gjennom besøk på uteområde og inne på skolen. Fra 

barnehagens side ønskes det at det arrangeres møter mellom barnehage, skole og 

det enkelte barn for å legge til rette for en best mulig overgang. Det må innhentes 

samtykke fra barnas foresatte for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

Det er en gjensidig plikt i barnehageloven og opplæringsloven, partene 

samarbeider om overgangen fra barnehage til skole og sfo. 

Hvem gjør hva i overgang fra barnehage til skole 

Vi følger Karmøy kommunes retningslinjer for overgang barnehage – skole. Målet er 

at overgangen skal være best mulig for barnet.  

NÅR HVEM HVA 

November Styrer Inviterer rektor og 

saksbehandler på PPT til 

samtale om barn som har 

særlig tilrettelegging i 

barnehagen. 

 Samtykke fra foresatte 

innhentes i forkant. 

Styrer informerer også om 

minoritetsspråklige barn. 

November Pedagog Barnehagen foretar en 
kartlegging av barnets 
norskferdigheter som sendes til 
skolen innen 1.desember. 

Vår  Pedagog Gjennomfører skolebesøk etter 

avtale med rektor. 

Mai Pedagog Felles førskoletur med 
Slågstemmen og Fladaberg 
barnehage. 

Mai/juni Styrer/pedagog Møter rektor, sakkyndig fra PPT 

og foresatte ang.barn som kan 

ha behov for særlig oppfølging 

på skolen. Samtykke fra 

foresatte innhentes i forkant. 

Mai/juni Pedagog Overføringssamtale med 
skoler som ønsker dette. 
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Barn som trenger ekstra støtte 
 
 
 
 
 
De fleste barn utvikler seg akkurat som forventet, men i ulikt tempo og med ulike 
preferanser. 
Av og til opplever vi at barn ikke utvikler seg som forventet. Barnehagen kan da 
være med å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at barnet raskest mulig 
kommer i rute igjen.  
Barnehagen kan for eksempel gi barnet ekstra i støtte i språkinnlæringen eller i 
arbeidet med å utvikle sosial kompetanse.  
Et slik arbeid vil alltid foregå i samarbeid med barnets hjem. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(Rammeplan for barnehagen) 

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

 
 

 

 
 

Fagområdene som er omtalt i Rammeplanen er:  

 Kommunikasjon, språk og tekst  
 Kropp, bevegelse, mat og helse  
 Kunst, kultur og kreativitet  
 Natur, miljø og teknologi  
 Antall, rom og form  
 Etikk, religion og filosofi  
 Nærmiljø og samfunn  

  

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

  

Fagområde  Kommunikasjon, 
språk og tekst  

Kropp,  bevegelse, 
mat og helse  

Kunst, kultur og 
kreativitet  

Progresjonsplan   

0-2 år  

Barna skal få bli introdusert 
for det verbale og non-
verbale språket, slik at de 
får et godt utgangspunkt til 
å utvikle et godt muntlig 
språk. Bli kjent med sanger, 
bøker, turtaking osv.  

Få introduksjon til et sunt 
kosthold, og fysisk 
aktivitet inne og ute. 
Støtte barna i gå-trening, 
og gå i ulendt terreng. 
Lære og vaske hender. 
Lære om kroppen sin, 
hva som er hva.  

Gi muligheter til å 
oppleve kunst og kultur, 
og få uttrykke seg 
estetisk. Bli introdusert 
for sanger, og ulike 
formingsmaterialer.  

Progresjonsplan  

2-3 år  

Barna skal få erfaring 
med tekst. Tekster kan 
omfatte både skriftlige og 
muntlige fortellinger, 
poesi, dikt, rim, regler og 
sanger.  

Barna skal få erfare å 
uttrykke seg gjennom 
kroppen. Gjennom 
kroppslig aktivitet lærer 
barna verden og seg selv 
å kjenne. Kroppen min. 

Gi barna et mangfold av 
sansing, opplevelse, 
eksperimentering og 
skapende virksomhet.  

Progresjonsplan  

3-4 år  

La barna få bruke 
språket sitt og uttrykke 
følelser, ønsker og 
erfaringer. La de få 

Bevisstgjøring av 
kosthold. 
Kroppsbeherskelse/ 
bevissthet. Rytme, dans 

Bruke fantasien, kreativ 
tenkning og skaperglede 
til å uttrykke seg. 
Oppmuntre barna til å 

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

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

(Rammeplan for barnehagen) 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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erfaringer med å løse 
konflikter og skape 
positive relasjoner i lek 
og samvær. Lese bøker, 
samlingsstund osv.  

etter musikk. Jobbe inn 
gode rutiner for hygiene. 
Lære om kropp, følelser 
og grenser. Gode og 
vonde hemmeligheter 

iaktta og observere.  

Progresjonsplan  

5-6 år  

Uttrykke følelser, ønsker 
og erfaringer gjennom 
språket, løse konflikter 
og skape positive 
relasjoner i lek og 
samvær. Bli kjent med 
bøker, bilder, sanger, 
media osv.  

Få en positiv 
selvoppfatning gjennom 
kroppslig og emosjonell 
mestring. Sunn kost. Kle 
seg selv. Lett førstehjelp. 
Lære om kropp, følelser 
og grenser.Gode og 
vonde hemmeligheter 

Teater, bildegalleri, 
historiesenter. Bruke 
ulike formingsuttrykk. 
Fantasi, kreativ tenking 
og skaperglede.  

 
 

 

Fagområde  Natur, miljø og 
teknologi  

Etikk, religion og 
filosofi   

Nærmiljø og 
samfunn  

Antall, rom og 
form  

Progresjonsplan   

0-2 år  

Få bli kjent med, 
og bli glad i 
naturen. Grave i 
jorda, finne 
insekter. Undre 
seg i naturen. Leke 
i sølepytter.  

Bhg skal ta 
utg. pkt i hvert 
enkelt 
barns forutsetn., og 
det enkelte hjems 
bakgrunn. Synge 
for maten, være 
snille med hver-
andre, dele og 
introdusere 
høytider.  

Barnehagen skal 
bidra til at barna 
møter verden 
utenfor familien 
med tillit og 
nysgjerrighet.  

Barna skal møte tall 
og telling i 
hverdagssituasjoner. 
Få mulighet til å leke 
med klosser i ulike 
former, vannlek, 
tegning og pusling.  

Progresjonsplan  

2-3 år  

Barna skal få bli 
kjent med og få 
forståelse for 
planter, dyr, 
landskap, årstider 
og vær.  

Skal bli introdusert 
for filosofi og 
religion. Lære om 
verden og 
mennesker og 
være med på å 
bevisstgjøre seg 
holdninger og 
verdier.  

Barna skal få 
innblikk i lokal 
historie og 
tradisjoner. De skal 
føle tilknytning til 
nærmiljøet og bli 
kjent med kultur, 
arbeidsliv, tradisjon 
og levesett.  

Barnehagen har et 
ansvar for å legge til 
rette for tidlig 
stimulering på tall, 
farger og begreper.  

Progresjonsplan  

3-4 år  

Oppleve glede ved 
å ferdes i naturen. 
Erfare hvordan 
teknikk kan brukes 
i leken og 
hverdags-livet, 
videreutvikle disse 
erfaringene. 
Inkludere 
friluftsaktiviteter i 
barnas hverdag.  

Utvikle toleranse, 
interesse og 
respekt for 
hverandre. Få 
kjennskap til kristne 
høytider og 
tradisjoner. Lære å 
sette ord på 
følelser.  

Bli kjent med og 
delta i samfunnet 
gjennom 
opplevelse og 
erfaringer. Erfare at 
en er verdifull og 
unik, og erfare at 
ens valg og 
handlinger kan 
påvirke. Ta like 
mye hensyn til 
begge kjønn.  

Oppleve glede ved å 
utforske og leke med 
tall og former. Styrke 
barnas nysgjerrighet 
og leke med tall og 
former.  

Progresjonsplan5-

6 år  

Kunne bruke 
digitale verktøy 
som pc, iPad og 
kamera. Få 
erfaring med 
hvordan teknikk 
kan brukes i 
hverdagslivet og i 
lek.  

Besøke kirken, 
delta på julespill. 
Sette ord på 
følelser og utvikle 
respekt. Bli kjent 
med religion, etikk 
og filosofi som en 
del av vår kultur og 
samfunn.  

Utvikle tillit til egen 
deltagelse og 
påvirkning av 
fellesskapet. Bli 
kjent 
med Bukkøy og 
historiesenteret.  

Erfare ulike typer 
størrelser og mål 
gjennom å sortere og 
sammenligne. Undre 
seg over ulikheter, 
likheter, størrelser og 
antall.  
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Satsingsområder 2022-23 

 

 

 

 

Våren 2022 deltok styrer og en pedagog på opplæring i Stine Sofie 
Barnehagepakken. Opplæringen ble videreført til personalet og har som mål å 
styrke handlingskompetansen til barnehageansatte. Det innebærer å styrke fem 
viktige elementer hos den enkelte ansatte. Disse er 

 egen kunnskap om vold og overgrep mot barn 
 personlige faktorer som mot og vilje til å handle 
 egen tro på systemet og at det nytter å melde fra ved bekymring 
 en organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved 

bekymring 
 eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner for eget liv 

Tematikken arbeides med systematisk gjennom året, over tid, ved hjelp av 
samtalemateriell og plansjer tilpasset barna. Gjennom DUÅ arbeidet, 
Dinosaurskolen og trygt og godt barnehagemiljø er dette også  i fokus. Vi bruker i 
tillegg nettbaserte verktøy og materiell gjennom Salaby og Æ e mæ for å lære 
barna om kropp, følelser og grenser. 

Informasjon om tema og arbeidet i barnehagen blir presentert for foreldre gjennom 
samtaler og på foreldremøte. 

Trygge barn hele livet- det handler om omtanke, ikke mistanke 
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Lekemiljø, inne og ute 

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

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal 

være en arena for barns utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. 

Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre. (Rammeplanen) 

 

Vi har arbeidet systematisk med lekemiljø siden 2019, inne og ute i barnehagen, 

sammen med barna. Vi har et stort og variert uteområde og store areal inne som 

innbyr til variert lek. Gjennom bruk av udefinerbart materiell får barna mulighet til 

lek hvor kreativiteten og fantasien kan utfolde seg. Inne endrer vi temarom 

kontinuerlig i tråd med barnas interesser og ønsker. 

 

 

Målet med arbeidet er å:  

 inspirere til ulike typer lek ved å organisere rom, tid og lekemateriale 
 fremme et inkluderende lekemiljø der barna erfarer og opplever glede i lek 
 styrke relasjoner, skape vennskap, mestring og læring 
 få deltagende voksne i leken som støtter, veileder og beriker leken på 

barnas premisser 
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Zoom  

 
Vi startet med barnehagebasert kompetanseheving gjennom kommunen gjennom 
ReKomp. Det er en forkortelse for Regional ordning for kompetanseutvikling i 
barnehagen. Her deltar vi i lærende nettverk på tvers av barnehager i kommunen 
og arbeider med å styrke ledelsens kompetanse om barnehagebasert 
kompetansehevingstiltak. Vi skal legge til rette for at personalet deltar i kollektive 
læringsprosesser i tråd med gjeldende regelverk, samtidig gi økt kunnskap om 
pedagogisk analyse og vurdering. Arbeidet i barnehagen har fått navnet «Zoom» 
 
Zoom står som en beskrivelse av hva dette verktøyet brukes til. Gjennom dette 
arbeidet skal vi sette fokus på (zoome inn) spesifikke området i arbeidet vårt. Vi 
skal se nærmere og tettere på ulike områder og sammen se å observere egen 
praksis. Vi skal deretter trekke oss litt tilbake (zoome ut) for å reflektere og 
vurdere det vi har observert i fellesskap.   

 

 

  
Eksempel på hovedtema og fokusområde innenfor læring og lek. 
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Dokumentet vi har arbeidet frem sikrer systematisk arbeid med fagutvikling av 

personalet, observasjon, veiledning, vurdering og økt kvalitet i det pedagogiske 

arbeidet. Året er delt inn med ulike tema, og med fordypningspunkter innenfor 

hvert tema. Alle temaene er valgt ut ifra kapitlene i rammeplanen og 

barnehageloven og jobbes med på alle gruppene samtidig slik at vi har et felles 

fokus, en rød tråd, både i hverdagen og i vurderingsarbeidet. Vi kan da støtte 

hverandre, lære av hverandre og skape et læringsfellesskap med engasjerte og 

deltagende personale. 

 
Pedagogene har ansvar for å ta med fagstoff som utgangspunkt for diskusjon og 
samtale rundt innhold og egen praksis, til ledermøtet. Styrer fungerer som en faglig 
støtte til den som skal ha med fagstoff. Tema presenteres deretter på gruppenivå. 
Her er fokus deltagelse, øke kunnskap, utvikling og at teori knyttes til praksis 
Gruppen finner sammen ut hva de har behov for å observere, kartlegge og 
forbedre. Alle ansatte skal være med å bidra i observasjon, vurdering og faglige 
diskusjoner. Etter en observasjonsperiode skal gruppene diskutere sine funn og 
sammen se på dagens praksis og ønsket praksis. Hva har vi sett, hva har vi lært, 
noe vi bør forbedre? Tiltak settes i gang på gruppenivå og/eller for hele 
barnehagen.  
  
Dette skal være et kontinuerlig arbeid som hvert år bygger videre på det vi 
tidligere har hatt som tema. 
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FAGLIG TEMA  FOKUSOMRÅDE ANSVAR –PEDAGOGISK 

LEDER 

OMSORG  Trygghet  Ingrid Sofie  

LEK   Lekemiljø  Hege  

FORELDRESAMARBEID  Henting og levering  Lise  

MEDVIRKNING  Barns uttrykk og behov  Ingrid Sofie  

KULTURELT MANGFOLD   Språk  Hege  

SPRÅK  Relasjoner  Lise  

DANNING  Følelser  Ingrid Sofie  

LÆRING  Helhetlige 
læringsprossesser  

Hege  

  Styrer er med som veileder i arbeidet  med å finne 
og presentere faglig innhold. 

 

Målet med arbeidet 
 

 Bli en bedre lærende barnehage med fokus på kvalitet og utvikling.   
 Skape et lærende fellesskap gjennom målretta arbeid og bevisst 

metodebruk.  
 Få engasjert personalet gjennom deltagelse, medvirkning i arbeidet og god 

delingskultur.  
 Stimulere personalet til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske egen 

og gruppens praksis.  
 Få bedre systematikk i observasjon og vurdering av egen praksis.  
 Forbedre arbeidsdokument som sikrer kontinuerlig arbeid med observasjon, 

vurdering og utvikling.  
 Arbeide med systematisk vurdering og observasjon på alle nivå i 

barnehagen.   
 Skape gode arenaer for faglig utvikling for personalet. 
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ÅRSHJUL 2022/23 

Måned Aktivitet 
August  Planleggingsdag 15.August 

 Overgang liten til stor avd 

 Tilvenninger 

September  Høstfest 

 Brannvernuke: uke 38 

Oktober  Foreldremøte 4.10 

 Planleggingsdag 21.Oktober 

 FN dagen 24.10 

November  Foreldresamtaler 

 Trafikkuke, uke 45 

 Inntakssamtaler nye barn 

 Planleggingsdag 29.November 

 Julemarked 30.11 

Desember 
 
 
 
 

 Lucia 

 Kirkevandring for førskolebarna 

 Nissefest 

 Julebord for barna 

Januar Planleggingsdag 23.1 
 

Februar  Fastelavn og karneval 

 1.februar: Søknadsfrist for 
hovedopptak 

 6.februar: Samefolkets dag 

Mars  Foreldresamtaler 

April  Foreldresamtaler 

 Påskelunsj 

 26.4 Sålefjellstur- Skogstroll 

Mai  Ruskendag (opprydningsaksjon) 

 17. mai feiring 

 Planleggingsdag 19.Mai 

 Overføringssamtaler bhg-skole 

Juni  Sommeravsl- førskolegruppa 

 Foreldremøte for nye foreldre 

 Kveldsarr- førskolegruppa 

 Oppstartssamtaler 
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AKTUELLE LENKER OG VEDLEGG 

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 

 

Aktuelle skjema/rutiner 

Skjema for oppstartsamtalen 

Skjema for foreldresamtaler 

Rekomp satsingen- «Zoom» 

Handlingsplan- trygt og godt barnehagemiljø 

Duå årshjul 

Mål og evaluering 

Compilo (HMS system) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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