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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. 
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Barnehagen vår 
 
 
Vea barnehage er en av Karmøy kommunes 8 kommunale barnehager. 
Du finner oss på Sletten på Vea, helt nede ved Stadion og Fiskerimuseet. Her ligger 
vi i naturskjønne omgivelser, med egen skog inne på barnehageområdet, fine 
turområder i nærheten, kort vei til sjøen, fotballbaner og Storhall Karmøy som 
nærmeste nabo.  
 
Vea Yngre Sanitetsforening var eier og arbeidsgiver da Vea barnehage åpnet i 1985, 
med to avdelinger. Barnehagens tomt på ca. 7,5 mål var en testamentarisk gave fra 
søskenparet Tørres og Ragla Vea. 
I 1991 utvidet Vea Yngre Sanitetsforening barnehagen med to avdelinger, og ble da 
den største barnehagen i Karmøy med 4 avdelinger. 
I 1998 overtok Karmøy kommune barnehagen og har siden det vært arbeidsgiver og 
ansvarlig for driften av barnehagen. 
  
Målet vårt er å gi barna våre (og de voksne) en trygg og utviklende hverdag, i et 
omsorgsfullt og pedagogisk miljø. 
   
        
Barnehagen har 4 avdelinger: 
 
Rødkløver  3-6 år 
Blåklokke  3-6 år 
Tusenfryd  1-3 år 
Solsikke  1-3 år 
 
VERDIGRUNNLAGET VÅRT 
Barndommen har egenverdi, og barnehagevirksomheten må gjenspeile dette.  
Det betyr at i Vea barnehage skal barn møte en barnehagehverdag som er basert på 
omsorg og lek.  
Barnehagehverdagen skal bygge på kristne og humanistiske verdier og tradisjoner, 
og vi ønsker at barna skal oppleve at de er en del av et fellesskap, og at de har 
mulighet til å påvirke dette felleskapet, og hverdagen sin. Dette danner grunnlaget 
for deltakelse i et demokratisk fellesskap. 
Barnehagehverdagen skal fremme mangfold og respekt, derfor har ulike religioner 
og kulturer, og ulike familieformer en plass i barnehagehverdagen vår. 
I Vea barnehage skal alle barn oppleve at gutter og jenter har like muligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sammen er 

vi gode! 
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DUÅ 
I Vea barnehage, og alle kommunale barnehager i Karmøy, jobber vi med De 
Utrolige Årene. 
De Utrolige Årene er et utviklingsstøttende program som fremmer positivt samspill 
barn i mellom, og mellom voksne og barn. Programmet handler i stor grad om å 
jobbe systematisk med å utvikle barnas sosiale ferdigheter, og at de voksne skal bli 
god på relasjoner og hensiktsmessige strategier. 
Hvis vi opplever utfordringer i forhold til barn, ønsker vi raskt å komme tilbake til 
positive spor. Da lager vi gjerne en DUÅ-plan, som er en tiltaksplan for positive 
strategier. En slik plan settes alltid opp i samarbeid med barnets foresatte. 
Det er alltid positivt for barn å oppleve samsvar mellom hvordan ting gjøres 
hjemme og i barnehagen. For de foresatte som ønsker å sette seg inn i prinsippene 
i DUÅ, har vi bøker til utlåns. Karmøy kommune har også foreldreveiledningskurs i 
DUÅ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINOSAURSKOLEN 
I september 2018 startet Vea barnehage opp med Dinosaurskolen. 
Dinosaurskolen er et av programmene i De utrolige årene, og er en forlengelse av 
det arbeidet som barnehagen driver i forbindelse med DUÅ.. 
På Dinosaurskolen blir vi kjent med hånd-dukkene Dina, Willy og Mari, og på 
samlingene arbeides det med temaer som å gjenkjenne og forstå følelser, 
problemløsing, selvregulering og vennskap. 
Dinosaurskolen er for førskolebarna i barnehagen, og har ukentlige samlinger. 
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TIDLIG INNSATS 
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.  
I forbindelse med dette arbeidet vil barnehagen gjerne bruke en DUÅ-plan, 
kartleggingsverktøyet som TRAS, språkgrupper, eller grupper med motorisk trening.  
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. 
Barnehagen er et viktig forebyggende tiltak for barns psykiske helse, mot mobbing, 
mot lese- og skrivevansker og mot seksuelle overgrep.  
Arbeidet med de utrolige årene utgjør en stor del av det forebyggende arbeidet 
vårt, da dette blant annet dreier seg om å styrke barnas sosiale kompetanse og å 
gjøre dem mer kjent med følelsene sine. 
Karmøy kommune har en egen plan for forebygging og behandling av mobbing.  
Hvis et barn opplever krenkelser eller mobbing i barnehagen, må barnehagen 
stoppe, håndtere og følge opp dette. 
For å forebygge seksuelle overgrep lærer vi barna korrekte navn på kroppsdeler, og 
at de selv bestemmer over sin egen kropp. Vi har valgt å dele det opp etter alder 
med tanke på meg selv, kroppen, følelser og grenser. (les mer på www.æemæ.no ) 
 
 

 

Årshjul 
2-åringer 3-åringer 4-åringer 5-åringer 

September 
Meg selv og 

min familie 

Familie og 

relasjoner 

Familie og 

relasjoner 

Familie og 

relasjoner 

Oktober Kroppen Kroppen Kroppen Kroppen 

November Følelser Følelser Følelser 

Følelser 

Hvordan blir vi 

til? 

Januar Følelser 
Ha mot til å si 

fra 

Ha mot til å si 

fra 

Gode og vonde 

hemmeligheter 

Ha mot til å si 

fra 

Gode og vonde 

hemmeligheter 

Februar Kroppen Kroppen Kroppen 

Gode, vonde 

og ulovlige 

berøringer 

Mars Følelser Følelser Følelser Følelser 

April Oppsummering Oppsummering Oppsummering Oppsummering 

http://www.æemæ.no/
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Alle barnehageansatte har opplysningsplikt. Det vil si, at hvis de blir bekymret for 
om et barn har det bra, eller blir utsatt for overgrep, er de forpliktet å melde fra 
til barnevernstjenesten. 
Foresatte kan også selv ta kontakt med barnevernstjenesten hvis de opplever 
utfordringer i utførelse av foreldrerollen. 

 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Å bruke den flotte naturen vi har rundt oss er en del av norsk tradisjon og 
kulturarv. 
I Vea barnehage ønsker vi å bidra til at barna får positive opplevelser i naturen, og 
at de blir bevisste det ansvaret vi har for å ta vare på naturen rundt oss.  
Barna skal lære om naturens gang og årstidene, og om endringer i naturen på grunn 
av miljøutfordringene i verden 
Vi lærer barna om hvordan vi best kan ta vare på miljø rundt oss, hva som er farlig 
for naturen og hva som er bra for naturen. 
I Vea barnehage har vi frukttrær, bærbusker og en flott kjøkkenhage. Barna er med 
å dyrker grønnsaker og blomster, og lærer på denne måten om årstider og om 
matproduksjon.  
Vi ønsker å formidle til barna at materialvalg har konsekvenser, og at å ta vare på 
tingene våre bidrar til et godt miljø. Derfor velger vi i barnehagen nedbrytbare 
materialer når vi kan, og vi driver kildesortering. 

 
 
TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE 
Karmøy kommune er en trafikksikker kommune. Det betyr at vi i Vea barnehage 
driver trafikkopplæring med barna, og har fokus på trafikksikkerhet i samarbeidet 
med foreldrene. Trafikkopplæringen er først og fremst integrert i omsorgen og 
opplæringen i barnehagen, og dukker opp der det er naturlig. For  eksempel når vi 
skal ut på tur. 
Barnehagen er også medlem i ”Barnas trafikklubb” og vi bruker det 
trafikkpedagogiske opplegget om ”Tarkus –barnas trafikkvenn”.  
Om høsten har vi ”refleksdag” sammen med barna, og om våren har vi sykkeldag 
med de eldste barna. 
I Vea barnehage kjører vi ikke bybuss/rutebuss, da det ikke er krav til bilbelter i 
disse. 
Hvis foresatte har tillat det, kan de eldste barna bli tatt med I innleid buss/taxi 
med godkjent sikkerhetsutstyr. 
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Omsorg, danning, lek og læring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I barndommen legges grunnlaget for hvordan resten av livet kommer til å bli. 
Derfor er det viktig at barna møter positive verdier på et tidlig tidspunkt i livet. 
I barnehagen ønsker vi, sammen med foresatte, å formidle positive verdier og gi 
barna gode verktøy for å leve et godt liv. 
Vi tenker at barn som har et godt selvbilde, har god sosial kompetanse, liker å 
være ute i naturen, er fysisk aktive, har gode matvaner og opplever medvirkning, 
har gode forutsetninger for å kunne leve et godt liv. 
Å oppleve vennskap er en viktig del av danning og livsmestring.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Danning 
 

 
I Vea barnehage ser vi på barndommen som en livsperiode som har egenverdi, og 
ikke bare er en forberedelse til voksenlivet. Derfor ønsker vi at barna skal oppleve 
en barnehagehverdag basert på omsorg og lek. 
Vi ønsker å fremme demokrati, og legger derfor vekt på at barna skal oppleve seg 
som en del av et fellesskap, og at de skal oppleve å kunne påvirke dette 
fellesskapet. Barn som opplever at de får medvirke og påvirke fellesskapet blir 
voksne som deltar i demokratiet.  
 

”Barnehagens 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) 

 

 

”Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen 
og bidra til å legge grunnlaget for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i 

demokratiske fellesskap” 
 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Omsorg 
 

 
Omsorg er en sentral verdi i Vea barnehage.  
Vi ønsker at alle barn, og voksne, skal oppleve seg sett og velkommen i Vea 
barnehage. 
Omsorg for de yngste barna kan være et trygt fang mellom utforskingsrundene, og 
voksne som tilpasser dagliglivets utfordringer til deres utviklingsnivå.  
For de eldste barna i barnehagen kan god omsorg også være støtte til selvhevdelse, 
og voksne som er med å utvikle leken. 
Uansett alder er opplevelsen av tilhørighet og det å være omgitt av noen som vil 
deg vel, viktige elementer i omsorgen vi gir. 
Det at barna har en god relasjon til de voksne i barnehagen, er en viktig del av 
omsorgen vi gir i barnehagen. Derfor jobber de voksne med å styrke relasjonen til 
barna, hele tiden. 
Å passe på at alle har venner og deltar i fellesskapet og leken, er også viktige 
elementer i god omsorg. 
Gode rutiner og en fast dagsrytme skaper trygghet, og er viktige elementer i god 
omsorg. 
 

Lek 

 
Barn utvikler seg gjennom lek. Når barn leker blir de kjent med hverandre, sine 
egne og andres grenser. De lærer å dele, å justere seg etter hverandre, og å vente 
på tur.  
Gjennom leken opplever barna mestring, de får tro på seg selv, og lærer å hevde 
seg selv. Leken er også den beste arenaen for å utvikle kreativiteten. 
I Vea barnehage skal barna få tid til å leke, både ute og inne. 
Vi ønsker at barna skal oppleve et fysisk miljø som er lagt til rette for lek, og at 
det er satt av god tid til lek, gjennom hele dagen.  
Barna skal ha tilgang til materiale som kan brukes i lek, og vi er opptatt av å gi 
barna lekemateriale som kan brukes i mange typer lek 
De voksne i barnehagen er bevisste sin rolle i leken. Dette kan være som 
igangsetter, utvikler eller medleker.  

 

”Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utviklingen av 
empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til 

seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve og bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for”. 

 
(Rammeplan for barnehagen) 

 

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

 
(Rammeplan for barnehagen) 
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Læring 
  

 
Førskolealderen er den perioden i livet hvor barn utvikler seg raskest, og lærer 
mest! 
De sosiale reglene læres i denne perioden, og samspillet med andre utvikles.  
Største delen av den språkinnlæringen du gjør i livet er også unnagjort før du 
begynner på skolen. 
Barn lærer best gjennom lek! Å sikre tid og rom for lek, blir derfor den beste 
måten for barnehagen å legge grunnlag for læring på. 
Å skape varierte opplevelser for barna er også et godt utgangspunkt for læring.  
Felles opplevelser vises igjen som tema i leken og bidrar til læring. 
I barnehagen har vi ingen læringsmål. Barna lærer ut i fra hva de er opptatt av og 
interesserte i.  
De voksne kan bidra til læring i bestemte retninger ved å skape opplevelser for 
barna, på nye områder. 
Barnets motivasjon er en forutsetning for læring, og derfor et viktig utgangspunkt 
for oss. 
Barna lærer gjennom temaer, opplevelser og bøker, presentert av de voksne. 

 

 

 
PROGRESJON 
I dag tilbringer de fleste barn rundt 5 år i barnehagen. Vi er opptatt av at det i 
løpet av disse årene skal være en progresjon i barnehagetilbudet. 
Først og fremst sikrer vi  progresjon i tilbudet, ved at personalet stadig utvikler 
seg. Barnehagen skal være en lærende organisasjon. Det vil si at personalet hele 
veien jobber systematisk med å tilegne seg ny kunnskap og bli bedre i utøvelsen av 
profesjonene sin.  
Samtidig jobbes det med implementering av ny kunnskap på organisasjonsnivå.  

Barns medvirkning 
 

I rammeplan for barnehagen står det at barns 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. 
  
  

 
  

”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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En av de viktigste  områdene for utvikling av organisasjonen og personalet de siste 
årene, har vært arbeidet med implementeringen av DUÅ.   
Dette arbeidet vil være et av de viktigste områdene for utvikling også de neste 
årene. 
Det skapes også progresjon i det pedagogiske tilbudet ved å tilrettelegge til det 
fysiske miljøet og utvalget av leker og materialer på avdelingene.  
De yngste barna bruker mest det uteområdet vi har inne i barnehagen, mens de 
eldste barna bruker mer av nærområdet rundt barnehagen. Førskolebarna drar også 
«ut i verden” på busstur. 
 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 

 
 
POSITIVT FORELDRESAMARBEID 
Barnehagen skal utøve sin virksomhet i nært samarbeid med foresatte.  
At personalet i barnehagen og foresatte har en god relasjon er avgjørende for 
hvordan barna har det i barnehagen.  
 
Grunnlaget for den gode relasjonen dannes under tilvenningstiden i barnehagen, og 
utvikles videre gjennom de daglige møtepunktene i barnehagen. 
Ved oppstart i barnehagen har vi en utvidet foreldresamtale med foreldrene, og 
videre inviteres foresatte til foreldresamtale en gang pr år. Hvis foresatte eller 
personalet i barnehagen ønsker en samtaler utover dette, avtales det fortløpende. 
I løpet av barnehageåret inviterer vi foresatte inn i barnehagen på sosiale 
arrangement. 
 
Alle foresatte i barnehagen utgjør barnehagens foreldreutvalg. Hvert år velges det 
4 foreldrerepresentanter. Disse er foreldrerådets representanter og talspersoner, 
og representerer foreldrene i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 
I barnehagens samarbeidsutvalg (SU) sitter likt antall representanter fra 
barnehagens personale og de foresatte. Styrer er ikke medlem av barnehagens SU, 
men har møterett og deltar på møtene. Barnehagens SU skal jobbe for å fremme og 
styrke samarbeide mellom barnehagen og de foresatte, og skal drøfte saker som er 
av betydning for dette samarbeidet. 
 
 

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 
 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.  
Det vil si at barnehagen driver systematisk planlegging og vurdering av det 
pedagogiske arbeidet den gjør. 
Barnehagens årsplan er det styrende dokumentet for den pedagogiske 
virksomheten.  Det lages i tillegg til årsplanen periodiske planer og ukeplaner.  
Styrer i barnehagen har det overordnede ansvar for den pedagogiske virksomheten, 
og at barnehagen drives i samsvar med lovverket. 
Hver avdeling i barnehagen har en pedagogisk leder. Pedagogisk leder er ansvarlig 
for gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet på avdelingen.  
 
DETTE STYRER OSS 
All barnehagevirksomhet styres av  Barnehageloven og dens forskrifter. 
Rammeplan   for barnehager (forskrift til loven) beskriver hva barnehagen skal 
inneholde, og regulerer arbeidet i virksomheten på alle områder.  
I august 2017 kom det en ny Rammeplan for barnehager. Karmøy kommune har i 
samarbeid med styrerne valgt ut kjernekomponenter innen sentrale områder i 
Rammeplanen, for å hjelpe til med implementeringen av Rammeplanen.  
Utviklingsplan for Karmøybarnehagene og implementering av Rammeplanen er et 
arbeid som vil så sentral i perioden 2017-2020. 
 
Andre dokumenter som har betydning for barnehagens innhold og hvordan vi driver 
den, er: 
*Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager 
*Temaheftene tilknyttet Rammeplanen. 
*Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole 
*Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen 
*Utviklingsplan for Karmøy barnehagene 
*Smittevern i barnehage og skole 
 
ÅRSPLAN 
Rammeplan for barnehager sier at alle barnehager skal ha en årsplan.  
I det daglige er det årsplanen som er det viktigste styringsdokumentet for 
virksomheten vår. Årsplanen skal beskrive hvordan barnehagen omsetter innholdet i 
Rammeplan til praksis, samtidig som den samler trådene fra de forskjellige 
styringsdokumentene til èn arbeidsplan for virksomheten vår. 
I Karmøy kommune er det bestemt at årsplanen skal være et digitalt dokument. 
Hvordan vi jobber med årsplanen gjennom året, vil dere se i årshjulet vårt, i 
periodiske planer og i dokumentasjon. 
Årsplanen skal hvert år godkjennes av barnehagens SU, og sikrer på den måten at 
foreldrene, gjennom foreldrerådsrepresentantene, har mulighet til å påvirke 
innholdet i årsplanen. 

”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og  
vurderes”. 

 
(Rammeplan for barnehagen) 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf
http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/barn-og-familie/barnehage/kommunale-barnehager/vedtekter-for-karmoys-kommunale-barnehager
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/temahefter---rammeplan-for-barnehagen.html?id=498148
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-i-barnehagen/Publikasjoner/retningslinjer-for-mat-i-barnehagen.pdf
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I Vea barnehage vurderer vi det pedagogiske arbeidet vårt fortløpende; på 
ukentlige avdelingsmøter, på månedlige personalmøter og på planleggingsdager. 
Her blir det lagt opp til prosesser hvor vi reflekterer over vår egen praksis, i forhold 
til de målene vi har satt for arbeidet vårt og de planene vi har laget. 
Utviklingsplaner og arbeid gjennom IGP-metoden er arbeidsmåter i dette arbeidet. 
 
De kommunale barnehagene startet høsten 2018 i gang med et utviklingsprosjekt 
hvor vi tok i bruk Learnlab. Dette er og ett verktøy for utvikling og vurdering av 
barnehagens pedagogiske virksomhet. I tillegg deltar vi på lærende nettverk 
gjennom DUÅ og evaluerer egen pedagogisk praksis underveis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        I hvert møte 

med barn 

settes det 

spor! 

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 å vurdere 

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

 barnehager, rammeplanen og egne planer. 

Pedagogisk dokumentasjon er et refleksjonsverktøy både for barn og deres læring, og 
for barnehagepersonalets videre tilrettelegging av læringsmiljøet. 

 

(Rammeplan for barnehager) 

https://mailgw.karmoy.kommune.no/service/home/~/learnlab.net
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Overganger 
 

 
I Vea barnehage er det er viktig for oss at de overgangene som kommer i 
førskolealderen oppleves som gode, både for foresatte og barn. Derfor er det viktig 
å forberede disse overgangene godt. 
 
Karmøy kommune har felles rutiner både for oppstart i barnehage og overgang til 
skole. 
 
Før oppstart i barnehagen inviterer vi nye foresatte på et foreldremøte i 
barnehagen. Her blir det gitt informasjon om oppstart og tilvenning.  
Ved tilvenning legges det til rette for at foresatte skal delta aktivt, gjerne over tid. 
Det blir også satt av tid til en utvidet oppstartsamtale. 
 
Når barnet skal bytte fra småbarnsavdeling til stor avdeling i barnehagen legger vi 
opp til å få en trygg og god overgang. Foresatte varsles om hvilken avdeling barnet 
skal flyttes til så tidlig som mulig. Utover våren vil barna dra på besøk på den nye 
avdelingen sin, og personalet på den nye avdelingen vil være på besøk hos barnet 
på småbarnsavdeling. 
 
Ved overgang til skolen starter styrer og rektor samarbeidet høsten siste året i 
barnehagen. Ut over våren legges det opp til flere møtepunkt med skolen og 
førskolebarna i de andre barnehagene på Vea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

 

 

 

Leken er barnas 

viktigste aktivitet 
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Fagområder 
 

 
Fagområdene i barnehagen er i stor grad de samme fagområdene som barna senere 
møter i skolen: 
 
-Kommunikasjon, språk og tekst 
-Kropp, bevegelse, mat og helse 
-Kunst, kultur og kreativitet 
-Antall, rom og form 
-Natur, miljø og teknologi 
-Nærmiljø og samfunn 
-Etikk, religion og filosofi 
 
Aktivitetene i barnehagen bygger på de forskjellige fagområdene, og barnas lek 
danner det viktigste grunnlaget for arbeidet med fagområdene. 
Gjennom barnehageåret jobber barnehagen med forskjellige temaer som 
gjenspeiler fagområdene. 
Selv om alle fagområdene er i bruk kontinuerlig, har barnehagen laget et årshjul 
hvor de forskjellige områdene blir løftet ekstra frem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

interesse og egenverdi for barn. Aktivitetene i barnehagen skal bygge på de 
forskjellige fagområdene, og barnas lek skal danne det viktigste grunnlaget for 

arbeidet med fagområdene. 
 

(Rammeplan for barnehagen) 
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Fokusområde barnehageåret 2019/20 

 
 
Barnehagen har et særlig fokus på språkarbeid i det pedagogiske arbeidet.  
 
Høsten 2019 starter et langsiktig arbeid for å heve kompetansen om barns 
språkutvikling. Satsingen har til hensikt å sikre at alle barn har et barnehagetilbud 
med høy kvalitet på språkarbeidet. Gode barnehagebaserte 
kompetansehevingstiltak for å øke personalets språkkompetanse, vil stå i 
hovedfokus for satsingen. Målet er at personalet opparbeider høy kunnskap om 
barns språkutvikling, språkvansker og viktigheten av tidlig innsats. For høy kvalitet 
på arbeidet, vil kommunen knytte seg til ulike samarbeidspartnere. Lesesenteret 
ved UiS blir hovedpartneren i satsingen med verktøyet Språkløyper. Det opprettes 
en lokal ressursgruppe, med representanter fra sentrale aktører, som bibliotek, 
PPT, helsestasjon, skolesektoren m.fl. Det skal utarbeides en strategiplan for 
arbeidet, i samarbeid med de ulike aktørene.  
 
Kommunikasjon, språk og tekst. 
Personalet er språkmodeller og jobber systematisk med språk året gjennom. Det 
brukes konkreter og illustrasjoner for å øke både forståelse og ordforråd. Lesing, 
sang, rim og regler, tall og bokstaver brukes flittig på ulikt vis for å pirre barnas 
nysgjerrighet og inspirere til deltagelse. Personalet benytter alle situasjoner til 
benevning, drøfting, og undring om barnas interesser, følelser, tanker og 
handlinger. Hverdagssamtaler er gull! Praten som foregår ved stell og legging, ved 
påkledning eller under måltider. Her og nå, tilstede, sammen barn/barn og 
barn/voksen. 
 
Barnehagen skal være en arena for digital praksis. 
I barnehagen skal barna bli kjent med digitale verktøy og vi starter allerede på 
småbarn. 
Digitale verktøy skal være inspirasjon til lek og et verktøy for kreativitet og 
skaperglede i arbeidet med fagområdene. 
Samtidig skal personalet bidra til at barna utvikler digital dømmekraft, lærer om 
personvern og kildevern. 
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