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Dette bør du vite om barnehagen 
 
 
 

Lover og rammer for barnehagen  
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om 
barnehager. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det 
øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering 
av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens 
samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene.  
 
Årsplanen 
Alle barnehager er pålagt gjennom lov og Rammeplan å skrive en egen årsplan. Den 
skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan 
personalet jobber med områdene i rammeplanen. I denne årsplanen er kapitlene 
bygd opp slik: Først en beskrivelse av hvordan vi vil, bør og skal drive barnehagen. 
Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis – Slik gjør vi det…   
 
Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et 
taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. 
Videre må alle som jobber i barnehagen legge fram politiattest ved tiltredelse. 
Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.  
Barnehagen har mange samarbeidspartnere. Det er blant annet Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, barnevern, skole, universitet. Barnehagen 
har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med 
der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil alltid bli informert og involvert i 
saker som gjelder deres barn.  
 
Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus som er 
etablert på tre steder i Kristiansand. Det er Strømme senter, i Aquarama og på 
Trekanten senter i Vågsbygd. På Familiens hus treffer du helsesøster, 
familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og 
skolehelsetjenesten. Også barnehagen henter hjelp her når det er behov.  
 
Verdier 
I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle de ca.100 kommunale 
og private barnehagene, der begrepet ”Kristiansandsbarnehagen” er etablert.  Dette 
skal gi en større bevissthet om hvem vi er og hvor vi vil. Vår felles visjon er  
«ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE».  

 

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
http://krsbarnehager.blogspot.no/2008/03/kulturopplevelser-i-barnehagen.html
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Barnehagens formål 
Barnehage og skole har fra 2010 endret sine formål slik at de er mer i samsvar med hverandre. Den 
nye formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold og uttrykker felles verdier. 
Formålet er forankret i menneskerettighetene og bygger på felles verdier. Barnehagens formål slår 
fast at barnehagen skal stå for et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være 
grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsbestemmelsen tydeliggjør barnehagens 
samfunnsmandat, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene 
i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene.  
 

Barnehageloven § 1. - Formålet lyder slik:  
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, 
lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 
på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik 
disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike 
religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde 
skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt 
sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering. 

 
Kristiansand er en flerkulturell by med et mangfold når det gjelder livssyn og religion. Dette møter vi 
også i barnehagen. Barnehagen skal lære barn om tro og verdier og inkludere alle barn i dette 
arbeidet. Religiøs oppdragelse er foreldrenes ansvar. Barnehagens besøk i ulike kirkesamfunn, samt 
markering og formidling av høytider må skje i nær forståelse med barnas hjem.  Det er derfor viktig å 
involvere de foresatte og samarbeidsutvalget om barnehagens planer.    
 
 

Slik gjør vi det : 

 
 Vi har fokus på voksne og barns styrker og kapasiteter og anerkjenner foreldre som 

eksperter på sitt barn 

 Vi har oppstartsamtaler hvor vi går gjennom og fyller ut et eget skjema. Her har vi 
fokus på barnets og familiens ressurser og på hva som er viktig for å skape trygghet 
for barnet.  

- . 
«Å elske ditt eget speilbilde i den andre, er 
noe annet enn å elske det som er fremmed 
hos den andre. Den andre er fremmed. Den 
andre er et mysterium. Dermed kan en 
oppdagelsesreise som aldri tar slutt, finne 
sted mellom to mennesker»  
Paul Leer-Salvesen 
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«Jeg spurte foreldrene om noen av dem hadde kjøpt et frukttre på et hagesenter. 
Flere nikket. Da har dere sikkert sett at når en kjøper et tre, er røttene pakket inn i 
et nett eller en plastpose, sa jeg. Det er fordi når man skal flytte en plante fra en 

jord til en annen jord, må røttene skjermes for skader. Når treet skal omplantes i ny 
jord, må den nye jorden gjøres klar for å ta imot den nye planten og skape gode 

forutsetninger for vekst. 
 

Det samme skjer når folk flytter fra et sted til et annet. Da blir de rykket opp med 
røttene. I denne flytteprosessen blir røttene, eller deres «sårbare kjerne» ubevisst 

dekket av et nett eller en plastpose. Denne plastposen lages av å tviholde på 
identitet, språk, tradisjoner, religion og følelser knyttet til et land og et nettverk de 

har forlatt. Det er helt naturlig og menneskelig. 
 

Når folk år etter år beholder sin plastpose rundt røttene, plasserer de seg selv og sin 
familie i en transittfase. Det betyr at de lever fysisk i Norge, men mentalt og 

emosjonelt i hjemlandet. Det påvirker trivsel og tilpasning i det nye landet. Når 
posen ikke blir tatt av på flere år, får ikke treet næring til røttene. Det vil igjen få 
konsekvenser for fruktene. Ingen ønsker at deres frukter ikke skal få nok næring. 

 
Det er vanskelig å få et tre til å vokse i ny jord, dersom det er plastpose rundt 

røttene eller om det er frost i jorda. Dersom det blåser kalde vinder rundt treet, og 
det er frost i jorda, blir det vanskelig å få av plastposen. Det kan rett og slett være 

farlig. I denne prosessen må både innflyttere og lokalsamfunn være villig til å 
tilpasse seg hverandre. Et tre blir ikke bedømt etter kvaliteten på røttene, men 

kvaliteten på fruktene. Men samtidig blir ikke fruktene gode og sunne hvis røttene 
ikke trekker til seg god næring, har god spredning og feste til jorden. Kanskje det er 

nettopp dette samspillet som handler om inkludering. 
 

Det er ikke antall år i Norge som avgjør om folk trives i landet eller ikke. Det er 
møtet mellom mennesker og erfaringer de gjør i det nye landet som blir avgjørende 
for trivselen. Det er ikke antall år en nabo har bodd i et nabolag som avgjør om han 
eller hun blir en del av fellesskapet, men det er de gode møtene og samtalene som 

skaper fellesskap og tilhørighet.» 
Loveleen Rihel Brenna 
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Kristiansandsbarnehagen  
Vår barnehage er en, av ca 100 barnehager i Kristiansand kommune. Sammen er vi 
Kristiansandsbarnehagen! Vår felles visjon er: «ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT 
STED Å LÆRE». Skal vi lykkes med å bli enda bedre, må vi samles om et felles 
grunnlag for arbeidet vårt. Derfor har vi utviklet noen felles verdier:  
”Kristiansandsbarnehagen er et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og 
rause barn med en god selvfølelse”. Derfor lover vi foreldrene dette:  

 Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen. 

 Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse. 

 Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere.  

 Stort mangfold av kulturelle opplevelser.  

 
 
Presentasjon av barnehagesenteret 
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et 
velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, 
samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

 

Slik gjør vi det: 
Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Vi er 
en barnehage med plass til 46 barn. Plassene her er øremerket barn i familier som nylig er 
kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere. Den andre tjenesten ved 
barnehagesenteret er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Sammen ønsker i å være 
et trygt miljø for barn og deres familier som er nye i Kristiansand. Vi ønsker også å være et 
ressurssenter for andre barnehager i forhold til disse temaene. 
 
I samarbeid har personalet kommet fram til verdier som vi vil løfte i arbeidet vårt med 
barna både innenfor barnehagen og styrketjenesten:  
 
 

Verdi Hva betyr det Slik gjør vi det 

 

 

Barnets fokus 

 

 

«Om å være i barnets sko.» 

  

Det betyr å sette barnet i 

fokus ved å følge barnets 

initiativ og ha felles fokus 

med barnet. Det betyr også å 

ha empatisk identifikasjon 

med barnet og justere seg til 

barnet.  

Vi = Profesjonelle Voksne 

 

 Vi tar alltid utgangspunkt i 

barnets oppmerksomhet og 

interesser i aktiviteter, lek og 

temaarbeid. Vi bruker årshjulet 

som henger på hver avdeling. 

 

 Vi fordeler oss en og en 

sammen med små grupper av 

barn på hele lekearealet inne og 

ute. 
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 Vi beskytter samspill i lek ved 

at vi unngår å forstyrre med 

beskjeder o.l. når aktiviteter, 

lek og temaarbeid pågår. 

 

Rytme 

 

«Ta vare på rytmen så vil 

rytmen ta vare på deg!» 

 

 Det betyr å skape struktur 

og forutsigbarhet som gir 

trygghet, retning, mening og 

mestring. 

 

 Vi følger en fast dagsrytme og 

ukeplan på avdelingene fra 

første til siste barnehagedag 

gjennom hele barnehageåret. 

  

 Vi forbereder barna i god tid i 

forkant av alle 

overgangssituasjoner gjennom 

barnehagedagen. Vi bruker 

dagtavle med bilder. 

  

 Våre ansvarsoppgaver på 

avdelingene er fordelt og 

konkretisert og barnas behov er 

først prioritert f.eks. en har 

ansvar for det praktiske rundt 

måltidet mens de andre sitter 

ved bordet sammen med barna. 

 

 

 

Anerkjennelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Blir ikke et barn 

anerkjent blir det 

krenket.» (Paul Leer-

Salvesen)  

 

 Det betyr at det handler om 

å elske, respektere, men også 

om å tro at den andre har noe 

å bidra med i fellesskapet.  

  

  

 

Vi hjelper barnet til å regulere 

følelsesuttrykk ved å sitte ned i 

barnets høyde, ta imot, roe ned 

(være rolig selv) og evt. sette 

ord på følelsene/situasjonen 

«Det finnes ikke vanskelige 

barn hos oss, bare barn som har 

det vanskelig!» 

  

 Vi kartlegger gjennom 

observasjon og gjennomgår på 

avdelingsmøter at hvert enkelt 

barn har en nær relasjon til en 

eller flere av de profesjonelle 

voksne og er inkludert i lek og 

vennskapsrelasjoner til andre 

barn. Vi bruker 

«hjertemodellen»  

 

 Vi gir en positiv beskjed om 

hvert enkelt barn til hver 

forelder som henter barnet hver 

dag. 
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EN KORT PRESENTASJON AV VÅRE TO TJENESTER:    

            

 
 
 
KONGSGÅRD BARNEHAGE 
 
Barnehagen har 46  heldagsplasser for barn i alderen 0-5 år fordelt på tre avdelinger. Vi 
skal tilby et traumebevisst læringsmiljø for barna der vennskap og lek har en sentral plass. 
Vi ønsker at barnehagen skal være en brobygger til neste barnehage, skole og det norske 
samfunnet for barna og deres familier. Vi ønsker også at barna skal utvikle et positivt 
forhold til mangfold og trygghet på seg selv og det de kan bidra med. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fryd 

 

 

 

 

 

«Fryd deg hjerne!» 

 

 Det betyr at vi har 

forskningsbasert 

dokumentasjon på at 

myelinet rundt nervecellene 

som blir skadet ved alvorlig 

traumatisering, kan reparere 

seg selv når barnet opplever 

fryd. 

 

 Vi overrasker barna med gode 

opplevelser og overraskelser 

som skaper fryd hver dag. 

 

 Vi har en runde på alle våre 

møter der en eller flere av de 

profesjonelle voksne deler en 

«suksesshistorie» i forhold til 

barna. 

 

  

Språk 

 

 «Språk er nøkkelen til 

inkludering.» 

 

Det betyr at språk er viktig i 

alle relasjoner og alt samspill 

mellom mennesker  

  

 Vi utvider barnets ordforråd 

ved å snakke med hvert enkelt 

barn med et variert og rikt 

språk i alle situasjoner gjennom 

hele barnehagedagen. 

 

Vi fokuserer på å ha samtaler 

med barna der barna kan bruke 

språket 

 

Vi fokuserer på å legge til rette 

for gode vennskap der barna 

kan bruke og utvikle språket 

sitt 
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STYRKETJENESTEN FOR SPRÅK OG MANGFOLD 
 
«Styrketjenesten for språk og mangfold» er en del av Kongsgård barnehagesenter, og er en 
tjeneste som skal være med å styrke det flerspråklige feltet i alle barnehagene i 
Kristiansand. 
Her er mange ansatte som har sitt daglige arbeid i mange av barnehagene i Kristiansand, 
men er ansatt på Kongsgård barnehagesenter hvor de får faglig oppfølging. 
En nærmere presentasjon av styrketjenesten følger her: 
 
Administrasjonen er lokalisert i Kongsgård alle 33 b i barnehagens lokaler. Fagveileder og 
fagleder bidrar med råd og veiledning og står for tildeling av ressurser. 
 
 Styrketjenesten har ansatt: 

 Støttepedagoger i norsk / veileder . Arbeidet til de ansatte er todelt, - både direkte 
arbeid med de flerspråklige barna i et samarbeid med grunnbemanningen, - og 
observasjon/veiledning på arbeid med språkmiljøet. 

 Støttepedagoger i norsk. De  arbeider i ulike barnehager i kommunen og  er en   
ekstra ressurs i språkstimuleringsarbeidet med flerspråklige barn.  

 Flerspråklige fagarbeidere og assistenter. De arbeider som ressurser på ulike språk   
i forskjellige barnehager i hele Kristiansand.  

 
Barnehagene som er tildelt disse ekstraressursene har søkt om støtte til flerspråklige barn 
og familier via en tilskuddsordning fra staten som Kongsgård barnehagesenter forvalter på 
vegne av kommunen. Kristiansand kommune gir også tilskudd til støttepedagog i 
norsk/veileder. Barnehagene søker om disse tjenestene etter behov. 
Styrketjenesten gir også tilbud om observasjon av språkmiljø og veiledning til personalet i 
alle andre barnehager i kommunen. Dette er det fagveileder som gjør. 
 
Slik gjør vi det: 
 
Flerspråklige fagarbeidere/assistenter 

  kan arbeide i kortere eller lengre perioder i 
barnehager som har behov for ekstra ressurser i 
forhold til spesifikke språk i barnegruppa. 

Oppstartsressurser 

  tildeles barnehager i kortere perioder. Situasjonen 
er da ofte slik at hverken barn eller foreldre snakker 
norsk. En flerspråklig fagarbeider/assistent i starten 
av et barnehagetilbud blir en god investering for å 
skape en trygg og god start for foreldre og barn. 

Styrketjenesten har også flerspråklige 
fagarbeidere/assistenter som arbeider som ressurser hele 
året. 

  De jobber som oftest i barnehager med mange 
flerspråklige barn med ulike behov. 
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Deres oppgaver er bl.a.: 
 

 Støtte flerspråklige barn til å utvikle trygghet, bli inkludert i leken, få venner, 
forstå og gjøre seg forstått. 

 Snakke morsmålet med barna og støtte barna i å utvikle morsmålet. 

 Støtte foreldre i å etablere og opprettholde kontakt med barnehagen, være 
en brobygger mellom hjem og barnehage.  

 Støtte foreldre i å være gode omsorgsgivere og språkmodeller på morsmålet 
for sine barn. Assistent/fagarbeider er disponibel for deltagelse i 
foreldresamtaler. 

 Bidra til en åpen, nysgjerrig, og anerkjennende dialog mellom 
barn/foreldre/ansatte. 

 Samarbeide med barnehagens ansatte om arbeidet med læringsmiljøet for 
de flerspråklige barna. 

           
Veiledere/ støttepedagoger i norsk arbeider med språkstimulering på norsk for 

flerspråklige barn. De jobber også med å veilede 
personalet i barnehager for å forbedre læringsmiljøet for 
flerspråklige barn. 
Deres ressurser er fordelt på forskjellige måter i 
barnehagene i løpet av et år. 
Deres oppgaver er blant annet å planlegge og 
tilrettelegge arbeidsmåter ut fra språkmiljøet for de 
flerspråklige barna og ut fra de enkelte barns behov i den 
enkelte barnehage i et samarbeid med barnehagen. De 
arbeider mye med smågrupper av barn og også som 

deltaker i det daglige språkstimuleringsarbeidet på en enkelte avdeling. 
 
Observasjon og veiledning: 
Styrketjenesten tilbyr observasjon og veiledning i forhold til språkmiljøet i barnehagene 
med flerspråklige barn i kommunen. 

Alt arbeid baserer seg på et tett samarbeid med barnehagen om: 
- Observasjonsfokus – avklare og definere. 
- Veiledningsoppfølging og informasjon om språktiltak og språkmiljø. 
- Ulike planer for språktiltak og arbeid med språkmiljøet som skal iverksettes. Bidra 

til å igangsette disse. 
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Barnehagens mål og satsingsområder 
En felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen, SKUP, er utarbeidet. Det overordnede målet 
med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler seg som en lærende organisasjon med en 
felles verdiplattform. Sammen med pedagogisk leder, har enhetsleder/ styrer et særlig ansvar for at 
målene i rammeplanen realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. 
SKUP er et verktøy i dette arbeidet.  

Hver barnehage må selv definere hva de 
trenger av kompetansetilførsel. SKUP 
prioriterer følgende satsingsområder for 
Kristiansandsbarnehagen fremover:  

 SPRÅK og LEK med basis i et 
inkluderende læringsmiljø.  (Se modell)  
 
Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 
2016 vil være på utvikling av læringsmiljøet i 
prosjektet FLiK. Tilnærmet alle barnehager og 
skoler i Kristiansand deltar i dette prosjektet.    

 
FLiK står for Forskningsbasert 
Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. 
Forventet effekt av dette arbeidet skisseres 
slik:  

1. Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole.  
2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole.  
3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret og mobbing er 

redusert.  
 

For å lykkes med dette skal vi lære av forskning som finnes på området i tillegg til at dedikerte 
forskere skal følge det vi selv gjør i prosjektet. Hver enhet er kartlagt (T1) i forhold til trivsel, atferd, 
språk og sosiale kompetanse hos barna.  På bakgrunn av disse funnene skal personalet analysere og 
komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet hvor de hører til (pedagogisk 
analyse). Barnehagen skal videreutvikle sin kunnskap og praksis for å legge til rette for et bedre og 
mer inkluderende læringsmiljø for hvert enkelt barn.  
 
 

Slik gjør vi det: 
I vår barnehage har T1-T2- T3  resultatene vist følgende:  
Guttene har vanskeligere for å få venner og opplever sosial isolasjon. 
I arbeidet fra T1 til T3 har vi sett at målrettet arbeid virker, og dette inspirerer oss til videre arbeid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vår visjon for videre arbeid: 
«Barn som har venner, de leker og lærer» 
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Slik gjør vi det…  

Vi har valgt å fokusere spesielt på voksnes engasjement i forhold til gutters 
lek og interesser. Dette vil vi gjøre gjennom :  

 
- At ansatte har stort fokus på å følge guttenes initiativ, finne 

ut gjennom observasjon og dialog hva guttene er interessert 
i, og følge dette opp i temaarbeid 

- Ansatte skal selv ha eller opparbeide seg engasjemnt for det 
guttene er interessert i  

- Ansatte skal delta i/være nær barnas lek slik at leken 
opprettholdes og videreutvikles. 

- Ha gode rammer og struktur, men gi god plass til fysisk lek 
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 
Det helhetlige synet på læring er spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn lærer 
gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at «Danning er mer enn utvikling, 
mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Danning rommer 
alt dette.»   
 
Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Muligheten for å kunne gi 
og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg i barnehagen handler 
både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Gjensidig 
samhandling med barn og voksne i lek og læring er en forutsetning for barnets danning. Voksne er 

rollemodeller i alt de gjør.  
 

Slik gjør vi det:  
 Vi har sammen kommet fram til verdier vi skal konkretisere innenfor hele tjenesten 

vår. Se verdidokument under «presentasjon av barnehagesenteret» 
 

Lek  

Hvordan arbeider barnehagen med lek?   
Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men 
fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes 
av at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier.  
 
eken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Det er umulig for barn å la være å 
leke. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre 
læringssituasjoner (uformell læring) er de som bare oppstår her og nå, fordi barna blir opptatt av 
noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er viktige for barns læring.     
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Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/ rolleleken kan barna tilegne seg kunnskap, 
sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til 
livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, 
sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig at barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse på 
lek. Forskning viser at når barn og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er 
svaret entydig - vennskap og lek!  

I barnehagens rammeplan understrekes det at barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller 
ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir 
utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir mulighet for 
læring, gode opplevelser, glede og mestring for alle barn.   

 

Slik gjør vi det: 

  Vi tar utgangspunkt i barnets oppmerksomhet og interesser i aktiviteter, lek og 

temaarbeid.  

 

 Vi fordeler oss en og en sammen med små grupper av barn på hele lekearealet inne og ute. 

 

Hva lærer barna i leken? 

Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale 
koder – timing - lærer å lese det sosiale spillet 
- ta imot beskjeder - gi beskjeder – lytter - bli 

lyttet til - lære å løse konflikter – lære å 
forhandle og fordele roller - lære om 

fleksibilitet - lære å regulere atferd - ta 
initiativ – lære å ”hemme seg” – lære et rikt 

og variert språk - øke ordforrådet - Bearbeide 
vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i 

andres situasjon - prøve ut roller- få mulighet 
til å prøve og feile – mestring - bruke 

fantasien – oppøve oppmerksomhet og 
konsentrasjon - tilegne seg kunnskap…. 
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 Vi beskytter samspill i lek ved at vi unngår å forstyrre med beskjeder o.l. når aktiviteter, 

lek og temaarbeid pågår. 
 

 Vi overrasker barna med gode opplevelser og overraskelser som skaper fryd hver dag. 

 

  Vi har en runde på alle våre møter der en eller flere av de 

profesjonelle voksne deler en «suksesshistorie» i forhold til 

barna. 

 
 
 

Barns medvirkning 
Hvordan arbeider barnehagen med barns 
medvirkning?  
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN´s barnekonvensjon og i lov 
om barnehager ( §3). Barnekonvensjonen art. 12 slår fast at barnet 
skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører det, 
og barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet.  
 
Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Det innebærer at barn skal delta aktivt i 
utformingen av barnehagens innhold. Barn har rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en 
påvirkning i sin egen hverdag. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og 
vurdering gjennom personalets ulike arbeidsmåter.  Videre må barnehagen organiseres og planlegges 
slik at det gis tid og rom for barns innspill.  

 

Slik gjør vi det: 
 

 Ansatte har stort fokus på å følge barnas initiativ, finne ut gjennom observasjon og 
dialog hva barna er interessert i, og følge dette opp i temaarbeid 

 Ansatte skal selv ha eller opparbeide seg engasjement for det barna er interessert i  

 Ansatte skal delta i/være nær barnas lek slik at leken opprettholdes og 
videreutvikles. 
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Inkludering og likeverd   

 
Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i 
samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen 
er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. 
Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle 
personer for fellesskapet.  
 
Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering 
betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke 
motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være 
inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. En ny definisjon på mobbing er lansert etter at det i 
Kristiansand er forsket på mobbing i barnehagen. Den lyder slik: Mobbing av barn i barnehagen er 
handlinger fra voksne og/ eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en 
betydningsfull person for felleskapet (Fra rapporten Hele barnet – hele løpet; Mobbing i barnehagen, 
2015)  

 

Slik gjør vi det:  

 Vi gir en positiv beskjed om hvert enkelt barn til hver forelder som henter barnet hver 

dag. 

 
 

 Vi hjelper barnet til å regulere følelsesuttrykk ved å sitte ned i barnets høyde, ta 

imot, roe ned (være rolig selv) og evt. sette ord på følelsene/situasjonen .«Det 

finnes ikke vanskelige barn hos oss, bare barn som har det vanskelig!» 

  

 Vi kartlegger gjennom observasjon og gjennomgår på avdelingsmøter at hvert 

enkelt barn har en nær relasjon til en eller flere av de profesjonelle voksne og er 

inkludert i lek og vennskapsrelasjoner til andre barn. Vi bruker 

«hjertemodellen»  

 

http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
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Likestilling  

Hvordan arbeider barnehagen med likestilling?   
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra 
barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og 
hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må 
stimulere til allsidig lek.  Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til 
å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene.  
I barnehagen lærer gutter og jenter om hvem de er og ikke minst om hvem de kan bli. En reflektert 
holdning til kjønnsroller i personalet er derfor avgjørende.  

 

Slik gjør vi det:  
 Likestilling hos oss handler om å møte gutter og jenter som unike individer og ikke 

som representanter for sitt kjønn 

 Vi tar utgangspunkt i barnets oppmerksomhet og interesser i aktiviteter, lek og 

temaarbeid. Vi bruker årshjulet som henger på hver avdeling. 
 

Progresjon  
Antall år i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og forbeholdes de 
enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Barnehagen skal skape en progresjon i 
innholdet og bidra til utfordringer for barna, slik at hvert barn til enhver tid har noe strekke seg etter.  
Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det er de ansattes 
ansvar at denne progresjonen finner sted.  
 

Slik gjør vi det:  
 Vi tenker progresjon i forhold til at vi har et ettårig barnehagetilbud. 
 Vi har en runde på alle våre møter der en eller flere av de profesjonelle voksne deler 

en «suksesshistorie» i forhold til barna. 

 Vi utvider barnets ordforråd ved å snakke med hvert enkelt barn med et variert og rikt 

språk i alle situasjoner gjennom hele barnehagedagen. 

 Vi fokuserer på å ha samtaler med barna der barna kan bruke språket 

 Vi fokuserer på å legge til rette for gode vennskap der barna kan bruke og utvikle 

språket sitt 
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 
fagområdene?  
Gjennom året har personalgruppa jobbet med opprettholdende faktorer som styrker og 

endrer vårt læringsmiljø til det beste for barna. Læringsmiljøet omfatter: 

 Vennskap og relasjoner 

 De ansattes ledelse 

 

Barns trivsel er vårt ansvar (FLiK). Målene i FLiK: 

 Bedre faglig og sosialt utbytte for barna 

 Trivsel og opplevd tilhørighet til andre barn, gruppen og de ansatte. 

 

Opprettholdende faktorer er felles for vårt arbeid, og disse ligger til grunn for alt 

arbeid, også med de 7 fagområdene. Opprettholdende faktorer for et godt læringsmiljø 

som hele personalet har kommet fram til sammen er: 

 Barn og ansatte opplever trygghet og forutsigbarhet 

 Barna opplever vennskap med andre barn 

 Legge vekt på barnas mestring 

 Barna får medvirke på hva som skjer i barnehagen 

 Tilstedeværende, aktive, fokuserte voksne 

 Små grupper 

 Stabilitet i personalet (så langt som mulig kjente vikarer ved fravær) 

 Faste rutiner hver dag (fleksibilitet men ikke så mye impulsivitet) 

 Barnehagen har felles fokus på barns beste og arbeider utfra det. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 
All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, både verbalt 
og non-verbalt, er av stor betydning. Gjennom språket lærer barn å 
forstå verden, og får en økende innsikt i seg selv. Språket gir 
identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den 
intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er 
forbilder for barnas bruk av språk, og må derfor være bevisst på 
hvordan de kommuniserer med barna. 

Slik gjør vi det:  
 

 Vi utvider barnets ordforråd ved å snakke med hvert 

enkelt barn med et variert og rikt språk i alle situasjoner 

gjennom hele barnehagedagen. 

 

 Vi fokuserer på å ha samtaler med barna der barna kan bruke språket 

 

 Vi fokuserer på å legge til rette for gode vennskap der barna kan bruke og utvikle 

språket sitt 

 

 Vi har flerspråklige fagarbeidere og assistenter for å støtte og styrke barna på deres 

morsmål 

 
 

Kropp, bevegelse og helse 
Barn er fysisk aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske 
ferdigheter og god helse utvikles i barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en 
positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt 
kosthold.  

Slik gjør vi det:  
 Vi bruker utelekeplassen aktivt med barn og voksne. Voksne er nær barna og aktive 

deltakere i leken 

 Med de store barna har vi faste tur dager til et fast område i nærheten. Det å 
kjenne godt til et fast område, er viktig både for god lek, for utforsking og for 
trygghet. 

 Vi møblerer småbarnsavdelingen slik at det er god gulvplass til bevegelse inne på 
avdelinga 

 Vi overrasker barna med opplevelser som skaper fryd 
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Kunst, kultur og kreativitet  
Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi barn 
verdifulle inntrykk og lære dem å utrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. Barnekulturen 
utvikles gjennom leken og barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare og stimulere barnets 
nysgjerrighet og forskertrang så rikt og allsidig som mulig. Kulturelle opplevelser og å skape noe 
felles, bidrar til samhørighet.   

Slik gjør vi det: 
 Vi deler i små grupper 

 Vi er en voksen per gruppe og utforsker og leker med ulike materialer, teknologi,  
sang og drama sammen med barna. 

 
 

 
 
 

Natur, miljø og teknikk  
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 
Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir muligheter for ulike 
erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen og mellom mennesket og naturen.  
Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om 
fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og 

hverdagslivet. 

Slik gjør vi det: 
 Vi går på tur med små grupper for å 

være tilstede og nær barna i opplevelser 
og samtaler om hva de opplever. I en 
liten gruppe er det også lettere å knytte 
tette vennskapsbånd. 

 Vi er ute sammen i all slags vær. For 
mange av barna i barnehagen vår er 
dette en førstegangsopplevelse. 

 Vi går på tur til samme sted gjennom 
årstidene, og opplever at naturen endrer seg. 
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Etikk, religion og filosofi 
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet 
som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den 
kristne og humanistiske kulturarven. Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas 
spørsmål med respekt.  

Slik gjør vi det: 

 Vi involverer foreldre og våre flerspråklige ansatte i planlegging og gjennomføring 
av fester og høytider 

 Vi lærer barna å bry seg om hverandre, om empati og atferd som er god for andre. 
 Vi fokuserer på å ha samtaler med barna der barna kan bruke språket 

Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og 
nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsam-
funnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.   
 
Gjennom barns erfaring med medvirkning i barnehagen får de en første kjennskap til 
demokratiske prinsipper. Slik utvikles tillit til egen deltakelse i, og påvirkning av 
fellesskapet.   
 
Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Det innebærer 
blant annet at vi blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til 
samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. 

Slik gjør vi det: 

 Vi har godt planlagte turer til faste steder og turer som er viktig i forbindelse med 
barnas interesser. Dette gir inspirasjon til lek, undring og gode opplevelser. 

 Felles opplevelser danner grunnlag for lek og vennskap. 

Antall, rom og form   
Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for 
matematiske begreper. Barna utforsker disse begrepene i leken, og leken 
utvider forståelsen. I arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer 
med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Barnehagen skal 
legge til rette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill, 
tellemateriell, klosser, IKT,  teknologi, etc.  

Slik gjør vi det: 

 Personalet i barnehagen deltar i sortering og rydding av leker sammen med barna.  
 Vi teller på alle språk som er representert i barnegruppa, og er opptatt av at barna 

skal lære av hverandre. 
 Vi bruker mye duplo- og kaplaklosser i konstruksjonslek. Vi er opptatt av at barna 

skal bygge sammen med hverandre og knytte gode vennskapsbånd. 
 Vi er bevisst på å bruke begreper om farger, former og størrelser i vår samtale med 

barna 
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Planer for overgang barnehage- 
barnehage 
 
Kongsgård barnehage er et tilbud primært for nyankomne flyktninger. Barna går i 
barnehagen vår i cirka ett år. De barna som ikke skal begynne på skolen etter et år hos 
oss, overføres vanligvis til andre barnehager i Kristiansand kommune. 
 
Vi har faste rutiner for hvordan denne overføringen skjer: 
 

 På et foreldremøte før opptaksfristen til barnehage presenterer vi foreldre for 
barnehagene som finnes i nærmiljøet deres og hjelper dem med å velge ny 
barnehage. Vi legger inn søknadene for dem i samarbeid med rådgivere i 
Oppvekstsektoren.  

 Barna som overføres fra vår barnehage får tildelt plass etter egen 
tildelingskode før den ordinære tildelingen   

 Når barnet har fått tildelt barnehageplass, fyller vi ut et overføringsskjema som 
vi selv har utarbeidet. På disse skjemaene vektlegger vi sterke sider hos barnet, 
og opplevelser de har med seg som er spesielle for dem.  

 Vi har egne overføringsmøter med ny barnehage, tolk og barnas foreldre. I 
disse møtene går vi gjennom overføringsskjemaene. Vi har fokus på hvilke 
ressurser barna har med seg. Vi snakker også om hva barnet har fått med seg  
fra barnehagen vår (sanger, eventyr, begreper med mer som vi har jobbet med 
gjennom året). 

 Vi svarer gjerne på telefonhenvendelser fra den nye barnehagen etter at barnet 
har begynt. 

Planer for overgang 
barnehage - skole 
Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med 
barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at 
det blir en god sammenheng for barnet. Dersom det er behov for 
spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært 
samarbeid med barnets hjem. I Kristiansand kommune er det 
lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og 
et overføringsskjema for hvert barn skal utarbeides sammen 
med foreldrene.  

Slik gjør vi det:  
Vi har faste rutiner for barna som skal begynne på skolen etter å ha gått hos oss: 
 

 Vi fyller ut Rød tråd-overføringsskjemaet til skolen. 

 Gjennom året har vi førskolegruppe som går på tur sammen, og som også har 
andre skoleforberedende aktiviteter. 

 Vi jobber mye med å lære barna strategier for å få venner  

 Vi øver på å vente på tur, sitte rolig og ta i mot beskjed 

 Vi vektlegger at barna gjennom året skal lære å ta ansvar for sitt eget tøy, 
sekken sin, påkledning, hygiene og kunne klare seg på toalettet. 
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 Nærskolen barnet hører til har ansvar for å innkalle til overføringsmøter  med 
barnehagen. I samtalen presenteres barnets kompetanse og mestring. Skolene 
får anledning til å presentere seg for foreldrene, slik at de kan foreta valg om 
mottaksskolen eller nærskolen er det beste for barnet ved skolestart. 

 Vi besøker skolen sammen med barn og foreldre hvis det er behov for det og vi 
har anledning. 

 Vi svarer gjerne og ofte på telefonhenvendelser fra skolen dersom det er ting 
de lurer på i løpet av høsten etter barnet har startet på skolen. 

 

Samarbeid med andre instanser 
 
Kongsgård barnehage samarbeider med en rekke andre instanser. Hvert år har vi et 
nært samarbeid med PPT, barnevern, statlig mottak og avdeling for 
introduksjonsprogram ved NAV. Hvem vi samarbeider tettest med utover dette, vil 
variere fra år til år ut fra familienes behov. Her følger en oversikt over 
samarbeidspartnerne våre. 
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Foreldresamarbeid  

Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse 
gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er 
foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement 
til hjemmet.   
 
Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og 
verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre 
enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett 
og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt.  

Slik gjør vi det: 
 Vi gir en positiv beskjed til foreldrene hver dag. 

 De flerspråklige fagarbeiderne/assistentene er brobyggere, kontaktpunkter og 
kulturformidlere i foreldresamarbeidet. De hjelper oss til å forstå det foreldrene 
forstår. 

 Foreldrene er viktige samarbeidpartnere i forhold til å gjennomføre religiøse og 
nasjonale fester for barna som er representert i barnehagen 

 Vi er opptatt av foreldrenes innspill til hva de forventer og ønsker av barnehagen 
og har dette oppe både i foreldresamtaler og på felles foreldremøte hvert år. Dette 
er punkter vi tar med oss videre i utarbeiding og gjennomføring av årsplan og andre 
planer 

 Vi har Foreldreråd og Samarbeidsutvalg med jevnlige møter hvor saker kan tas opp 

 Vi har foreldresamtaler med tolk fast 2 ganger i året, og ellers ved behov 

 Vi driver ICDP-grupper på foreldres morsmål (3-4 grupper hvert år). I ICDP-
gruppene møtes foreldre med samme morsmål for å sammen reflektere rundt det å 
være foreldre til barn som vokser opp mellom to kulturer. Gruppene blir ledet av 
en veileder på foreldrenes morsmål, og en norsk veileder 
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Hvordan barnehagen dokumenterer, 
vurderer og justerer praksis 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele 
tiden lærer av egen praksis. Dette skjer i stor grad gjennom arbeidet med FLiK og pedagogisk analyse. 
Gjennom dokumentasjon og vurdering kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet 
informasjon om vår virksomhet, som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal 
dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Dette bør brukes 
til refleksjon og eventuelt føre til endret praksis. Et etisk perspektiv må legges til grunn når 
barnehagen dokumenterer og vurderer barns lek og læring. Sentrale spørsmål kan være: Hva skal 
vurderes? Hvem skal vurdere?  Hvordan skal det vurderes? Når skal vi vurdere?    

Slik gjør vi det: 

 
 

 Vi dokumenterer hverdagen med bilder og fortellinger 

 Vi bruker årshjulet til å både planlegge, dokumentere, vurdere og justere praksis 

 Vi justerer praksis etter Flik-arbeid og arbeid i PA-gruppen 

 Vi justerer også praksis etter erfaringer og utprøving av planlagte aktiviteter i 
samråd med personalet på avdelingene. 

 Vi justerer også praksisen vår gjennom pedagogiske samtaler og refleksjoner på 
avdelingsmøter og andre møter. 

 Vi har en fast mal for avdelingsmøte slik at praksis i forhold til barna blir tatt opp og 
diskutert og eventuelt justert. 

 I forhold til årshjulet stiller vi spørsmål som retter seg mot målet vårt: At alle barn 
skal oppleve vennskap, språkutvikling og evne til lek og samspill. 

 Vi bruker observasjon og barnesamtaler for å kartlegge barnas opplevelse av å ha 
venner i barnehagen, og jobber videre med informasjonen vi får fra barna 
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Miljøfyrtårn 
Kongsgård barnehagesenter er miljøfyrtårnsertifisert. Dette vil si 
at vi har ekstra fokus på miljø. Vi sorterer blant annet søpla vår, og 
vi velger miljøvennlige produkter der dette er mulig. Vi har også 
energivennlige løsninger for alternative oppvarming, vann og 
strømforbruk. Vi deltar i kommunens «Jeg kjører grønt»- 
kampanje og har fokus på arbeidsmiljø og «grønne» løsninger. 

Året i Kongsgård barnehage 2017/18 
 

Måned 
 

Dato 
 

Aktivitet 
August 1-31.aug Inntak av barn.  Tilvenning til livet i barnehagen.  

Foreldresamtaler 

 16.aug Skolestart 

September Uke 37 Oppstart ICDP grupper (arabisk: Wafaa og Birgitte  på avd. 
Oddernes 

   

Oktober 2.-6.okt Skolens høstferie – Samfunnskunnskap.  Vanlig åpningstid.   

 25.okt Foreldremøte (kl. 18 – 20) (barnevern m.m) 

 16.okt Personalmøte PA grupper 

 20.okt Planleggingsdag. Barnehagen stengt 

November 29. nov Foreldremøte kl 17.30-20.00 

Desember 13.des Luciafeiring 

 19.des Nissefest 

 21.des Foreldrenes siste skoledag før juleferie 

  Vanlig åpningstid i romjul.   

Januar 2.jan Planleggingsdag. Barnehagen stengt 

 3. jan  Barnehagen åpner 

Februar 7.feb. Foreldremøte (kl. 18-20): Overføringer. Besøk av PPT. Språk 

 9.feb Karneval 

 19-23.feb Skolens vinterferie – Samfunnskunnskap.  Vanlig åpningstid.   

 21.feb Morsmålsdagen (markeres før eller etter vinterferien) – 
Styrketjenesten ansvarlig 

Mars 23.mars Påskelunsj evt. kaffe 

 26mars 2.april Skolens påskeferie.  Vanlig åpningstid før påske. Mulighet for 
avspasering 

 3.april Planleggingsdag 

Mai 1.mai Off. Høytidsdag. Barnehagen stengt 

 10, mai Off høytidsdag- Barehagen stengt  

 16.mai 17.mai feiring 

 17.mai Off. Høytidsdag. Barnehagen stengt 

 21 mai. Off høytidsdag, barnehagen stengt 

 23.mai? Foreldremøte (kl.18-20): «Flytting med mye vond bagasje – 
om å ta vare på seg selv og familien» v/Hildegun Selle? 

 Uke 20 og 21 Overføringssamtaler skole 

 Uke 23 og 24 Overføringsamtale barnehage 

Juni 18.juni Planleggingsdag/sommeravslutning/evaluering. Barnehagen 
stengt 

 20 juni Id-fest/ sommertur med barn og foreldre 

Juli 3.juli 4 – uker sommerstengt/ferie  

http://www.daaland.no/wp-content/uploads/2012/03/Milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn-logo.jpg
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Kontaktinformasjon: 
 

Kongsgård barnehagesenter 

Kongsgård Allè 33 b 

4631 Kristiansand 

 

Tlf: 38 10 35 10 

 

Enhetsleder: 

May Britt Aanundsen 

Tlf : 38 10 35 10 

e-post: may.britt.aanundsen@kristiansand.kommune.no 

 

Fagleder: 

Birgitte Spikkeland 

Tlf: 38 10 35 10/ 97 07 30 84 

e-post: birgitte.spikkeland@kristiansand.kommune.no  

 

For mer info om barnehagen og hva som skjer hos oss, bruk hjemmesida 

vår: www.minbarnehage.no/kongsgbhgsenter 
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