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Dette bør du vite om barnehagen 
Ny Rammeplan for barnehagen kommer før sommeren, med virkning fra august 
2017. Vi har derfor valgt å videreføre fjorårets plan inntil ny Rammeplan er 
innarbeidet i årsplanmalen. Dette er avklart med SU. 
 

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 i 
Vågsbygd senter. 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 …  
Samarbeidsutvalget og de ansatte i barnehagen er enige om at de eldste barna deltar i 
barnehagevandringen i Lund kirke til jul og påske. Kirken legger opp til en vandring der innholdet 
rundt jul og påske formidles. Det er ikke gudstjeneste med bønn og forkynnelse. 
Vi ønsker også at barna skal få innblikk i andre religioner, ved for eksempel å besøke en moske i 
byen. Vi informerer foreldrene på forhånd. 
Vi ønsker å besøke kirkerom for konserter og andre kulturopplevelser for barn. 
I adventstiden har vi fokus på å gi til andre og tenke gjennom hva julens budskap er. Vi samler inn 
leker som pakkes inn, og vi gir til Frelsesarmeen før jul. Vi arbeider med humanistiske verdier, 
inkluderer alle i fellesskapet og tar vare på naturen. 

 

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:  
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 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 barnehagen 
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 …  
Roligheden gård barnehage består av tre barnehagebygg, med til sammen 216 plasser; 

Roligheden med 87 plasser 1-5 år, Låven med 78 plasser 3-5 år og Lille Roligheden med  
51 plasser 1-2 år. 
Barnehagen drives som en enhet med felles ledelse, felles planer og overordnede føringer for det 
pedagogiske arbeidet. Barn og personale har tilhørighet på hvert sitt hus, med faste barnegrupper og 
ansatte. Små barn flytter fra Lille Roligheden til Låven eller Roligheden på høsten det året de fyller 3 
år. Små barn på småbarns-gruppene And og Gås på Roligheden går over til store grupper (Svane og 
Kråke) på Roligheden.  
På Låven har vi sambruk med Fritidsetaten Øst og Wilds Minne skole om en stor bydelssal til 
gymaktivitet og forestillinger, og et spiserom med kjøkken. 
Barnehagen har et stort fagmiljø med 22 pedagogiske ledere og mange erfarne fagarbeidere og 
assistenter. Disse jobber sammen i team, for å sikre god ledelse og best mulig utnyttelse av 
personalets kompetanse på hele huset. Vi ønsker at flest mulig skal arbeide direkte med barna. 
 
Barnehagen er Miljøfyrtårn-sertifisert og har formulert følgende miljømål for de neste  
3 årene: 

 «Vi kildesorterer søppel, og reduserer mengden restavfall». «Få ned papirforbruket». 

 «Vi bruker naturmaterialer og gjenbruk av ting når vi lager noe med barna» 

 

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.  
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SKUP prioriterer følgende satsingsområder for Kristiansandsbarnehagen fremover: SPRÅK og LEK 
med basis i et inkluderende læringsmiljø.  (Se modell)  
 
Hel oppvekstsektoren i Kristiansand sitt hovedfokus vil, fra 2013 til 2017 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 i forhold til trivsel, atferd, språk 
og sosiale kompetanse hos barna (T1 i 2013 og T2 i 2015).  På bakgrunn av resultatene for vår enhet 
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 …    
Fra T1 til T3 har barnehagen vist en god framgang på mange vesentlige områder som vi har jobbet 
målbevisst med. Framgangen er i tråd med FLiK-målene og våre egne mål. 
T3 våren 2017 viser god framgang i trivsel og læringsmiljø for barna. Kontaktpedagogene beskriver 
barn som har gode språklige og sosiale ferdigheter. Ansatte forteller om et godt arbeidsmiljø, der de 
gjør en god jobb med barna. I foreldrenes svar er det utfordringer i forhold til kommunikasjon med 
barnehagen i det daglige, det må vi se nærmere på. 

 

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…  
De ansatte er opptatt av at barna og foreldrene skal bli tatt godt vare på, og vi setter oss inn i ny 
forskning rundt feltet om små barn. I oppstarten får foreldrene god informasjon gjennom skriv og 
møter før tilvenning til barnehagen. Vi har tilvenning med foreldredeltakelse der foreldre får 
mulighet til å bli godt kjent med hva barnet skal møte i barnehagen av aktiviteter og gjennom rutiner.  
Vi har store småbarns-grupper som vi organiserer til små grupper, dette fordi vi vet at små barn har 
lettere for å uttrykke seg i små grupper, og for at den ansatte må kjenne til barnets språk og være 
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sensitiv for små barns kommunikasjon. Vi har fast personale på barnegruppene som blir godt kjent 
med barn og foreldre under tilvenning.  
Trygge barn og foreldre er grunnlaget for at barnet skal trives og kunne leke. I leken lærer barnet seg 
selv og andre å kjenne, og sosial kompetanse utvikles. Sosial kompetanse handler om å mestre 
samspill med andre, men også selvhevdelse, lek, glede og humor som igjen er viktig for barnets 
innvirkning og medvirkning på sin hverdag. Barnets språk blir en nøkkel til dette fellesskapet, derfor 
er dette et satsingsområde i barnehagen. 
 Danning er en livslang prosess som blant annet handler om evne til å reflektere over egne handlinger 
og væremåter. Vi gir barna mulighet til å samtale og reflektere for eksempel i små grupper og 
samtalesirkler, der ulike tema blir tatt opp til samtale. 
Vi snakker om barnet som ikke er i barnehagen, barnet skal vite at det blir regnet med i gruppa. Vi 
planlegger opplevelser i gruppa som styrker fellesskapet og kan inspirere til felles lek. I leken møter 
barna mye glede, men også utfordringer og konflikter. Vi støtter barna i å løse utfordringene ved 
hjelp av språk og å øve på å se en sak fra den andres synspunkt. 
Danning er først og fremst en prosess som skjer i møtet mellom mennesker, og i barnehagen har vi 
ansatte som gir barna gode muligheter for samhandlingsprosesser i lek, læring og omsorg sammen 
med andre barn og voksne.  
I barnehagen skaper pedagogene et aktivt hverdagsliv med utfordringer som skaper vilkår og 
motivasjon for læring. 
 

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.  
 
Leken 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.     

 

  

 

 
 
 
 
 
 
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!  

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 

lære et rikt og variert språk. 
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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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 …  
I Roligheden gård barnehage tenker vi også på lekens egenverdi. De ansatt har god kompetanse på 
lek. Barn nyter å leke – det er gøy! Lek er barns egen kulturytring! Vi gir barna gode muligheter til å 
leke i store lekerom. Barna har skjermede områder hvor lek kan foregå over tid uten forstyrrelser. 
Voksne beskytter leken, slik at barn ikke blir forstyrret av andre barn.  
Voksne fordeler seg på lekerommene og hjelper barn med å komme inn i etablert lek, og til å starte 
ny lek. Vi tilfører ny inspirasjon og materiell til leken når det er nødvendig. Vi gir barna ting og 
opplevelser de kan utforske, slik at leken blir variert. Voksne er også med i den leken barna selv 
planlegger og regisserer.  Vi er aktive voksne, men ikke styrende. 
Det er mulig å lage små lekegrupper. Alle barn har lekekamerater, enten de ønsker å leke sammen 
mange eller med en.  

 
Barns medvirkning 
Hvordan arbeider barnehagen med barns medvirkning?  
Barns medvirkning er nedfelt gjennom FNs 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…  
Personalet observerer og er lydhøre for barnas innspill, både fra de minste uten språk som bruker 
kroppen for å uttrykke seg, til de eldre barna som kan uttrykke seg verbalt. Vi kan binde sammen 
barnas innspill til et tema for alle med bakgrunn i årsplanen og barnehagens satsingsområder. 
Deretter møtes barna med formelle og uformelle læringsaktiviteter. 
Barns medvirkning på barnas modenhetsnivå er viktig for oss. Vi er aktive voksne som lytter til barna, 
som i en samarbeidende prosess deltar som likeverdige. Barnet blir sett og hørt, og er gjennom dette 
med på et spirende demokrati. Dette betyr at vi tar avgjørelser til beste for fellesskapet, og ikke bare 
for det enkelte barn. I barnehagen har leken en sentral plass. Her skal det være gode muligheter for 
barnet til medvirkning sammen med andre barn i meningsskapende lek. Barnets selvstendighet er 
sentral, da det å kunne klare selv ulike dagligdagse handlinger gir mestringsfølelse og innflytelse på 
egen kropp og liv. Dette kaller vi egenledelse. 

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. 
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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…  
Alle barn er like mye verdt og skal føle seg som en viktig del av fellesskapet. Barna i vår barnehage får 
utvikle seg ut ifra sine forutsetninger i et tilpasset leke- og læringsmiljø. Det vil si at opplevelser vi gir 
barna og barnehagen inne og ute er tilpasset alle funksjonsnivåer. Barna blir tatt på alvor, får 
øyenkontakt og blir lyttet til. Dagen og situasjonene barna er i preges av respekt for barn ved at vi 
har en hyggelig tone. I konflikter blir ikke flere enn nødvendig involvert. Vi ønsker å løse konflikter ut 
ifra demokratiske prinsipper. Barna øver seg på å gi og ta, og har respekt for hverandre. Den ansatte 
er forbilde og veileder. 
Vi bygger inkludering og fellesskap ved å tilrettelegge for felles opplevelser gjennom dagen. 
I samling, rundt måltid og i leken har vi gode muligheter til å styrke alle barnas deltakelse til 
fellesskapet. Vi ønsker å styrke gruppetilhørigheten, og snakker også om de som er borte fra gruppa. 
Fra barna er helt små får de meningsfulle oppgaver og hjelper til i samlinger og ved måltider. De 
minste barna viser glede over å være sammen ved å gi hverandre klemmer, de større barna setter i 
tillegg ord på tanker og følelser.  
Bleieskift og påkledning skal foregå i skjermede, men ikke lukkede omgivelser i en hyggelig 
atmosfære. Det er vindu i dører til stellerom. 
De ansatte snakker ikke over hodet på barna. Samtaler som omhandler utfordringer rundt barnet tar 
vi i egnede møter. For å styrke fellesskapet i barnegruppene, ønsker vi at foreldrene er bevisste på at 
deres barn kan invitere forskjellige barn med hjem og til bursdager. Snakk med barnet om vennskap 
og relasjoner, og hvor viktig det er at ingen blir utestengt og ikke får være med. 
Vi ønsker at avtaler om å være med hjem og bursdagsinvitasjoner ikke foregår i barnehagen, men 
avtales utenom barnehagetiden, slik at ingen føler seg utestengt. 
 

Likestilling  

Hvordan arbeider barnehagen med likestilling?   
Det er et nasjonalt mål å øke andelen mannlige ansatte i barnehage og at 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…  
Barnehagen er opptatt av at jenter og gutter skal få like muligheter til utvikling, og få bruke sine 
sterke sider uansett kjønn. Vi har et godt utvalg aktiviteter barna kan delta i, der det ikke er i fokus 

http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
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om de er jente eller gutt. Vi er opptatt av hvordan vi snakker med jenter og gutter, og hva vi 
bekrefter hos dem som mennesker. Barnegruppenes turer er en viktig kjønnsnøytral aktivitet. I 
naturen vil miljøet by på mer like muligheter til jenter og gutter, enn tradisjonelle leker og rom inne. 
Barna trenger både menn og kvinner som forbilder, derfor ønsker vi flere menn til barnehagen. I nye 
ansettelser vil vi spesielt etterspørre mannlige medarbeidere. 
Vi ber foreldrene være klar over at tøy også kan lage unødige skiller mellom jenter og gutter. Det er  
viktig at tøyet er funksjonelt med tanke på lek og aktivitet. 
 

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 ...  
Siden de fleste barna går 4-5 år i vår barnehage, er vi opptatt av at de skal oppleve forskjellige 
utfordringer og læringsmiljø gjennom barnehagetiden sin. 
De minste barna har sine områder inne og ute som er tilpasset dem, med trygghet og utfordringer 
som ivaretar deres behov. Aktiviteter og samlinger skal være preget av progresjon, og dette 
samarbeider husene om når barna går fra småbarns-gruppe til store barn. Våren før 3-åringene skal 
over på stor gruppe er de gradvis mer over hos de store, slik at de blir trygge og fortrolige med 
miljøet ute og inne. Turene for de små blir lengre ettersom barna blir eldre og ikke trenger å sove på 
dagen. For de store barna er det naturlig å bruke mer av huset, hele uteområdet og turplassene med 
sine forskjellige utfordringer.  
De største er mer ute av barnehagen på turer og aktiviteter. 5-årsklubben skal få andre utfordringer 
enn de yngre barna. Barna skal lære mye de første årene på tur, fra å sitte i vogn til å gå selv, klatre 
og utforske naturen. 
Eventyr og opplevelser utvikler seg med barnas alder. Markeringer vi har gjennom året er lagt opp 
forskjellig i forhold til barnas alder.  
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 
fagområdene?  
 

 
 

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…  

I leken kommuniserer barn og utvikler 

språket  
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Å få bevege seg fritt er viktig og gøy   

Språkstimulering er ett av våre hovedsatsingsområder. De ansatte bruker språket aktivt i alle daglige 
og planlagte aktiviteter. Bleieskift, måltid, av- og påkledning blir brukt til aktiv kommunikasjon med 
barna da vi ser på all samhandling som en læringssituasjon. De voksne er bevisste på lage et godt 
språkmiljø og involverer seg i barnas verden. Vi lager rom for den gode samtalen, noen grupper har 
samtalesirkler, og vi leser mye sammen  med  barna. Bøker er naturlig for barnehagen å ha 
tilgjengelig. Vi har også en utlånsordning til foreldrene. Vi synger, forteller eventyr, bruker bøker, 
arbeider med matematiske begreper, tall, bokstaver, nettbrett, sangkort, rim og regler.  Vi har 
språkgrupper med 3-4 barn som arbeider spesielt med språket. 
Barna har forskjellige måter å uttrykke seg på. Gjennom barnehagetiden vil barna få mange 
muligheter til å uttrykke seg fra mye sang, rim og regler de første årene, til å være med å lage 
eventyr og tekster når det blir eldre. Barnehagen skal stå for en god progresjon, og ha utfordringer 
knyttet til barnas utvikling. 
 I leken og i barnegruppen er de ansatte med og oppfordrer barna til å sette ord på følelser, hva de 
ønsker, og de hjelper til med konflikter som løses underveis med ord. Vi er opptatt av at barna får 
gode relasjoner til hverandre, og at de bruker språket til å inkludere andre i lek. Nettbrett har mange 
gode programmer til språkstimulering for barn. Vi bruker bilder av barnas aktiviteter og turer til 
oppslag for barna og foreldrene. Disse brukes til å sette ord på barnas opplevelser og gir foreldrene 
et utgangspunkt for samtale om dagen til barnet. I uteleken er de ansatte deltakende med innspill til 
lek som inkluderer flere barn, vi har tilgang også ute på bøker, sanger og språkstimulerende 
materiell. De ansatte ser barnas lek som de bekrefter gjennom blikk og språk. Hvordan vi arbeider 
med språkstimuleringen kommer også fram i dokumentasjon på hjemmesiden og på det enkelte hus.  

 

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…  
Barnehagen tilbyr barna et variert miljø ute og inne,  
som utfordrer til finmotorisk og grovmotorisk aktivitet. 
Barnehagen skal være trygg og ikke føre til skader. 
Samtidig skal hverdagen gi utfordringer, da dette er en 
viktig del av norsk kultur og barnehagetradisjon. 
De opplevelsene vi ikke kan gi på barnehagens uteområde, oppsøker vi på turområdene. Klatre i trær 
og fjell er det muligheter for i Bertes og Marvika.  
Bevegelsesleker, sang og musikk gir glede og gode fysiske utfordringer. 
Bydelssalen er forbeholdt barna på Låven til aktivitet, men de andre husene kan bruke salen når den 
er ledig. 
Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt kosthold. Dette gjør vi gjennom et kosthold vi har et 
bevisst forhold til. Der det er kjøkkenmedarbeider, er det lettere å få til dette på en god måte.  
Barnehagen har kjøkkenmedarbeider på to av husene. De har laget en meny med gode råvarer som 
er tilpasset barna og barnehagen. Dette kommer hele barnehagen til gode, og tilfredsstiller kravene 
Mattilsynet setter gjennom rutiner i IK mat. 
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Å få lov til å eksperimentere og leke med 

utrykk og materialer gir skaperglede  

Hvis vi blir glad i naturen, ønsker vi å 

ta vare på den 

 

 

 

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 tilbyr kulturelle opplevelser som kino, teater, bibliotek, konserter, museum og utstillinger med 
barna.  
Vi er en barnehage som satser mye på uteliv med barna, vi har skog rett utenfor barnehagens porter, 
og friluftsliv er en viktig del av vår kultur. 
Et lekent personale inspirerer barna med dramatisering av eventyr og små teaterstykker - store 
kunstprosjekter og dramagrupper, som kan gi barna magiske øyeblikk. 
Musikk og sang skaper et fellesskap, en tilhørighet og tilknytning til kultur og tradisjoner. Ved å synge 
i barnehagen lærer barna toner, rytmer og språk. Dette er en viktig uttrykksform i de tidlige barneår. 
Barnekulturen blir holdt levende ved at barna selv tar initiativ og kontakt med andre barn med sang, 
rim og regler. Vi blir inspirert av de forskjellige kulturene som er representert i barnehagen.  
Siden vi har tilgang på den store bydelssalen, kan vi invitere musikk og teater inn til oss – dette kan 
hele eller deler av barnehagen ha glede av.  
 

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 er mye ute, både på barnehagens områder og på turer. 
Vi utforsker dyr, fugler og insekter, og vi undrer oss sammen med barna over det vi ser. Barna 
opplever årstidene gjennom konkrete sanseopplevelser ute i alle slags vær. Gjennom året 
eksperimenterer vi med vann og sand. Vi har en egen temauke i januar der lekerommene skal preges 
av et fagområde i rammeplanen. Ved å ha et rikt uteliv ønsker vi at barna skal bli glade i naturen og 
lære hvordan vi skal ta vare på den. Derfor holder vi turstedene våre ryddige. Vi lager mat på bål og 
primus og vi kildesorterer søppel. I barnehagen leker vi mye med konstruksjonsmateriell som klosser, 
LEGO og duplo. Barna bruker kroppen sin når de utforsker lengde, bredde og høyde på det de bygger. 
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Barnehagen er en del av et nærmiljø som 

gir muligheter for læring og utforskning   

Undring og refleksjon får sin naturlige 

plass hvis vi har tid til å lytte 

 

 
 
 
 

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 arbeider med respekt og forståelse for hverandre 
gjennom FN-markering på høsten, og gjennom 
medvirkning ønsker vi at barna skal oppleve at deres 
synspunkter og uttrykk skal bli tatt på alvor, slik at de 
opplever seg som mennesker som er en del av vårt demokrati. 
Vi vil fremheve alle nasjonalitetene som er representert i barnehagen. Vi mener det å lære om 
hverandre er med på å skape toleranse for ulikheter. Vi har fokus på de forskjellige språk og flagg, og 
jobber tematisk med dette for å få innsikt i forskjellige kulturer og deres høytider, gjerne i samarbeid 

med foreldrene.  
 

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 
lokalsamfunnet, 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...  
Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt, alt fra natur til kulturelle institusjoner. 
Vi har faste turdager for alle grupper i nærmiljøet, enten i Bertes, Marvika eller Jegersberg. 
Fylkesmuseet og Gimle gård brukes også. Vi er gjennom medvirkning opptatt av å ta barnas initiativ, 
og se hvor det er mest aktuelt å legge turdagene etter barnas interesser, vær og føreforhold. 
Camping-området er ypperlig ski-område om vinteren.  
Nærmiljøet er ellers spennende med småindustri og mye rart å observere på vei til turområdene. 
Barna observerer busser, lastebiler og andre tunge kjøretøy. Dette kan være god inspirasjon til leken. 
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Vi ønsker å bruke det gamle gårdsmiljøet fra Roligheden gård som inspirasjon i arbeidet med barna. 
Husenes navn er fra den gamle gården.  På byturer blir vi kjent med byen vår. For at barna skal møte 
samfunnet med tillit og nysgjerrighet må vi skape et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi gir barna 
omsorg og trygghet, vi bygger relasjoner og tilknytning.  
Barna skal merke at de er en del av fellesskapet i barnehagen, de skal ha venner og gode relasjoner til 
barn og voksne, noe Roligheden gård barnehage har som satsingsområde.  

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 ...  
Alle barna arbeider med matematikk ut ifra sitt utviklingsnivå.  
Fra rom og retning hos de yngste barna, til former, mengder og 
tall hos de eldre barna. Vi har vinklet matematikk tverrfaglig, og 
fletter det inn i hverdagen. Vi observerer hva barna er opptatt  
av, og ser matematikk i det de holder på med. Vi spiller videre  
på barnas initiativ, og den voksne må bruke sin matematikk-kompetanse. Vi bruker eget materiell, 
det vi finner ute i naturen eller barnas leker. 
Praktisk matematikk og begrepslæring på dette området er en viktig del av vårt språkmiljø. 
 
 

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…  
Barnehagen har egne 5-årsklubber for de eldste barna. Her øver barna på å bli selvstendige. De kler 
på og av seg tøyet, og rydder det på plass i hylla. Vasker hender før måltid og etter toalettbesøk og 
kaster papiret i søpla. Toalettbesøk øver de på å gjøre alene. 
Skoleforberedende aktiviteter som bl.a. blyantgrep, skrive navnet sitt, konsentrasjon, tall og 
mengder, mønstre, former og lyder som skal være på plass før lese- og skriveopplæringen begynner. 
Barna er stolte over å få være med i 5-årsklubben! 
På sommerfesten for de store barna har «skolestarterne» en egen, liten seremoni på slutten. 

Mengder, tall og størrelser finner vi 

mye av i hverdagen og i leken  
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Foreldresamarbeid  

Foreldrenes og de foresattes 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 har flere typer foreldresamarbeid, alt fra det uformelle i garderoben til det mer formelle gjennom 
foreldresamtaler ved oppstarten og underveis i året. I tillegg har vi foreldremøte på høsten, 
samarbeidsutvalg (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU setter i gang aktiviteter noen ganger i 
året utenom barnehagetiden, for de som ønsker å delta. Til nå har det vært søndagsturer i Jegersberg 
og lek i Bydelsalen. Det har vært godt oppmøte her. Foreldrene oppfordres til å delta på dugnad ved 
behov, FN-kafe´, sommerfest og påskefrokost. Her er en god anledning til å bli kjent med andre 
familier som bor i nærmiljøet. 
Kommunikasjon med foreldre er viktig for oss, og vi jobber for å ha daglig kontakt ved følging og 
henting.  Vi gir informasjon gjennom samtale, dagsreferat, bilder, månedsbrev og artikler på 
hjemmesiden. Vi ønsker å samarbeide om verdier vi formidler til barnet, som omsorg, likeverd og 
inkludering av andre barn. Se ovenstående kapitler om inkludering og likeverd, og om likestilling. 
 
«Velkomsten»s oppgave er å sikre god kommunikasjon og informasjon mellom barnehagen og de 
foresatte i det daglige. De ansatte må være tydelige i sin velkomst av barn og foreldre, og være 
tilgjengelig for innspill fra foreldrene. 
Barnehagen har språkstimulering som et av hovedsatsingsområdene, som ledd i felles satsing på en 
språkstandard i Kristiansandsbarnehagen. Her ønsker vi et større samarbeid med dere foreldre. Det 
betyr at vi snakker sammen om språk og om bøker vi leser i barnehagen og hjemme. Vi kan tilby en 
utlånsordning av bøker i barnehagen. Vi sender med sanger, rim og regler som vi bruker i barnehagen 
hjem til dere. På foreldremøter tar vi opp som tema, språkstimulering og hvordan vi kan samarbeide 
barnehagen/hjem. 
Vårt registreringssystem heter Hypernet, og dette brukes av personalet og foreldrene for å lette 
kommunikasjon om fridager, ferie og sykdom.  
Vi inviterer til egne foreldremøter på nyåret for de som har barn som skal over fra små til store, og de 
som har barn som er i 5-årsgruppa og skal starte på skolen til høsten. Vi har eget foreldremøte på 
våren før oppstart for de små barna. 
 
For å styrke fellesskapet i barnegruppene, ønsker vi at foreldrene er bevisste på at deres barn kan 
invitere forskjellige barn med hjem og til bursdager. Snakk med barnet om vennskap og relasjoner, 
og hvor viktig det er at ingen blir utestengt og ikke får være med. 
Vi ønsker at avtaler om å være med hjem ikke foregår i barnehagen, men avtales utenom 
barnehagetiden, slik at ingen føler seg utestengt. 
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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 …  
Personalet evaluerer fortløpende aktiviteter og rutiner for at barnas hverdag skal bli god. Vi vurderer 
mer systematisk satsingsområdene hver vår, og diskuterer i hvilken grad vi har nådd målene vi har 
satt i årsplanen. Både foreldre og personalet er med i dette arbeidet.  
Vi dokumenterer gjennom fotografering, utstillinger av barnas arbeider, observasjoner og fortellinger 
som skrives ned i det daglige. Gruppene skriver dagsrapport i garderoben. 
”Se meg”-skjema brukes som dokumentasjon på observasjoner av hvert barn gjennom året.  
Gjennom den nye språkstandarden, vil barn som har særskilt behov for det, og de fleste flerspråklige 
barna, bli fulgt opp med en språk-kartlegging for å se hva det må arbeides spesielt med. 
 
Hjemmesiden til barnehagen brukes for å vise det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Her er det 
viktigere å fremheve hva barna gjør i sine grupper, enn å vise portretter av enkeltbarn. 
 
Vi ønsker å arbeide mer med pedagogisk dokumentasjon, som vil si at personalet sammen reflekterer 
over observasjoner de gjør av det pedagogiske arbeidet med barna. Det kan være bilder, 
observasjoner som er nedskrevet eller det vi kaller praksisfortellinger. 
Gjennom refleksjon skal vi videreutvikle arbeidet med barna, og en viktig faktor her er at barna skal 
bli sett og deres stemme hørt. På den måten kan barna også få innflytelse på sin hverdag. 
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Kontaktinformasjon 
 

Styrer / enhetsleder: Anne Hagen 
 

Adresse: Teglverksveien 54 
Tlf.: 38 10 35 30 

e-post: roligheden.gard.barnehage@kristiansand.kommune.no 
 

Besøk www.minbarnehage.no/roligheden  
for mer info om barnehagen og hva som skjer   

 


