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Et godt sted å være – et godt sted å lære. 

- Lekne, rause barn med god selvfølelse. 
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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. Ny rammeplan trer i kraft 1. august 2017, og denne skal implementeres i løpet av 
det kommende barnehageåret, gjennom kursing av personalet, planleggingsdager og 
personalmøter, og samarbeid med foresatte gjennom Samarbeidsutvalget. Denne årsplanen er 
delvis tilpasset den nye rammeplanen. 
 
Ansvar og roller 
I den nye rammeplanen er det et eget kapittel om ansvar og roller. Det er beskrevet 
barnehageeiers ansvar for å sikre at barnehagen drives etter gjeldene lover og regler, og er 
juridisk ansvarlig for kvaliteten på barnehagetilbudet. Styrer eller enhetsleder har det daglige 
ansvaret i barnehagen, administrativt, personalmessig og pedagogisk, og skal sørge for at det 
pedagogiske arbeidet er i tråd med lov og forskrift. I Sone Øst barnehageenhet (Askeladden, 
Søm, Veslefrikk, Hamretun og Jordbærveien) er dette arbeidet delt mellom enhetsleder og 
styrere. 
De pedagogiske lederne skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig 
skjønn. De skal lede arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og utvikle 
arbeidet på avdelingene. 
 
Årsplanen 
Alle barnehager er pålagt gjennom Lov om barnehager 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, 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.  
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.  

 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus
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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.    
 

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.  
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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.  
 

Visjonen ” Et godt sted å være, et godt sted å lære ” er vår ledestjerne. Visjonen skal gi mening 
og fortelle oss hva vi skal strekke oss etter hver dag. 
Sammen med foreldre skal vi gi barna et best mulig utgangspunkt for resten av livet! 
Barndommen er ikke bare en korridor som fører inn til voksenlivet. Barndommen er selve livet. 
Hver dag i et barns liv er en viktig dag. 
 
Søm barnehage er en to avdelings barnehage med plass til barn i alderen 1 – 5 år. Vi har et 
begrenset antall plasser til barn under 3 år. Eier av barnehagen er Kristiansand Kommune. 
Barnehagens to avdelinger er Tusenfryd og Blåbærtua. Begge avdelingene har søskengruppe, 
barn i alderen 1 – 5 år. 
Størrelsen på barnehagen gjør at barn og ansatte kjenner hverandre godt på tvers av avdelinger. 
Personalet er stabilt, er kompetente og har lang og god erfaring.  
Barna møter trygge, omsorgsfulle voksne som er opptatt av hvert enkelt barns trivsel og 
utvikling. 

Informasjon om ny ledelse i sone øst barnehage fra 01.08.2016. 

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune har sett på og utredet mulighet for en ny og mer 
effektiv barnehagestruktur. Hensikten med organiseringen er å utnytte ressurser og kompetanse 
på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Bystyret vedtok i møte 16.09.2015 at det igangsettes 
et prøveprosjekt hvor 5 barnehager slås sammen til en stor enhet i bydel øst. Dette gjelder 
barnehagene:   
 

 Askeladden barnehage på Søm   
 Søm barnehage på Søm   
 Veslefrikk barnehage på Søm  
 Jordbærveien barnehage på Hånes  
 Hamretun barnehage på Hamresanden.  

 
Prøveprosjektet startet opp august 2016 og skal evalueres etter ca. 2 års drift. Erfaringer og 
resultater av dette prøveprosjektet vil kunne danne grunnlaget for en fremtidig organisering av 
hele barnehagestrukturen i Kristiansand. Dette blir avgjort politisk i løpet av 2018. Einat Larsen, 
tidligere leder av Askeladden barnehage er soneleder for alle 5 barnehager og har kontoret på 
Familiens hus ved Strømme senter. Bjørg Askland er styrer for Veslefrikk og Hamretun 
barnehager. Elfrid Jortveit er styrer for Jordbærveien barnehage og Karin Strømme styrer for 
Askeladden og Søm barnehager. Barnehagene har fortsatt hvert sitt samarbeidsutvalg. 
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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)  
 

I hele oppvekstsektoren i Kristiansand vil hovedfokus være, fra 2013 til 2017, 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.  
 

Alt arbeid med FLiK bygger på følgende verdier: 
 

Barn, unge og voksne har en absolutt verdi. 
Barn og unge vil lære, og vil vise at de har lært.  
Barn og unge vil når de kan. 
Barn og unge som finner mening, deltar. 
Barn og unge som får medopplevelse, samarbeider. 
Alle barn og unge har noe å tilføre fellesskapet. 
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I Søm barnehage: 
Viser T3 (spørreundersøkelse blant barn, foreldre og ansatte) at  
Barnas svar - 

 Alle barna liker å leke med de andre barna i barnehagen 
 Alle barna liker å være i barnehagen 
 Alle barna har en god venn i barnehagen 

Foreldres svar – 
 Er fornøyd med informasjon på oppslagstavle og på hjemmeside. 
 Personalet er engasjerte og samarbeidsvillige. 
 Barna deres er fornøyd med å gå i barnehagen. 
 Totalt sett godt fornøyd med tilbudet som gis. 

 
Vårt hovedmål er å skape et godt læringsmiljø og opprettholde de positive svarene fra barna. Det 
å ha en god venn i barnehagen og føle seg inkludert i barnegruppa er fundamentalt for å kunne 
lære. Vi vil også jobbe videre med å skape ett godt språkmiljø for barna. 
Barna skal oppleve sensitive og varme voksne som har fokus på at alle skal utvikle seg til å bli den 
beste utgaven av seg selv.   
Å jobbe med læringsmiljøet er en kontinuerlig prosess – ikke en tilstand. 
 

Barnas språkmiljø 
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er 
avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og andre barn, hvordan de kan sette 
ord på erfaringer og fortelle om noe viktig. 
Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språkutviklingen er både   
muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver. Den grunnleggende utviklingen skjer i 
barnehagealderen.  
Dette barnehageåret kommer vi til å ha fokus på «Den gode samtalen» og legge til rette for ulike 
språkmiljøer. 
Hverdagssamtalene blir en 
viktig innfallsvinkel for 
utvikling av språket. Vi 
benytter de uformelle, 
spontane språklige 
situasjonene som vi finner 
mange av i alle typer 
aktiviteter i barnehagen.  
De kan handle om hva 
som helst, kan skje når 
som helst og hvor som 
helst. 
Vi kommer til å jobbe med 
temaer som: vennskap, 
forskjellighet og barn i 
andre land og finne gleden 
i å gjøre ting sammen. Vi 
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ønsker at alle barna skal kunne kjenne glede og mestring ved selv og utforske og leke med 
språket. 
I Søm barnehage 

 Er vi lydhøre og nysgjerrige på hva barna samtaler om og er opptatt av, og tar dette med 
oss i det videre arbeidet i barnehagen.  

 Hjelper og støtter de ansatte barna i samtalen med andre barn og voksne.  
 Er ansatte i samtalen med barnet oppmerksomme på å ha tydelig uttale, blikk-kontakt, ha 

et tydelig kroppsspråk, samt å gi barnet god tid til å svare. 
 Sikrer vi at alle barna blir sett og hørt i måltidet. De «stille» barna blir plassert i nærheten 

av en ansatt for at denne kan være til hjelpe for barnet i samtale med de andre barna. Vi 
øver på å lytte og snakke etter tur så alle kommer til ordet. 

 Låner vi bøker på biblioteket for å kunne formidle ulik og mangfoldig litteratur 
 Sikrer vi at alle barna blir lest for ved å benytte et avkryssingsskjema 
 Stiller de ansatte åpne spørsmål som utfordrer barna til å svare annet enn ja og nei 
 Legger vi til rette for ulike språkmiljøer. Det være seg dukketeater, dramatisering, 

utkledning, butikk, verksted av ulike slag eller andre ting som opptar barna. Når barnet er 
i god lek, bruker det språket enda mere. 

 Personalet ser og anerkjenner når barna begynner og utforske skriftspråket og skrive selv. 
 

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.  
 
I Søm barnehage: 

 Gir vi tid til omsorg og nærvær så hvert barn opplever trivsel, tilhørighet og trygghet.  
 Gir vi et godt fang å sitte på når det er bruk for det. 
 Jobber vi helt konkret mot erting, mobbing og utestengning. (Se eget avsnitt om FLiK!) 
 Gjør vi det vi kan for at hvert barn føler seg inkludert og ha en eller flere venner. 
 Gir vi veiledning i lek og konflikter og jobber mot et godt og inkluderende fellesskap. 
 Tilrettelegger vi for meningsfulle opplevelser og støtter barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse. 
 Er vi opptatt av at HUMOR og GLEDE skal prege dagen. 

 
Vi jobber med sosial kompetanse som handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike 
situasjoner. Barns sosiale kompetanse ser vi i deres evne til å ta initiativ og til å opprettholde 
vennskap. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Denne 
kompetansen er viktig for å motvirke utvikling av atferd som diskriminering og mobbing. 
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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!  
 
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.   
 

 
 
I Søm barnehage: 

 Får alle barn god tid til lek og deriblant oppleve flere små magiske øyeblikk i løpet av 
dagen.  

 Deler vi barna i mindre lekegrupper. 
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 Støtter, inspirerer og oppmuntrer vi til fantasifull og kreativ lek.  
 Bruker vi leken som innfallsvinkel til læring. Begrepet «lekende læring og lærerik lek» er 

et mål for vårt arbeid med prosjekter og tema. 
 Gir vi barna opplevelser som kan inspirere og utvikle leken.  
 Er vi bevisst hvilken fysisk utforming barnehagen har. For oss er det viktig at inventar og 

materiell er tilgjengelig slik at barna selv kan gi leken innhold og mening.  
 Er vi ute hver dag. I tillegg til utelekeplassen her i barnehagen bruker vi uteområdet i 

nærmiljøet, skogen, fotballbingen, utsiktsplassen, div. lekeplasser mm. 
 Tar ansatte initiativ til lek og aktivt bidrar til at alle kommer inn i leken. Ansatte 

observerer, analyserer, støtter og bidrar til å berike leken på barnas premisser. 

  

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.  
 
I Søm barnehage: 

 Er vi nysgjerrige på hva barna er opptatt av og forsøker å spinne videre på det. 
 Får barna bidra med innspill, tanker og meninger i samling og samtale. 
 Har vi en bevisst holdning i personalgruppa til at barna skal prøve selv og ta ansvar. Vi 

legger til rette for barns mestring(ut ifra alder og forutsetninger) og gir ros og 
annerkjennelse for at de prøver.  

 Jobber vi for å ta barnet «på fersken» i å gjøre noe godt, og oppmuntrer barnet i «Pippi» 
sitatet «Det har jeg aldri prøvd, så det klarer jeg helt sikkert».  

 Bruker vi ett skjema til foreldresamtaler der barna selv sier noe om hvordan de har det i 
barnehagen.                                                    

 Er barna etter tur ukens hjelper. 
 Er barna med og planlegger og bidrar på ulike arrangementer / fester. 
 Skal vi 1-2 gang i året ha barnesamtaler med barna i Maxi gruppa. Det er viktig for oss å 

vite hvordan den enkelte har det i barnehagen 
 Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle 

aktiviteter i barnehagen.  
 

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 
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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)  
 
I Søm barnehage  

 Har vi fokus på det enkelte barn, barnets styrker og egenverdi. 
 Er vi oppmerksomme på at alle barn er forskjellige og unike. 
 Organiserer og planlegger vi aktiviteter som krever samarbeid, der den enkelte er viktig 

som medspiller.  
 Er samhandling og vennskap i lek høyt prioritet. 
 Skal barnet få forståelse for at forskjelligheter er positivt, og at det var kjedelig hvis alle 

var like. 
 Brukes søskengrupper (små og store barn på samme avdeling) bevisst til at de største 

barna hjelper de minste, og vi jobber bevisst for å utvikle empati og nestekjærlighet. 
 Bruker vi litteratur, blant annet barneboka ”Du og jeg og Truls og Trine». Dette er 

barnefortellinger om Truls og Trine og de andre barna i barnehagen. Situasjoner som 
beskriver ulike sosiale utfordringer blir brukt, illustrert med store flotte bilder som et fint 
utgangspunkt for samtaler med barna.   
Nelly og Hansa er også flotte bøker som brukes i forhold til arbeidet med sosial 
kompetanse.  

 Skal barna oppleve gleden ved godt vennskap. Slik kompetanse er vesentlig for å motvirke 
utvikling av adferd som diskriminering og mobbing – vi har null toleranser for mobbing. 
 

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.  
 
I Søm barnehage 

 Får alle barna samme tilgang til utstyr og leker uansett kjønn. 
 Legger vi til rette for ulike typer lek.  
 Er vi bevisst hvordan vi snakker til og omtaler gutter og jenter. 

http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
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 Gir vi barnet positiv bekreftelse på den de er, ikke nødvendigvis hva de gjør, og viser at 
alle er like mye verd på tross av ulike forutsetninger. 

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 å 
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.  
 
I Søm barnehage 

 Deles barna opp i faste grupper en til to ganger pr. uke på tvers av avdelingene og etter 
alder, i gruppene Mini, Midi, Maxi.  

 Er noen aktiviteter forbeholdt de ulike gruppene, eks. engelsk og svømming for Maxi 
gruppa.  

 Bruker vi bøker, konkreter, teknologi, spill, musikk og annet materiell som er tilpasset nivå 
og alder. 

 Møter personalet barna på deres ståsted og gir dem utfordringer etter ferdigheter og 
interesser.  

 Skal barna få oppleve mestring noe som gir en god selvfølelse. Samtidig er det viktig å få 
oppgaver som gjør at barna får mulighet til å lære nye ting, og oppleve følelsen av å få til 
ting de var usikre på om de kunne. 

 For de yngste barna i barnehagen ligger hovedfokus i opplevelsen. Både når vi er på tur og 
innenfor temaarbeid er det ofte det vi oppdager underveis som blir det viktigste. Vi 
oppdager sammen med barna, utforsker, følger opp og utvider kunnskapen.  
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Hvordan jobber barnehagen med de 7 
fagområdene?  
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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.   
 
I Søm barnehage: 
 Leser vi bøker av ulik vanskelighetsgrad tilpasset det enkelte barn 
 Lærer vi barna sanger som utfordrer språket. 
 Leker vi med språket gjennom rim og regler. 
 Bruker vi språket bevisst i hverdagssituasjoner som måltid, samling, dekking av bord o.l 
 Vektlegger vi den gode samtalen med et eller flere barn så ofte vi kan. Den ansatte bruker 

språket aktivt og benevner ord, hendelser og objekter med for eksempel form, farge og 
med rett navn. Her har vi hyggelige samtaler, reflekterer/filosoferer over store og små 
spørsmål. Snakker om ting barna har opplevd eller skal/ønsker å oppleve.                                

 Benytter vi oss av Snakkepakka, som er et språkstimulerings-verktøy til hjelp for å fremme 
god språkutvikling  

 Brukr vi iPad i forhold til begrepstrening, språk, lage fortellinger ut fra egen fantasi. 
 Dramatiserer vi eventyr og fortellinger 
 Bruker vi TRAS (observasjon av språk i daglig samspill) som et kartleggingsverktøy i 

språkutviklingen hos barna. 
 De ansatte er aktivt med i barnas lek der barna trenger språklig støtte for å utvikle leken, 

holde fokus, forhandle mm.  
I snakkepakka legges det vekt på å tenke konkret når vi formidler til barna. Det være seg sanger, 
eventyr, rim og regler eller fabler. Det å ha med seg ulike gjenstander som har med eventyret, 
sangen eller rimet vi skal formidle, viser seg gang på gang å engasjere alle barna. Det at de selv 
får være aktive med å styre figurer engasjerer og stimulerer til læring.  

Kropp, bevegelse, mat 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.  
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I Søm barnehage  
 Bruker vi Mini-Røris. Med Mini-Røris får barn og voksne bevege seg til gøy musikk, og 

”trent” kondisjon, koordinering, bevegelighet og balanse.  Det viktigste ved Mini Røris er 
glede ved bevegelse.  

 Har vi tur-dag en gang i uken. Da går turene for det meste til plassen vår i skogen. Der får 
barna oppleve fysiske utfordringer av ulike slag. For de yngste kan det være utfordrende 
nok å gå i det ulendte terrenget som er der, mens de store trenger større utfordringer. De 
kan gå lengre, klatre høyere og hoppe over større hinder. 
Vi har også turer til ball-bingen og bruker den omkringliggende natur og forskjellige 
lekeplasser i nærområdet.   

 Ønsker vi å lære barna gode og sunne matvaner. De skal til hvert måltid ha god tilgang på 
frukt og grønt, samt pålegg av det sunne slaget. Gode matvaner mener vi kan læres tidlig. 
Vi oppfordrer foreldre til å sende med nistepakker som er sunne og næringsrike.  

 

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.   
I Søm barnehage  

 Legger vi til rette for at barna skal få 
mulighet til å oppleve kunst og kultur og 
selv få uttrykke seg estetisk. Vi inspirerer 
barna til å bruke fantasien, kreativiteten og 
skapergleden. Vi bruker drama, musikk og 
forming på ulike måter.  

 Jul og påske er høytider der kulturbegrepet 
står sterkt.  
Barna er med på Julegudstjeneste i Søm 
kirke sammen med andre barnehager i 
nærmiljøet.  

 

Natur, miljø og teknologi  

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. 
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I Søm barnehage  
 Uteliv en viktig del av 

hverdagen.  Vi har som 
mål at barna skal bli glad 
i å være ute.  

 Barna skal utvikle 
motoriske ferdigheter.  

 Spontanitet, fantasi og 
glede er viktige stikkord. 
Naturen gir unike 
muligheter for lek.  

 Begge gruppene har 
faste tur-dager. 
Barnehagen har et eget 
leirsted med gapahuk i 
skogen. Dette området 
benytter vi ofte på tur-
dagene. 

 Kjenne til særpreg for de ulike årstidene.  
 Har vi opparbeidet oss Grønt flagg. Dette innebærer at vi setter miljøet høyt. Vi ønsker å 

formidle gode holdninger til barna.  

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.  
I Søm barnehage  

 Blir vi kjent med de kulturene som er representert i barnehagen.  
 Deltar vi i FORUT sine prosjekter. Prosjektet ender opp i stor basar på barnehagen der vi 

samler inn penger til årets barneaksjon. 
 Feirer vi høytider som jul og påske.  
 Skal barn og voksne skal oppleve respekt og omsorg i trygge omgivelser.  
 Møter vi barnas spørsmål om livets mange mysterier med undring. Sammen kan vi 

filosofere over spørsmål som vi ikke vet noe sikkert svar på. 
Vi møter barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt.   
Vi ønsker å skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer 
og ulike måter å leve på. 

 

 

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.   



 17 

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.  
I Søm barnehage  

 Gir tur-dagene våre er 
en god mulighet til å bli kjent i nærmiljøet.  

 Barna blir kjent med Søm kirke i forbindelse med påske og julegudstjeneste samt felleskor 
for de eldste. 

 Blir vi kjent i området ved at vi går til ulike arrangementer. Da ser vi skoler, vanntårnet på 
Søm, andre barnehager o.l 

 Barna blir med på butikken for å handle. 

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.  
I Søm barnehage  

 Opplever vi hver dag matematiske begreper i en mengde situasjoner.  
o Når vi ramser opp dagene i uka og snakker om hvilken dag som for eksempel 

kommer før og etter onsdag, hvor mange grader viser gradestokken, jobber vi 
med rekker og grunnleggende matematiske begreper.  

o Når vi skal dekke bordet og finne ut hvor mange som skal spise, berører vi tall og 
mengde.  

o Når vi ser på bilder, og ser hvem som er størst, minst, ved siden av osv., er vi inne 
på størrelse, posisjon og plassering.  

o Når barn plutselig begynner å lage mønster med perler, ser barna systemer på en 
ny måte. 

 Bruker mattelek pakka 
Mattelek er ei pakke materiell som skal bidra til å styrke barnas nysgjerrighet, 
matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger.                                                              
Gjennom mattepakka får barna erfaringer med                  
tellemateriell, spill, mattelitteratur, sorterings – og sammenligningsmateriell, ulike 
terninger og former. Oppgavene kan variere fra det enkle til det mer utfordrende Dette er 
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ikke skolematematikk, men barnehagematematikk, hvor det aktive og lekende barnets 
erfaringer med matematikk skal stå i sentrum. 

 Bruker vi iPad som et verktøy for lek med antall, rom og form 
 

Engelsk i barnehagen 
Når barn forholder seg til flere språk utvikler de ganske tidlig noe forskere kaller metaspråklig 
bevissthet. Det er evnen til å reflektere over språket. Barn som forholder seg til flere språk fra 
tidlig alder, utvikler altså evnen til å sammenligne språk og se forskjeller og likheter. Dette viser å 
ha stor effekt på utvikling av ferdigheter innenfor lesing og skriving. 
 
Mål:  

 Glede med språk, det skal være gøy. 
 Gi barna kjennskap til engelsk språk.  
 Bli trygge på og tør si noen ord på engelsk høyt, selv om det er uvant og til tider flaut.  
 Vekke nysgjerrigheten hos barna til å finne ut hva ting heter på engelsk. 
 Engelsk språk skal være gjenkjennelig når barna begynner på skolen. 

 
Barnehagealderen er en gullalder for læring. Spesielt for læring av språk er dette en viktig tid. Vi 
ser denne satsingen sammen med utvikling av språk og språkmiljø. 
Vi skal jobbe aktivt, målrettet og kreativt med engelsk for å skape et miljø som gir alle barn et 
godt grunnlag for språkutvikling. Gode språkferdigheter gir barna erfaringer og kompetanse som 
ruster dem for videre læring senere i livet. 
 
I Søm barnehage: 

 Samles Maxi gruppa hver 
fredag til en 
engelsksamling. 

 Blir vi kjent med bamsen 
Teddy som kun kan snakke 
engelsk. 

 Lærer barna engelske rim, 
regler, sanger og begreper. 

 Bruker vi 
hverdagssamtalene til å 
finne ut hva ulike ord er på 
engelsk. 

 Gjør vi bruk av iPad /appel-
tv, plansjer, div. engelsk 
bøker, kreative 
leker/aktiviteter, konkreter 
og musikk. 

 Leker vi med nye ord og lyder. 
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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.   

I Søm barnehage 

Jobber vi mot å gi alle barn best mulig overgang fra barnehage til skole.  Det siste året barnet går 
i barnehagen er de med i Maxi gruppa på tirsdager. Denne gruppa har som mål å lære barna 
viktige ting som har med skolesituasjonen å gjøre, gi barna økt selvtillit og mot på å starte på 
skolen. 

 
o Bli mest mulig selvstendige, som f.eks. å kunne kle på og av seg selv 
o Ta i mot kollektiv beskjed 
o Lytte til andre 
o Ta ordet i en gruppe 
o Vente på tur 
o Konsentrere seg om en oppgave  
o Jobbe selvstendig 
o Samarbeide med andre 
o Jobbe med begreper og språk 
o Jobbe med ”førmatematikk” 
o Besøk på Vardåsen skole på våren. 

Samtidig er vi opptatt av at fokuset for barna ikke skal være skole, men at siste året i barnehagen 
skal være et annerledes år. De skal oppleve at det er noe spesielt å være størst i barnehagen.  

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.  
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I Søm barnehage 
Legger vi vekt på at foreldre blir behandlet individuelt og ut fra ulike behov. Vi ønsker at foreldre 
og barnehage har en åpen kommunikasjon og har gjensidig respekt for hverandre. Vi som 
barnehage og den enkelte foreldre har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
Vi legger spesielt vekt på den daglige kontakten når barnet kommer og går fra barnehagen. Vi 
ønsker at barna blir fulgt inn i barnehagen slik at vi kan utveksle informasjon fra hjem eller 
barnehage.  
Tiltak : 

 Daglig kontakt med foreldre når barnet kommer / går fra barnehagen. 
 Nye barn blir invitert til besøksdag i juni 
 Førstegangs – samtaler når barnet begynner i barnehagen.  
 Foreldresamtaler om barns trivsel og utvikling en gang pr. år. I tillegg kan foreldre når som 

helst be om samtale med leder på avdelingen.  
 Foreldremøter 
 Informasjon på tavle i garderoben. 
 Uformelle sammenkomster  

 Hjemmeside med informasjon og dokumentasjon 
 Møter i Samarbeidsutvalget (SU) 

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?    
I Søm barnehagen  

 Har vi en hjemmeside, viktig informasjon blir lagt ut.  
Dokumentasjon på noe av det som skjer i barnehagen. 

 Har vi en tavle i garderoben, - ” hva har vi gjort i dag ”.  
 Gjennomfører vi bruker -tilfredshetsundersøkelse blant 

foreldre annen hvert år 
 Vurderer og evaluerer personalet det pedagogiske 

arbeidet. Til dette bruker vi personalmøter, 
planleggingsdager og avdelingsmøter. Gjennom dette 
arbeidet kan vi lære av det vi gjør og stadig forbedre 
praksisen vår.  

 FLIK – på bakgrunn av resultater i spørreundersøkelse 
setter vi oss nye mål og tiltak. 
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Barnehagens digitale praksis 
Den digitale verden er over oss og vi kan ikke velge bort de digitale verktøyene som er en del av 
samfunnet barna lever i. Det handler om å ta i bruk teknologien på en lærerik og lekende måte. 
Vi skal være med å forberede barna på å møte en verden som i stor grad preges og 
opprettholdes av informasjon og kommunikasjonsteknologi. 
Derfor er det viktig at barnehagen kan bidra til at barns holdninger og syn blir balanserte, de ser 
at det er ulike måte å bruke for eksempel et nettbrett på og at det kan brukes til flere ting en 
bare spill. 

   IKT er ingen erstatning for annet pedagogisk arbeid, men et supplement til annet arbeid i 
barnehagen. 
 
I Søm barnehage: 

 Skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere arbeidsmåten. Det skal være en 
ansatt som igangsetter, som er tilstede og er aktive sammen med barna. 

 Skal barna gjennom bruken av digitale verktøy være med å løse oppgaver i fellesskap, 
hjelp hverandre, knytte vennskap, dele mestringsfølelse og glede. 

 Skal vi legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 
uttrykksformer.  

 Skal barna i gruppene Mini, Midi og Maxi lage en digital bok. Store og små må sette seg 
inn i og samarbeide om hva boken skal handle om.  
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HUSK Å ABBONERE PÅ 

HJEMMESIDEN. 
Gå inn på:  

http://www.minbarnehage.no/sombhg 

 

 

 

http://www.minbarnehage.no/sombhg
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Planleggingsdager: 

 

 Mandag 7. august 

 Fredag 20. oktober 

 Tirsdag 2. januar 

 Fredag 18. mai 

 Mandag 25. juni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagen er stengt for barna disse dagene. 

 
 
 

Planleggingsdagene brukes til å planlegge og evaluere egen praksis. 
Mye av tiden brukes til arbeid med FLIK ( læringsmiljø ). Det er viktig å sikre at personalet er 
enige om mål og tiltak i det pedagogiske arbeidet. 
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Kontaktinformasjon 
Navn på barnehage: 

Søm barnehage 
 

Adresse: 

Vardåsveien 67  

 
Styrer: 

Karin Strømme 
 

Tlf.: 

Kontor      : 38 10 36 20 
Tusenfryd : 481 13 154 
Blåbærtua : 915 35 179 

 

 
e-post: 

som.barnehage@kristiansand.kommune.no 
karin.stromme@kristiansand.kommune.no 

 

Hjemmeside:  
www.minbarnehage.no/sombhg 

 
   
 
 

mailto:som.barnehage@kristiansand.kommune.no
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