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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.  I år er 
det kommet en ny rammeplan. Denne er mer tydelig på hva som er barnehagens 
ansvar og roller. Progresjon og digital praksis tydeliggjøres ved egne avsnitt, også 
oppstart i barnehagen er beskrevet. 
 
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 vår årsplan har vi tatt 
utgangspunkt i den forrige rammeplanen, siden den nye kom så seint. Vi har likevel i 
noen grad tatt med og referert fra den nye 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 trossamfunn, 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… 
 Innhenter informasjon om familiens kulturelle og religiøse bakgrunn. 

 Informere om samarbeidsutvalgets og foreldrerepresentantenes roller. 

 Informere om tema vi jobber med. 

 Være åpne for innspill og forslag fra foreldre/foresatte. 

 Markering rundt FN-dagen. I år er solsikkeaksjonen til SOS-barnebyer valgt og 
innsamlingen går til Kosovo. 

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 historie og beliggenhet 
Tinnstua barnehage er en av de eldste barnehagene i Kristiansand. Den ble åpnet av Grim 
Diakonat med offisiell åpning i desember 1971. Vi har vært en del av nærmiljøet i over 40 år 
og hadde stor jubileumsfest våren 2012. Kristiansand kommune overtok barnehagen i 1997. 
August 2006 tok vi i bruk helt nye og flotte lokaler. Barnehagen ligger på toppen av Tinnheia 
og har Karl Johans Minne skole som nærmeste nabo. Tinnstua har en lavvo i kort avstand fra 
barnehagen og en flott turplass ved Hestefallstjønn. I begynnelsen av dette barnehageåret 
vil vi sette i gang å bygge en helt ny lavvo ved hestefallstjønn. Vi bruker ofte naturen som 
læringsarena. I tillegg er Tinnstua barnehage en miljøfyrtårnbedrift. 
 

Vår adresse er: 
Tinnheiveien 24, 
4629 Kristiansand 
 
Telefon: 
38 11 37 00 
 

 Hver av gruppene har sin egen mobil:  
Humla:  95 83 09 75  
Edderkoppen Rød: 46 41 64 83 
Edderkoppen Svart: 90 20 77 42 
Marihøna:46 41 64 82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-post:  tinnstua.barnehage@kristiansand.kommune.no 

Hjemmeside http://www.minbarnehage.no/tinnstuabhg 

Det anbefales å abonnere på nyheter (gratis).Åpningstid: 0700 – 1700, 10 timer pr dag. 

Barnehagen holder feriestengt de 3 siste ukene i juli (uke 28, 29 og 30). 
I tillegg holder barnehagen steng juleaften og nyttårsaften og stenger kl 12 onsdagen før 
skjærtorsdag. 
 
Vi tilbyr heldagsplasser, 100 % for barn i alderen 0 – 5 år. 

mailto:tinnstua.barnehage@kristiansand.kommune.no
http://www.minbarnehage.no/tinnstuabhg
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Vi har 5 planleggingsdager gjennom barnehageåret.  
Disse dagene er barnehagen stengt. For 2017-2018 gjelder følgende datoer: 
 
14 August, 20 Oktober, 2 Januar, 3 April og 11 Mai. 
 
 
Ansatte i Tinnstua barnehage: 
 
Preben Isaksen   Enhetsleder  
Ingvill Skåle Knutsen   Pedagogisk leder  
Birthe Hystad    Pedagogisk leder  
Anne Lene Gashi   Pedagogisk leder 
Kristin Aa. Jordal   Pedagogisk leder 
Trine Lise Hallsteinsen  Pedagogisk leder  
         Pedagogisk leder 
Sigdis Reber    Fagarbeider  
Vigdis Tønnessen   Fagarbeider  
Nina Olsen    Fagarbeider  
Inger Lise Strøm   Fagarbeider  
Valeska Marchant   Fagarbeider  
Agustina Usman   Assistent  
Reidun Albertsen   Assistent  
Lina Khasieva    Assistent  
Therese Klokk    Fagarbeider  
 
Hui Juan Luo og Da Peng Zhang Renholdere 
 
Ekstra personale, studenter/lærling: 
Barnehagen har samarbeid med offentlige virksomheter eks. UIA, kursvirksomheter, NAV, 
Kristiansand voksenopplæringssenter - og tar imot studenter/lærlinger/og andre i praksis. 
Pedagogisk støtteenhet for barnehager fordeler ekstrapersonale som kommer til faste tider i 
barnehagen. Det kan være støttepedagog i norsk, spesialpedagog, ekstra-assistent og to -
språklige assistenter. 
 
Dette barnehageåret er det disse (med forbehold om endringer): 
Gitte Syvertsen   Støttepedagog/Veileder i Norsk. 26,25 timer pr uke 
Nina Peersen   Spesialpedagog 4 timer pr uke 
Sima Khalil Barzani Flerspråklig assistent 6 timer pr uke i 10 uker. 

Kirsten Andreassen  Støtteassistent 100% 
Rawan Mussiy   Lærling/praksis 100% 
 
Ved sykdom i personalet, setter vi inn vikar etter behov. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å 
knytte til oss faste vikarer. Alle som er knyttet til barnehagen i ulike stillinger, må levere 
politiattest. 
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Tinnstua barnehage drives som en avdelingsløs barnehage – med åpen løsning. 
Det betyr at barn og voksne har en del fellestid – spesielt om morgenen og på 
ettermiddagen. Barna møtes i felles lekeaktiviteter på tvers av alder, og blir kjent med 
voksne fra alle gruppene. I tillegg til samværet i fellesskapet deltar barna deler av dagen i 
grupper etter alder. For barnehageåret 2017 – 2018 er barna delt inn i 4 grupper: 
 
Marihøna   0 – 2 år 
Edderkoppen Rød 3-4 år 
Edderkoppen  Svart 3-4 år 
Humla   5 år 
 
Hver gruppe har sine faste voksne og personalet legger opp til aktiviteter tilpasset barnas 
alder. 
 
Alle gruppene drar på turer i nærområdet. Humla gjerne 2-3 dager i uka. 
De yngste barna skjermes noe, slik at de skal oppleve barnehagehverdagen som en rolig 
arena. 
 
Personalet går skift og rullerer på vaktene.  
Det er alltid pedagoger til stede i tidsrommet 0730 – 1630. 
 
Har du beskjeder som gjelder barnet? 
Morgen- eller ettermiddagsvakten skriver ned alle beskjeder dere gir, slik at det kommer 
frem til ditt barns gruppe. 
 
I en åpen barnehage har barna anledning til å velge hvilke rom de vil leke på, de voksne har 
ansvar for bestemte rom. Når foreldre skal hente sitt barn må dere finne barnet på det 
rommet de leker. 
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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)  
 
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, T2 i 2015 og T3 i 2017). 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: 
Vi fortsetter å følge de punktene vi hadde fra tidligere (trivsel, språk og organisering) for å kunne se 

utviklingen over tid. T3 resultatene viser at barna har venner og liker å leke med hverandre. 
Vennskap er likevel noe vi må jobbe med videre.  For at barna skal fungere og mestre leken, 
er språk helt avgjørende. Språk og vennskap blir våre fokusområder dette året. I tillegg er 
foreldresamarbeid og organisering noe vi jobber med kontinuerlig. 
Våre tiltak for 2017-2018 
Trivsel: 

 Vi har lek og vennskap som et tema tidlig i barnehageåret. Det er viktig å bygge gode 
relasjoner. 

 Jevnlige samlinger med tema mobbing, vennskap, hvordan man oppfører seg mot 
hverandre. 

 Tilbakemeldinger til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen 

 Fortsette med hamring, saging og spikring som vi igangsatte våren 2015 

 Aktive og tilstedeværende voksne. Det er de voksnes ansvar å ha god relasjon med 
barna. 

 
Språk: 
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Språk er viktig for hele skoleløpet og voksenlivet. For å opprettholde gode resultater er vårt 
fokus fortsatt: 

 For de yngste barna: Mye sang, rim, og regler 

 Vi er bevisst på at voksne er språkmodeller og bruker benevnelser og konkreter i så 
mange situasjoner som mulig. F.eks Nå tar vi på en blå sokk, Her er en rød bil, Jeg 
killer deg på magen… 

 Barna får øve på å fortelle for andre i samlingsstund og uttrykke noe de har opplevd, 
gleder seg til… 

 De eldste barna har førskoletrening der de jobber med 3 områder; Trafikk, språk og 
matematikk. 

 Språk settes opp som eget tema. 

 Vi jobber med språk på planleggingsdager og personalmøter. 

 Vi følger kommunens «SPRÅKSTANDARD» 
 

 
 
Organisering: 
Organisering av barnehagen vil alltid være noe vi må ha fokus på og det vil til enhver tid 
være avhengig av hvilke barn vi har og hvilke behov som skal dekkes. 
Tinnstua er en avdelingsløs barnehage med funksjonsrom. Vi må tilpasse oss de barna som 
får plass i barnehagen. 

 Tydelig merking – hjelper til å holde orden og oversikt og har også betydning for 
trivsel. 

 Tydelig struktur og rutiner. 

 Rommene er tydelige på hva de tilbyr av aktiviteter 

 De voksne er spredt og tilgjengelige for barna.  Voksne som fungerer som en støtte 
og ladestasjon for barna. 

 Uteleken og voksnes plassering (vester) 

 Hospitering på andre grupper. 

 Lekevalg. Barna kan selv bestemme hva de vil leke med, men må ta et valg og stå for 
det i en gitt tid. 
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2017/2018 
 
August  Velkommen til nytt barnehageår!  Vi har vennskap og lek som tema; 

MEG SELV – FAMILIE – VENNSKAP –  TRYGGHET – EMPATI - FELLESSKAP 
 
September Tema: Vennskap og lek (Dette temaet vil prege det neste halvåret, men hver  
  måned vil ha andre aktiviteter i tillegg.) Fotografen kommer 28 September. 

 
 
Oktober FN-dag, Basar og innsamling. Familien inviteres til barnehagen og vi samler inn  
  penger til SOS-barnebyer 
 
November Høst/vinter. Jul 
 
Desember Advent og jul, Nissefest, Luciafeiring 

Tradisjonelle juleforberedelser 
 
Januar  Tema: Språk 
 
Februar Språk fortsetter 

Samefolkets dag 6. februar.   
Internasjonal morsmålsdag 21. feb. 
Karneval 

 
Mars  Tema: Vår/Påske 
 
April  Tema: Vår/Påske Påskefrokost.  
 
Mai  Uteliv, livet i fjæra… 
  Gruppene planlegger og forbereder turer for juni 

Onsdag 16. mai: Vi inviterer til 17. mai-fest .  
  Brannbilbesøk (Eldar og Vanja-samlinger) 
 
Juni  Sommer. Turer. 

Vi drar på tur til Helleviga (over 3 år) og dyreparken (under 3 år) 
Vi har sommer-/avslutningsfest for dette året og skolebarna markeres 
spesielt. Foreldrerepresentantene er ansvarlig for sommerfesten. 

 
Juli  NB! Sommerstengt ukene 28, 29 og 30. 
 
August  Barnehagen starter opp med ”gamle barn” de første dagene i august. 
  Nytt barnehageår begynner  
 
Andre merkedager kan den enkelte gruppe markere alt etter som hvilke barn som går på 
gruppen. 
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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: 
 Gjennom FLiK bruker vi PA-analyse for å vurdere vårt arbeid og gi et best mulig tilbud. 

 Vi har ulike verktøy: «Steg for Steg», «Mattias er alene», og bøker om vennskap 

 Møte hvert enkelt barn om morgenen – ha en god og trygg relasjon 

 Være tydelige rollemodeller 

 Oppfordre til selvstendighet og samarbeid 

 Voksne skal støtte, veilede og delta i barnas lek. Være der barna er. 

 Gi veiledning i konflikter 
 

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  

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…. 



 12 

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: 
 Barnehagen har variert lekeutstyr som stimulerer til ulike typer lek ute og inne, 

tilpasset barnets alder. 

 Daglig utelek der barna kan utfolde seg fysisk. 

 Faste turplasser i nærområdet. 

 Vi har ulike «kroker» som kan inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. 

 Felles opplevelser og erfaringer er hovedgrunnlaget for felles lek. 

 Personalet har et aktivt forhold til læringsprosessene, skape glød, humor, 
engasjement og veilede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Det er sikkert mulig å lære uten å leke, 
men det er ikke mulig å leke uten å lære» 
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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.  

 
På Tinnstua handler medvirkning om: 

 Å bli sett, hørt og lagt merke til 

 Å bli involvert 

 Å ha personlig betydning 
 

Slik gjør vi det: 
 Personalet gir barna en trygg og fleksibel hverdag som er tilpasset deres behov.  

 Voksne tar barnas innspill på alvor.  

 Det er god tid til lek der barna er aktive deltakere.  

 Barna hjelper til med daglige gjøremål og oppgaver.  

 Det legges til rette for at store og små kan hjelpe hverandre.  

 Voksne lytter, er aktive og viser begeistring for barna  

 Vi tar barns følelsesmessige uttrykk på alvor, ansiktsuttrykk, øyekontakt og språklige 
uttrykk. 
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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: 
Barna skal oppleve mangfold og likeverd gjennom 

 Anerkjennelse og trygghet 

 Empati 

 Forståelse og aksept for ulikheter 

 Kjennskap til ulike levekår 
 
Spesielt om mobbing 
Tinnstua deltok i undersøkelse om mobbing. Resultatene var gode. Tilbakemelding fra 
forskerne er at Tinnstua har barn som er flinke til å leke, glade i å gå på tur, muligheter for 
alene-lek og rause varme voksne som ser barna. De voksne hjelper i gang hvis det trengs, 
deltar i barnas lek og støtter opp om det som velges. 
Vi har hatt samlinger med tema mobbing og jevnlig gjennom hele året snakket om vennskap 
og hvordan venner oppfører seg mot hverandre. 
 

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: 
 Vi legger vekt på at alt lekeutstyr i barnehagen benyttes av både gutter og jenter 

 Jenter og gutter skal bli sett og møtt på samme måte.  

http://www.fug.no/hele-barnet-hele-loepet-mobbing-i-barnehagen.5570295-152787.html
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 Vi oppfordrer til lek på tvers av kjønn 

 Menn og kvinner utfører de samme arbeidsoppgaver uavhengig av kjønn 
 

 
 
Menn i barnehagen 
Det er et nasjonalt mål å øke andelen menn i barnehage. Menn oppfordres alltid til å søke 
hvis vi har ledige stillinger. Vi har ekstrapersonale, vikarer og ringevikarer som er menn og vi 
forsøker å benytte menn når vi har anledning. Samtidig som vi også vurderer hvem vi tar inn. 
De kan ikke jobbe i Tinnstua bare fordi de er menn.  

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: 
 De yngste har egne avskjermede områder 

 Vi har alderstilpassede opplegg på alle grupper, som gir en naturlig progresjon opp til 
førskolealder. 

 Utviklingen/progresjonen hos det enkelte barn dokumenteres bl.a. gjennom  «Se 
meg» og kartleggingsverktøyet ”TRAS” . 

 De som har siste år i barnehagen er med i en førskolegruppe. Her jobbes det med 
skoleforberedende aktiviteter og opplevelser. 

 De eldste barna besøker Hennig-Olsen og deltar på svømmekurs (hvis vi får plass, vi 
må søke) 

 4-åringene har jule- og påskeverksted på Valhalla eldresenter. 

 3-5 åringene besøker Helleviga/fjæra 

 Hamring, saging og spikring for de største barna 
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Samarbeid! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdig! 
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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. 
 

Slik gjør vi det: 
 Leser bøker 

 Bruker sang og musikk 

 Rim og regler 

 Samhandling gjennom kroppsspråk 

 Fantasifull og kreativ kommunikasjon 

 Felles opplevelser og aktiviteter 

 Bruk av IKT 
 
Kristiansand kommune innførte 01.01.17 en språkstandard for alle barnehager.  
Den inneholder følgende: 

 Punkter til 1 foreldresamtale 
(Barnets språkhistorie for flerspråklige barn) 

 Refleksjonsverktøy for språkverktøy (de ansatte) 

 Observasjon av enkeltbarn ved bruk av kartleggingsverktøyet «Tras» 

 Overgang til skole 
Overføringsskjema til skolen. 

 
Målet med å innføre en slik standard er å sikre kvaliteten på læringsmiljøet 
ved å bruke verktøy som er kjente og gjennomprøvde. Standarden vil vi bruke 
aktivt fra Høsten. 
 

 

I leken 

kommuniserer 

barn og 

utvikler 

språket  
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Å få lov til å 

eksperimentere og leke 

med utrykk og materialer 
gir skaperglede  

Mat må det til!   

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: 

 Stor utelekeplass, en for de minste barna 
og en for de eldste barna 

 Bruk av naturen og nærmiljø 

 Barna spiser to måltider pr dag i 
barnehagen, i tillegg til eventuell frokost 
som de har med seg selv. 

 Barna spiser frukt eller grønnsaker i 
barnehagen hver dag 

 Når barn har bursdag skal ikke foreldre ha 
med seg noe. 

 Vi har «mini-røris» og bevegelse til annen 
musikk 

 Vi benytter skolens gymsal. 
 
Barn med dårlig allmenntilstand må holdes hjemme, uavhengig av feber. 
 

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. 
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Hvis vi blir glad i naturen, 

ønsker vi å ta vare på den 

Slik gjør vi det: 

 Barn og voksne dramatiserer, vi drar på forestillinger og vi får besøk utenfra.  

 Vi har formingsrom hvor barna kan eksperimentere med ulike materialer, 
konsistenser, former og farger. 

 Barna får ulike erfaringer som de bringer videre med seg i lek og utforsking. 

 IKT utstyr som gir barna muligheten til å tegne, leke med farger, mønstre ol på 
elektronisk tavle og nettbrett 

 Sang og musikk er en del av hverdagen i barnehagen. 

 Instrumenter 

 Karneval 
 

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: 
 Miljøfyrtårn sertifisert. 

 Lærer barna å sortere søppel 

 Lærer om søppelsortering 

 Bruker naturen aktivt - ut på tur 

 Konstruksjonslek 

 Prosjektperiode i mai/juni (Helleviga, 
Dyreparken) 

 Barna opplever årstidene gjennom konkrete sanseopplevelser, ute i all slags vær. 

 Gjennom ulike materialer, farger, former og konsistenser får barna erfaringer som de 
bringer videre med i lek og utforsking. 
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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: 

 Barn og voksne med ulik kulturbakgrunn. 

 I forbindelse med FN-dagen og innsamlimgsaksjonen ønsker vi et tett samarbeid med 
foreldre som ønsker å bidra med et innblikk i sin kulturbakgrunn. 
Foreldre er hjertelig velkommen til å komme og fortelle fra sitt hjemland (sanger-

mat- ting fra kulturen og  
religionen sin). 

 FN-dagen og innsamlings-aksjonen i slutten av oktober 

 Kristne høytider som jul og påske 

 Lager gaver og pynt, synger sanger og leser historier. 
 
Barna lærer å ta hensyn til hverandre og ha respekt for forskjellighet og å forholde seg til 
felles verdier. 
 
Vårt mål er at barna skal oppleve Tinnstua barnehage som en arena som er «Et godt sted å 
være – et godt sted å lære». 
Personalet i barnehagen skal være til stede for barn og voksne. Alle skal bli møtt med 
respekt og bli tatt på alvor, bli sett, hørt og lagt merke til. 
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Barnehagen er en del av et 

nærmiljø som gir muligheter for 

læring og utforskning   
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. 
 

I Tinnstua vil vi at barna skal: 
Ha kjennskap til nærmiljøet gjennom erfaringer og opplevelser. 
Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger inngår i, og bidrar til 
fellesskapet. 
 

Slik gjør vi det: 
 Vi bruker nærmiljøets turområder, lekeplasser, skolens dekkjungel, ballbinge og 

gymsal. 

 Trafikkopplæring 

 Barna kan vise hvor de bor. 

 Årlig besøk på Hennig-Olsen for de eldste 

 Markering av høytider (f.eks 17. maitog (før selve dagen)) 

 Jule- og Påskebesøk på Valhalla 

 Besøk av brannbil 

 Helleviga og dyreparken 
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Mengder, tall og størrelser finner 

vi mye av i hverdagen og i leken  

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: 
 Matematiske begreper er vevd inn i flere aktiviteter 

i Tinnstua barnehage. 

 Vi teller, leker, spiller, sorterer, klassifiserer, 
snakker og undrer oss over figurer, høyde, bredde, tyngde, vekt m.m.  

 
Tinnstua har smartboard og nettbrett som byr på mange gode læringsmuligheter. Den nye 
rammeplanen forplikter oss i barnehagen til å bruke digitale verktøy i barnehagen. I 
rammeplanen står det at barnehagen sin digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og 
læring. Å bruke digitale verktøy skal bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og 
allsidig læringsmiljø for alle barn. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke 
dominere som arbeidsmåte. 
 

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: 
 I Tinnstua har vi førskoleopplegg for de barna som skal begynne på skolen. 

 Foreldremøte i samarbeid med skolen før innskriving 

  I forhold til overgang mellom barnehage og skole samarbeider barnehagen og 
foreldrene om utfylling av skjema som oversendes skolen. 

 Overføringsmøte sammen med foreldre og lærere for enkeltbarn 

 I vårsemesteret forsøker vi å besøke skolen som barna skal begynne på. 

 Markering på sommerfesten. 

 Den nye rammeplanen retter også fokus på oppstart i barnehagen. Det er vi som 
barnehage, i samarbeid med dere foreldre, som skal legge til rette for en trygg og god 
oppstart i barnehagen.  Barna må få tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte 
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seg til personalet og til andre barn. Det er de voksnes ansvar å etablere relasjoner til 
barna, gjennom å være aktive tilstedeværende voksne Vi i barnehagen gir barna tett 
oppfølging den første tiden slik at de føler trygghet og tilhørighet. Vi har mye 
gruppetid slik at barna får tilhørighet til den gruppa de tilhører, som skal gi de den 
nødvendig trygghet til å leke, utforske og lære. Vi har gjennom hele året spesielt 
fokus på vennskap og relasjoner. 

 

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: 
Vårt mål i Tinnstua barnehage er å få aktive og deltagende foreldre. Vi ønsker et samarbeid 
preget av forståelse, gjensidig åpenhet og tillit til hverandre. Vi ønsker tilbakemeldinger når 
det gjelder ting foreldrene er fornøyd med - og saker foreldrene skulle ønske var annerledes. 
Dette gjør vi: 

 Samarbeidsutvalget: Er lovfestet i barnehageloven og skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ.  
SU består av foreldre/foresatt og personalet, likt fordelt. Det er viktig at foreldrene bruker 
samarbeidsutvalget. Det er en postkasse i inngangspartiet til barnehagen, hvor foreldre 
kan legge post/henvendelser til samarbeidsutvalget på saker de ønsker vi skal diskutere, 
ta opp. Saksliste henges opp en uke før SU-møte. Referat fra møter i samarbeidsutvalget 
legges ut på hjemmesiden. Det henges også opp på tavla i gangen. 

 Foreldreråd: Fremmer fellesinteressene til foreldrene og er med på å skape et godt 
samarbeid til barnehagen. Det består av foreldre/foresatte til alle barn, det gis kun en 
stemme for hvert barn. Foreldrerådet kan ha egne møter på barnehagen om ønskelig. 
Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget bruker foreldrerådet som sitt rådgivende 
organ. 

 Foreldresamtale: Minst 1 samtale gjennom barnehageåret. Ellers samtaler ved behov. Vi 
samtaler om barnets utvikling i barnehagen - og hjemme. ”Se meg” skjemaet og 
kartleggingsverktøyet «TRAS» brukes som utgangspunkt for samtalen. 
For barn som skal begynne på skolen er det utarbeidet egen rutine (se tidligere). 

 Foreldremøter: Foreldrene får møte hverandre og personalet. Fra barnehagen vil det bli 
gitt felles informasjon, i tillegg til at vi tar opp aktuelle temaer. Har det vært diskutert 
spesielle saker i samarbeidsutvalget, kan dette også diskuteres på foreldremøter. 

 Uformelt samarbeid kan være f. eks garderobesituasjon, foreldrekaffe, dugnad og 
sommerfest. 
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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: 
 God planlegging er viktig for en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens 

ressurser og for at barnehagens mål blir gjennomført. Men planene må være fleksible 
slik at det gis rom for spontanitet og barns medvirkning. 

 Det lages plan for året der faste aktiviteter settes inn. 

 Hver gruppe har egne møter der det planlegges, evalueres og justeres for å tilpasse 
opplegget best mulig til barnegruppen. 

 Vi har planleggingsdager og personalmøter. 
 
Mer spesifikt: 
Dokumenterer: 

 Legger ut på hjemmesiden (bilder, informasjon, planer, referater…) 

 Lager Årsplan, månedsbrev 

 Tavle i inngangspartiet - informasjon om dagen, ett felt for hver gruppe 

 Inviterer til foreldresamtaler/foreldrekonferanser for enkeltbarn 

 Barna har egne bøker som oppgaver, ark og deres kunst samles i. 

 Stiller ut, henger opp barnas arbeider 

 Barnehagen inviterer til fester/markeringer og frokoster hvor dere sammen med barna 
kan oppleve barnehagen. Foreldre er til enhver tid velkommen i barnehagen for å se 
hvordan barnet har det.  

 Rapporteringer til kommunen i tilsynsrapport, årsmelding ol. 
 
NB! 
Alle foreldre må gi skriftlig tillatelse før vi bruker bilder av barnet. Når vi bruker bilder følger 
vi kommunens regelverk. 
Skjemaet ”Se Meg” brukes som et utgangspunkt for foreldresamtalen. Det ligger lenke på 
vår hjemmeside og du kan lese mere om det der. 
 
Vurderer: 

 Foreldremøter, hvor vi sammen snakker om barnehagens innhold og aktuelle tema. 

 Vi bruker PA-gruppa, avdelingsmøter, ledermøter, planleggingsdager og personalmøter 
til å vurdere vår praksis  

 Vi ber om innspill fra foreldre gjennom Samarbeidsutvalget (både hva som har vært bra 
og hva som kan forbedres). 
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 Vi velger ut deler av virksomheten for «spesiell» vurdering og knytter dette til 
barnehagens mål og satsingsområder (se dette). 

 
Justerer: 

 Etter gjennomførte arrangementer og prosjekter foretas evaluering som skrives ned for 
at vi neste gang eventuelt må justere praksis. 

 

Beredskapsplaner og rutiner 
Barnehageansatte har taushetsplikt, men også opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke 
om overgrep.  
Vi har egen beredskapsplan som bla inneholder rutiner for dødsfall, alvorlig ulykke, sykdom, 
mobbing, mistanke om vold og overgrep osv. I tillegg har kommunen utarbeidet 
beredskapsplanen ”Krise! - Hva gjør vi?”  
 

Kontaktinformasjon 
Tinnstua barnehage 

 
Preben Isaksen, enhetsleder 

Mobil: 468 29 811 
 

Tinnheiveien 24, 4629 Kristiansand 
Tlf.: 38 11 37 00 

e-post: preben.isaksen@kristiansand.kommune.no 
 

Humla 95 83 09 75 
Edderkoppen Rød 46 41 64 83 

Edderkoppen Svart 90 20 77 42  
Marihøna 46 41 64 82 

 
Besøk vår hjemmeside: http://www.minbarnehage.no/tinnstuabhg 

for mer info om barnehagen og hva som skjer   
 


