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 Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 
områder. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter.
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Styreren har ordet:
Hei og velkommen til et nytt barnehageår i Skala 
barnehage. Årsplan blir ikke så veldig annerledes enn 
i fjor. Bare litt mer komprimert. 

Våre viktigste mål i Skala barnehage er som dere 
allerede vet, er at alle barna skal være trygge og ha 
det godt i Skala, for at barn skal tilegne seg kunnskap 
og utfolde seg i lek, er opplevelsen av trygghet en 
forutsetning.

Trygghet skapes først og fremst gjennom omsorgsfulle, anerkjennende, og 
tilstedeværende voksne. Tiden til å se hvert enkelt barns behov gjennom dagen. Gode 
rutiner og hensiktsmessige grenser er også viktig for å skape trygghet hos barn. I 
Skala barnehage skal barna oppleve omsorg gjennom å føle seg verdsatt, respektert, 
sett og ønsket.

Omsorg handler både om relasjoner mellom personalet og barna, men også barns 
omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å ta i mot omsorg er grunnlaget for 
utvikling av sosial kompetanse og er viktig for et livslangt læringsperspektiv.

Vi kommer i år ikke til å ha et bestemt fagområde hver måned, men vil presentere alle  
fagområdene for barna i hverdagen. På denne måten mener vi at vi bedre kan skape 
større interesse for aktivitetene som vi gjør. Barna skal få gode og varierte 
opplevelser og erfaringer, slik at vi ivaretar medvirkningsperspetivet.

Også har vi nå i august fått en ny rammeplan, og den gleder vi oss til å ta i bruk i 
jobben vår, den har nye og flere spennende momenter.

Vi gleder oss til et supert barnehageår med de flotte barna deres og «våres»

Med vennlig hilsen

Monika Hjelm Johansen



Rammeplanen:
Stortinget har i lov 17 juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt 

overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, jf §1, §1a, 
§2, §3, §4, og §5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Rammeplan fastsetter utfyllende bestemmelser for barnehagen 
innhold og oppgaver.

Ny rammeplan trer i kraft 1. august 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 
1. mars 2006 nr 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.



Vårt verdigrunnlag:
God barnehagekvalitet har sammenheng med høy etisk standard. Personalet i Skala 
barnehage arbeider for å utvikle et felles sett av verdier og holdninger som skal være 
retningsgivende for våre handlinger og arbeidsmåter i møte med barn, foreldre, 
medarbeidere, besøkende og media.

Alle våre ansatte er også utdannet innen faget.

Omsorg, Trygghet, og nærhet. Oppdragelse, lek og læring skal bygge på og fremme 
våre felles grunnverdier. Verdigrunnlaget skal ligge til grunn for barnehagens 
virksomhet. Verdiene er mål vi skal styre mot, og de er kriterier vi skal bruke i 
valgsituasjoner. Det forutsetter at alle medarbeidere er klar over og forstår verdiene, 
er tilstrekkelig enige i dem og har kunnskaper og ferdigheter nok til å bruke dem i sitt 
daglige arbeid. Ved stadig å fokusere på verdiene må vi reflektere over forholdet 
mellom liv og lære, og ta standpunkt. Barnehagen skal ha prosesser og arbeidsformer 
som kontinuerlig sikrer klargjøring, konkretisering og aktiv bruk av verdigrunnlaget.  

Barnehagen skal se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig 
kompetanse i sammenheng. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og 
utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin 
utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.



Vår visjon:
FN’s barnekonvensjon: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av 
offentlige eller private organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller 
lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  
Lov om barnehager: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under 

opplæringspliktig alder et omsorgs-og læringsmiljø 
som er til barnets beste.

I Skala Barnehage skal barna være i fokus. Vi 
ønsker å gi barna erfaringer og gode 
opplevelser i hverdagen som legger grunnlag 
for livslang læring. Med naturen som 
utgangspunkt, kan vi sammen med barna 
undre oss over det vi ser og opplever, og 
naturen er et kunstverk som vi sammen har 
mye å lære av og som vi kan ta med oss ialt vi 

gjør i hverdagen, og skape prosjektarbeider ut av det vi ser og opplever. 
Som igjen har sammenheng med fagområdene i rammeplan. Hva ser vi? Hva 
oppfatter vi? Hvilke følelser vekker det i oss? Vil vi utforske denne plassen 
mer? Hvilken kultur har vi til vår egen natur. Tar vi vare på den? Kan vi gjøre 
noe for å skape en ny kultur i vår skjønne natur? Og ikke minst, er det mulig 
å la kreativiteten blomstre med naturen som utgangspunkt? Ja så absolutt! 
Naturen har lyder å lytte til, som vi kan lage lyd og musikk med. Eller det 
setter i gang fantasien, til å skape noe som bare vi vet hva er. Vårt eget 
naturspråk f.eks. Den har dyr og planter og verdensrommet som vi kan 
bruke til å skape vår egen verden i verden. Vi vil fremover bruke dette ennå 
mer i vår læring. Og målet er å gi barn og voksne opplevelser, som gir 
minner for livet. 



Avdelingenes hovedfokus:

Vi er i år, 2017 en «4 avdelingsbarnehage» 
for vårt fokus er å ha få barn på hver avdeling.
Med nok voksne, som har tid til å se hvert enkelt barn. 
Derfor er vi oppdelt slik i år:

1åringene har egen avdeling, de disponerer hele 100kvm for seg selv.
Her har de nok rom til å krabbe og lære seg å gå, uten at vi voksne som 
passer på, bør være redde for at de skal dunke borti ting som står eller ligger 
i veien for deres læring og utfoldelse.

Avdelingen heter NØTTELITEN.

Og deres motto og hovedfokus første året i 
barnehagen er:
Omsorg og Trygghet.
At vi skal fylle dagene til barnet ditt med 
mest mulig omsorg, trygghet og nærhet.
Her har vi nok tid til å lære hverandre å 
kjenne i rolige omgivelser.
Slik at både barn og foreldre, får tiden de 
trenger til å føle seg trygge. For her er det masse kos og faste rutiner. Slik at 
dagene blir forutsigbare, noe som er veldig viktig for de helt minste i 
barnehagen.



2åringene har også fått sin egen avdeling i år, etter både vårt og foreldrenes 
ønske.
Slik at vi kan få fortsette å opprettholde vår overbevisning, om få barn og 
mange voksne, på hver avdeling.

Avdelingen heter MARIHØNA.

Og deres motto og hovedfokus er:
Sansene våre.
Og de skal utforsket mest mulig gjennom å føle på nye ting, smake på nye 

ting, høre forskjellige lyder, se ulike farger og bli 
kjent med ulike stoffer.
Vi skal gå på turer hvor vi får utforsket det nærmeste 
nærmiljøet vårt, det vil si så langt bena våre 
rekker :-)

3-4 åringene har sin avdeling.

Avdelingen heter SOLSIKKA.
Og deres motto og hovedfokus er:
Lek.
Leken er en naturlig måte for barn å utforske verden 
på og det ønsker vi å legge til rette for, barna får 
mulighet til å knytte nære vennskap gjennom lek. 
Gjennom turer i skog og mark vil vi finne nye 
lekeverdener, og gjennom kropp og fantasi utvikler vi 
alltid unike lekeverdier.



Så har vi også vår egen avdeling for «skolebarna»

Avdelingen heter SKOLEKLUBBEN.

Og deres motto og hovedfokus er:
Naturen og WOW opplevelser
Vi skal utforske naturen og alt den har å by på, vi 
barna bruker eget kamera når vi er ute på tur og 
dokumenterer vår egen hverdag, som vi viser 
frem på høstutstillingen vår.
Vi drar å plukker mais og grønnsaker og lager 
vår egen mat, vi dyrker også egne poteter og 
grønnsaker.
Vi plukker bær og frukter som vi tar med tilbake til barnehagen og sylter vårt 
eget syltetøy.

Vi får opplevelser på sjøen for å se hva vi kan høste av den, med fisketurer 
og hummerfiske.
Vi har fokus på å ta vare på naturen vår, samtidig som vi sammen skaper 
Wow opplevelser til vårt aller siste år i barnehagen.
Sa vi at vi også får være med å stå på skøyter om vinteren og lærer å 
svømme om våren?



Overganger:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og 
rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet 
og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett 
oppfølging den første tiden slik at barnet 
kan oppleve tilhørighet og trygghet til å 
leke, utforske og lære.

Overganger skjer også innad i 
barnehagen. Personalet skal sørge for at 
barn og foreldre får tid og rom til å bli 
kjent med barna og personalet når de 
bytter barnegruppe. Vi legger til rette for 
dette i Skala ved ha bli kjent dager 
gjennom det siste halve året, før 
småbarna skal over til stor avdeling. 
Slik at de blir godt kjent med både barn 
og voksne. Og de skal ha med seg minst 
en kjent voksen fra småbarnsavdeling til 
stor avdeling. Slik at vi alltid kan 
opprettholde barnets trygghetsfølelse.

Barnehagen skal i samarbeid med 
foreldre og skolen legge til rette for at 
barna kan få en trygg og god overgang 
fra barnehage til skole og eventuelt 
skolefritidsordning. Barnehagen og 
skolen bør utveksle kunnskap og 
informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i 
barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra 
foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 
det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette 
for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi 
dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra 
til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med 
nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen 
og skolefritidsordningen.



Demokrati, medvirkning, inkludering og kulturelt mangfold: 
 

Barnehageloven: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets 
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

FN’s konvensjon om barns rettigheter: Barn har rett til å si sin 
mening og bli hørt, barn har rett til å få og gi informasjon og barn 
har rett til tanke-, 
samvittighets- og 
religionsfrihet. Barn 
dannes inn i et 
samfunn preget av 
etnisk og kulturell 
variasjon. De skal 
utvikle evne til å 
forholde seg til og 
bidra til dette 
mangfoldet på en 
konstruktiv og 
inkluderende måte. 
Barnehagen er en 
viktig kulturarena hvor 
barn og voksne i 
fellesskap og ut fra 
sine ulike 
forutsetninger kan 
utforske begreper som 
danner grunnlag for 
hvordan vi forstår 
verden. Å forstå sin 
egen identitet og 
kultur i møtet med det 
flerkulturelle samfunnet er en forutsetning for inkludering og 
toleranse. 



 
Konsekvenser for voksenrollen: 

   • Personalets verdier, holdninger og syn på barn og barndom er avgjørende for 
hvordan vi møter barna i det daglige. 

   • Personalet skal vise respekt for barnas intensjoner og opplevelsesverden, og 
møte dem som medmennesker. 

• Barnas interesser skal legge føringer for og påvirke vår planlegging av tema- 
og prosjektarbeid. 

• Barna skal få være med på å bestemme i sin hverdag, for eksempel ved at 
hverdagen ikke er så fastlåst og planlagt at vi ikke har rom for spontanitet og 
for å følge barnas ønsker og initiativ. 

• For genuint å anerkjenne må de voksne forstå barna ut fra barnas forutsetninger 
og referanseramme. Personalet skal anerkjenne barnas meninger, følelser og 
opplevelser. Anerkjennelse betyr å gi den andre rett til å ha sine erfaringer, 
opplevelser og perspektiver, selv om vi ikke er enige og godtar dem som 
riktige. 

• Personalet skal ha fokus på sosial kompetanse, en forutsetning for deltakelse, 
på leken som danningsarena og på de estetiske fagenes betydning for utvikling 
av kulturell identitet.  
Å ta barneperspektivet betyr ikke at barn skal bestemme, overta ansvaret eller 
overlates til seg selv. Barn trenger tydelig og autoritative voksne som vil ta 
ansvar, og som evner å definere når de voksne skal bestemme og når barna kan 
bestemme.  
De voksne skal i det pedagogiske arbeidet også trekke inn emner og problemer 
som barna ikke selv er oppmerksomme på.  
Barns medvirkning i barnehagens virksomhet kan være et første skritt for å få 
erfaring med og innsikt i å være deltaker i et demokratisk samfunn.  

        



Omsorg:

Barnehageloven: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling.  
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale 
har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i 
barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om 
oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det 
unike i situasjonen og i gruppen.  
En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og 
vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme 

til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har 
verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og 
er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og danning. Det ligger 
mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte 
aktiviteter. Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, 
kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns 
forutsetninger for å kunne utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og 
til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.  
Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna 
og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og 
ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig 
bidrag i et livslangt læringsmiljø.



Lek:
Barnehageloven: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 
meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og 
er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der 
barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og 
læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av 
alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns 
vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel 
og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for 
læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken 
hindre vennskap og gode relasjoner.

Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går 
barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og 
følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg 
kunnskap og innsikt på mange områder. Lek med den fysiske verden både ute og inne 
innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk.

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og i 
samfunnet generelt. I leken overføres også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til 
yngre barn. Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har 
tilknytning til hverandre. Små barns lek er tett forbundet med deres særegne humor. 
Hos de yngste barna har humoren først og fremst en kroppslig basis og utvikles 
vesentlig gjennom samhandling barna imellom. Barn leker med utgangspunkt i sin 
nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger.

Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, 
uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon 
til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet.

Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barna skal ha 
tid, rom og ro for å leke. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og 
livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og 
oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får 
gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Barn 
som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis særskilt 
oppfølging.



Glede og humor:

Humor er en kilde til livsglede og livslyst. Humor frigir krefter og kreativitet. 
Det gjør at vi får livsmot, og vi jobber og lærer bedre. Humor har en klar 
egenverdi i all mellommenneskelig kontakt i barnehagen. Humor er en 
væremåte, en livsform som er et mål i seg selv. En god latter forlenger livet...  
Konsekvenser for voksenrollen: 

         Lek, glede og humor: å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, 
og la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.

• Lekende voksne som byr på seg selv 

• Legge til rette for forventninger og å glede seg sammen til noe som skal skje 
eller har skjedd 

• Se muligheten for gyldne øyeblikk og hverdagslykke 

• Voksne som har evne til å le av seg selv 

• Voksne som ser og bekrefter barns glede og humor 

• Voksne som verdsetter og har respekt for ulike typer for glede og humor 



Læring:
Barn lærer hele dagen, på alle arenaer de beveger seg på. Det skjer i møtet med 
andre barn, med voksne og med miljøet de er en del av. Læring er nært knyttet til lek, 
oppdragelse og omsorg. Barnehagens læringsmiljø gir barna mulighet til å utvikle ny 
kunnskap og forståelse, lære nye ferdigheter, utvikle gode relasjoner og godt samspill 
med andre, utvikle gode holdninger og utvikle fantasi, undring, nysgjerrighet, 
kreativitet og lærelyst.

For å få et godt læringsmiljø må vi arbeide med relasjon, deltakelse, faglig innhold, 
fysisk miljø og organisering.

I vår prosess med å utarbeide et felles læringssyn vektlegges tre viktige dimensjoner i 
læringsprosessene:

• Den kognitive dimensjonen  
Barn bygger selv opp sin kunnskap og forståelse ut fra sine erfaringer. Når 
barnet skal lære noe nytt er det viktig å finne ut hva barnet allerede vet fra før. 
Gammel ”kunnskap” hjelper barna med å tolke og tilegne seg det nye. 
Læringssituasjoner er gode for barnet når nye kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger bygger på tidligere erobret kompetanse.  
For å lære er det også viktig at barnet får gitt uttrykk for sine forståelser 
gjennom  
varierte uttrykksformer som for eksempel språk, lek, forming, drama. 

• Den psykodynamiske følelses-, holdningsmessige og motivasjonsmessige 
dimensjonen  
Holdninger, følelser og motivasjon er viktig i læreprosessen. Interesse og 
engasjement kan sees som en premiss for positiv læring.  
Vi skal undre oss og utforske sammen med barnet, og stimulere deres 
nysgjerrighet og refleksjonsevne. Vi skal tilrettelegge for at barna får varierte 
opplevelser og utfordringer både i formelle og uformelle læringssituasjoner.  
For å få et godt læringsmiljø er det også viktig at det for alle er god kvalitet på 
samspillet mellom barn og mellom barn og voksne. Gode relasjoner og aktiv 
deltakelse er viktig for opplevelse av glede og mestring. Det forutsetter et 
aktivt og motivert personale som er bevisste på hvordan de møter barnets 
uttrykk, og at de har en anerkjennende væremåte som styrker barnets 
selvoppfatning og lærelyst.



• Den sosiokulturelle dimensjonen

I tillegg til at læring er en subjektiv prosess er det en sosialt betinget prosess som 
foregår i et samspill med andre og med miljøet, enten direkte eller gjennom 
kommunikasjonsmedier.  
Læring og kunnskap er relatert til kultur og språk. Selv om individet selv aktivt 
konstruerer sin kunnskap, vil det i stor grad bli påvirket gjennom språk og kultur. I et 
sosiokulturelt syn på læring vektlegges blant annet:

- i læringsprosesser bruker og støtter vi oss til kulturelle ressurser slik som språk, 
tekniske hjelpemidler, litteratur og andres erfaring  

-læring er situert, det vil si at læringssituasjonen og den sammenheng den inngår i har 
betydning for læreprosessen og resultatet.

-læring er sosial og skapes i samspill og kommunikasjon med andre, for eksempel når 
vi snakker sammen, løser problemer sammen og når vi reflekterer sammen.



Danning: 
En livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 
egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og 
forankres i våre verdier. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å 
håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av en større fellesskap. 
Danning handler om å utvikle evne til aktiv og kritisk deltakelse i demokratiet, øve 
innflytelse, kunne argumentere og lytte. Selvbestemmelse – medbestemmelse – 
solidaritet.  
Danning er mer enn utvikling, mer enn 
læring, mer enn omsorg, mer enn 
oppdragelse og mer enn sosialisering, 
samtidig rommer danning alt dette.

I danning inngår oppdragelse som en 
prosess der voksne leder og veileder 
neste generasjon. Gjennom 
oppdragelsen og danning overføres 
verdier, normer, tanker og uttrykks- og 
handlingsmåter. Personalet skal veilede 
barn i deres veksling mellom 
samfunnets normer og sosiale krav og 
egen væremåte. Barn må få hjelp til å 
oppfatte hvilke rammer som er 
akseptable i samvær med andre. 
Oppdragelse og danning må skje i nær 
forståelse og samarbeid med barnas 
hjem. Personalet i barnehagen må kunne 
begrunne verdimessige standpunkter 
knyttet til oppdragelse og danning både overfor seg selv og foreldrene. 
Barnehagelivet består av komplekse samspill mellom mennesker.

Oppdragelsen og danning skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge 
grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal 
både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og 
ulike former for påvirkning.



Sosial kompetanse, relasjon og tilknytning:

  
Sosial kompetanse handler om individets evne til samspill med andre i ulike 
situasjoner. Barnehagen er en sosial læringsarena. Målet er at vi i samarbeid 
med hjemmet kan bidra til å utvikle barnets sosiale kompetanse og 
relasjonskompetanse. Sosial kompetanse er ferdigheter, kunnskap og 
holdninger som er viktig å beherske fordi det øker trivsel, styrker eget 
selvbilde, fremmer utvikling og læring og gjør at vi kan mestre ulike sosiale 
miljøer og få venner. I den daglige kontakten og gjennom tema- og 
prosjektarbeid skal vi styrke barnas evne til:

Empati og rolletaking:

Selvkontroll: Selvhevdelse: Ansvarlighet:

Leve seg inn i og vise omtanke for andre, forståelse for andres perspektiv og tanker, 
positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, 
inkludere 
Regulere følelser, vente på tur, inngå kompromiss, bli enige, utsette egne behov, takle 
konflikter, følge regler

Å ta kontakt med andre, hevde seg og uttrykke egne meninger på en god måte, tørre å 
stå opp mot gruppepress  



Holde avtale og forpliktelser, vise respekt for eiendeler og arbeid, vise respekt for 
andre og ta ansvar for seg selv

Mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet.  
Å utvikle sosial kompetanse vil vi i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom 
konkrete hendelser i hverdagslivet.  
Det er også viktig at barna lærer å mestre motstand, uten å gi opp.

Konsekvenser for voksenrollen:  
I observasjon, refleksjon og veiledning skal vi ha fokus på og styrke personalets evne 
til å:

• By på seg selv, vite hvem en er og vise hva de står for 

• Være bevisst relasjonens betydning, være sensitiv, empatisk og ha kontroll på 
egne  
følelser og egen atferd/kommunikasjon 

• Vise respekt og ekthet, være trygg, tydelig og autentisk 

• Lese og forstå barns uttrykk, og anerkjenne barnet 

• Være en god rollemodell 

• Være en viktig og betydningsfull person 

• Se relasjonens betydning for barns læring 

• Være en autoritativ voksen 

• Fokusere på verdiene likeverd, likestilling, inkludering og toleranse 

• Legge til rette for at alle barn har får varierte samspillerfaringer 

• Hjelpe barna til forståelse og innsikt i det sosiale fellesskapet  



Foreldresamarbeid:

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt 
barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå 
skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle 
observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, 
utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og 
ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får 
medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og 
personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag 
som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke 
kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Den daglige foreldrekontakten ved følging og henting av barn i barnehage er en 
viktig arena for samarbeid og utveksling av informasjon.

Vi i Skala har også lagt inn tilbud om barnepass og åpent på plandager med 
søskentilbud som en del av et godt foreldresamarbeid.

Alle foreldre får tilbud om minimum en foreldresamtale pr.år. Ved behov kan både 
foreldre og personalet be om flere foreldresamtaler.  
Det er minst 2 foreldremøter pr.år. På høsten er det et felles foreldremøte, og på våren 
deler vi foreldremøte avdelingsvis. SU møte minst en gang pr år.  
Vi i Skala har også lagt inn tilbud om barnepass og åpent på plandager med 
søskentilbud som en del av et godt foreldresamarbeid.

Pedagogisk leder inviterer foreldrene til å delta i plan og vurderingsarbeidet, og 
etterspør tilbakemeldinger fra foreldrene.  
I følge NOU (Norges offentlige utredninger) 2010:8, bør foreldresamarbeidet handle 
om sosial kompetanse, språkutvikling, inkluderende felleskap og barns medvirkning, 
dokumentasjon og foreldreveiledning.

Foreldrekontakter dette året er:

Nøtteliten- Ny

Marihøna- Hilde K Normann

Solsikka- Ny

Skoleklubben- Jane og Kristine



Konsekvenser for voksenrollen:

• Personalet tar ansvar for foreldrekontakten. 

• Personalet skal respektere og ivareta foreldres prioriteringer og barnets 

rettigheter. 

• Personalet informerer foreldrene godt nok til at de settes i stand til å medvirke. 

 



Fagområdene:

Fagområdene gjenspeiler 
områder som har 
interesse og egenverdi for 
barn i barnehagealder, og 
skal bidra til å fremme 
trivsel, allsidig utvikling og 
helse. Barnehagen skal 
se fagområdene i 
sammenheng, og alle 
fagområdene skal være 
en gjennomgående del av 
barnehagens innhold.

Barnehagens 
verdigrunnlag og formål 
skal gi retning for og 
prege arbeid med 
fagområdene, og barnas 
rett til medvirkning skal 
ivaretas. Barnas lek 
danner et viktig grunnlag 
for arbeidet med 
fagområdene. 
Barnehagen skal ta 
utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med 
fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas 
hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen 
skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og 
meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle 
fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen 
skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og 
musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme 
som barn senere møter som fag i skolen.



Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og 
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og 
dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.



Kropp, bevegelse, mat og helse:

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som 
tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for 
at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og 
sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter 
der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve 
motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at 

barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 
bevissthet om egne og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna 
få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og 
skape med kroppen som utgangspunkt. 
Gjennom medvirkning i mat- og 
måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å 
spise sunn mat og få grunnleggende 
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til 
god helse.



Kunst, kultur og kreativitet:
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for 
tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få 
estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter 
som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal 
støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at 
barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle 
uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, 
musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen 
skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et 
mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal 
personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 
undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må 
legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.



Natur, Miljø og teknologi:

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens 
egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk 
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 
naturen og får erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde 
seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna 
kan få et mangfold av naturopplevelser og få 
oppleve naturen som arena for lek og læring. 
Barnehagen skal legge til rette for at barna 
kan forbli nysgjerrige på 

naturvitenskapelige 
fenomener, oppleve tilhørighet til 
naturen og gjøre erfaringer med bruk av 
teknologi og redskaper.



Etikk, religion og filosofi:

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på 
og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet 
mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av 
livssynsmangfold.
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 
høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har 
egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse 
for andre menneskers 
livsverden og levesett. Gjennom å 
samtale om og undre seg over 
eksistensielle, etiske og filosofiske 
spørsmål skal barn få anledning til selv 
å formulere spørsmål, lytte til 
andre, reflektere og finne svar. Slik skal 
barnehagen bidra til å legge grunnlag for 
kritisk tenkning og dømmekraft.



Nærmiljø og samfunn:

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i 
og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, 
opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget 

nærmiljø, samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til kunnskap 
om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at 
barna kan oppleve tilhørighet til 
nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike 
levevis og ulike familieformer er en 
del av fagområdet. Gjennom lek og 
varierte aktiviteter skal barna få 
erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til 
menneskerettighetene.
Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap 
til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som 
nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og 
romanifolk/tatere.



Antall, rom og 
form:
Fagområdet handler om å 
oppdage, utforske og 
skape strukturer og 
hjelper barna til å forstå 
sammenhenger i naturen, 
samfunnet og universet. 
Barnehagen skal 
synliggjøre 
sammenhenger og legge 
til rette for at barna kan 
utforske og oppdage 
matematikk i dagligliv, i 
teknologi, natur, kunst og 
kultur og ved selv å være 
kreative og skapende. 
Arbeid med fagområdet 
skal stimulere barnas 
undring, nysgjerrighet og 
motivasjon for 
problemløsing.
Fagområdet omfatter 
lekende og undersøkende 
arbeid med 
sammenligning, sortering, 
plassering, orientering, 
visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille 
spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.



Planlegging, dokumentasjon og vurdering: 

Planlegging:  
Personalet skal ha kjennskap til og rette seg etter statlige og kommunale 
føringer, slik som lover, forskrifter og retningslinjer. Med utgangspunkt i 
føringer, interne vurderinger og behov, bakgrunn i statlige og kommunale 
føringer, interne interesser/vurderinger/behov og våre forutsetninger lager 
personalet barnehagens planer.  
Personalet skal legge til rette for at foreldrene kan bidra i plan- og 
vurderingsarbeidet. Planene er styrende arbeidsredskap for personalet, og er 
også tilgjengelige for foreldre og andre interesserte.  
Interne planer: 

• Årsplan, et arbeidsdokument for personalet 

• Personalplan, for personalet 

• Ukeplaner, informasjon til foreldre 

 
Årsplanen tar ned føringer fra barnehagelov, rammeplan. Månedsplanene viser 
hvordan personalet bruker årsplanen i praksis, og hvordan arbeidet tilpasses 
barnas alder og forutsetninger.  Alle planer følges på en fleksibel måte slik at vi 
kan være spontane og ivareta barnas interesser og ønsker her og nå, og unngå 
unødvendig travelhet og stress. Det skal være rom for både planlagte og 
spontane tema- og prosjektarbeid, samarbeid mellom avdelingene, bruk av 
personalressursen til beste for alle og for at barna selv kan medvirke.

Didaktikk:

Pedagogikk: Vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Læren om livet.  
Didaktikk: Planlegging, gjennomføring og vurdering av oppdragelse og undervisning. 
Didaktiske forutsetninger:Læren om å lære bort. (undervisningslære)

• Formelle forutsetninger (lover og retningslinjer gitt fra stat og kommune, 
føringer) 

• Kulturelle, sosiale, samfunnsmessige og naturgitte forutsetninger (kultur, 
kulturarv,  
nærmiljø, det flerkulturelle, barnekultur, familieforhold, økonomi, medier,  
bærekraftig utvikling/miljø), 



• Menneskelige forutsetninger og behov (barn, foreldre, personale) 

• Praktiske forutsetninger eller rammefaktorer (økonomi, materiell, fysisk miljø) 

Mål: Innhold:

Det vi vil oppnå. Tar utgangspunkt i de didaktiske forutsetningene  
Det kulturstoff, de holdninger, kunnskaper, opplevelser, aktiviteter og ferdigheter 
barna får møte, arbeide med og bli engasjert i som et ledd i det pedagogiske arbeidet, 
for å nå våre mål. Rammeplanens fagområder og arbeidet med basiskompetanse/
sosial kompetanse kommer inn under innholdsbegrepet.

Arbeidsmåter: Tiltak, metoder, tilrettelegging, organisering, pedagogiske prinsipper 
Vurdering: Vurdering og dokumentasjon, utgangspunkt for læring, utvikling og ny 
planlegging.

Dokumentasjon:

Barnas opplevelser og læring, og personalets arbeid skal gjøres synlig, og brukes som 
grunnlag for refleksjon over blant annet barns læring og barnehagens læringsmiljø.  
Barna deltar i dokumentasjonsarbeid, og derigjennom får de bearbeidet sine 
opplevelser. Dokumentasjonen gir foreldrene og personalet bedre innsikt i barnas 
barnehagehverdag og læring.

Former for dokumentasjon: Skriftlig, foto, film, tegninger, forming, utstillinger

Vurdering:

Avdelingene skal kontinuerlig vurdere blant annet sine tema-og prosjektarbeid, 
avdelingens leke-og læringsmiljø, det sosiale samspillet, foreldresamarbeidet, 
personalsamarbeidet og organiseringen. Barnas stemme skal også høres i 
vurderingsarbeidet.  
Observasjon, tolkning og refleksjon er sentralt i vurderingsarbeidet.

Alle periodeplaner skal inneholde en vurdering av foregående periode.  
Hvert år sender barnehagen inn en resultatvurdering til Rådmannen.  
Det å vise, dokumentere og vurdere det vi har gjort sier mer om barnehagekvaliteten 
enn detaljerte planer.  
Avdelingene etterspør innspill fra foreldrene i vurderingsarbeidet.  
Brukerråd deltar også i deler av vurderingsarbeidet.




