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FORORD  
 

Barnehagen vår vil stadig være i endring og utvikling slik vårt norske samfunn er i endring og 

utvikling. Dette betyr at vi må følge denne utviklingen i vårt pedagogiske arbeid. 

I barnehagen lærer barnet om seg selv, og om andre barn og voksne. Barn gjør seg erfaringer 

som legger grunnlag for små og store refleksjoner. Barn får nye perspektiv som gir mulighet for 

ulike meninger eller ganske enkelt bidrar til at de handler annerledes. Rommet og den 

sammenheng barnet inngår i, andre barn og voksne, vil i større og mindre grad påvirke utviklingen.  

 
 VELKOMMEN TIL OSS I DRONNINGÅSEN BARNEHAGE!  

 

Barnehagen åpnet i mars 2000. Den eies og drives av foreldrene som et Samvirkelag, hvor 

foreldrene blir valgte som representanter i et styre og et samarbeidsutvalg. Årsmøtet er 

øverste organ i barnehagen. Eierstyret har jevnlige møter (ca hver 6. uke) og er sammensatt av 

minst 5 Styrerepresentanter, minst 2 vararepresentanter og 2 representanter fra de ansatte 

hvorav den ene er daglig leder.  Ansatte har stemmerett på styremøtene. Vi har også et 

Samarbeidsutvalg som består av 4 foreldre og 2 ansatte, samt daglig leder som har møterett. 

 

ÅPNINGSTIDER: Barnehagen har åpent fra kl 0700 – kl 1630 alle hverdager. Barnet har 

oppholdstid inntil 9 timer pr. dag innenfor denne tiden. (Anbefalt) 

Barnehagen er stengt Julaften, Nyttårsaften, onsdag før Skjærtorsdag samt 5 

planleggingsdager. 

 

 Dronningåsen er en 5-avdelings barnehage.  

 

▪ BRYNJÅ  24 plasser for 5 og 6 åringer   

▪ SKJOLDET  24 plasser for 3 og 4 åringer 

▪ SVERDET  24 plasser for 3 og 4 åringer 

▪ PERLÅ         15 plasser for 1 og 2 åringer 

▪ SØLJE   15 plasser for 1 og 2 åringer 
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Barnehagen har store lyse lokaler, som stadig er i endring alt etter hvilke behov vi ser hos barna.  

Barnehagen er plassert på en 5 måls flott opparbeidet tomt, med praktfull utsikt over 

Gandsfjorden og med gode turområder i nærmiljøet.  

I tilknytning til barnehagen ligger også” Fritidsgården” som barna ofte har som første valg når vi 

skal ut på tur. Her får barna et nært forhold til livet på gården, og de får følge dyrenes liv og 

utvikling. Videre så ligger vi rett ved Gausel skole, den Britiske skolen og det er heller ikke langt 

å gå hvis vi skulle ønske en tur ned til sjøen. 

 

Dronningåsen barnehage har et faglig dyktig personale som er stabilt og som trives godt på 

arbeidsplassen sin. Vi har ansatt fagkonsulent, pedagogiske ledere, førskolelærere, 

fagarbeidere, assistenter og på kjøkkenet har vi en kokk. Av til sammen ca. 29 tilsatte er 5 

menn. 

 

VÅRE STYRINGSDOKUMENTER  
 

Barnehagen drives i samsvar med sentrale og lokale styringsdokumenter, f.eks. lov om 

barnehager, rammeplan for barnehager, temahefter, stortingsmeldinger. Årsplan og vedtekter 

for Dronningåsen Andelsbarnehage,  

 

 

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN 
 
Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge 

sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og i bl.a. FNs 

barnekonvensjon.  

Barnehageloven og Rammeplanen styrer barnehagens arbeid og innhold. Rammeplanen er blitt et 

brukervennlig og oversiktlig dokument som tar for seg barnehagens oppdrag. Sentralt i 

Rammeplanen er de 7 fagområdene og et helhetlig læringssyn. I tillegg understrekes sosial og 

språklig kompetanse, og voksnes holdninger og handlinger i samspill med barn. 

 

Våre overordnede styringsdokumenter gir grunnlag for refleksjon over egen praksis, samt 

evaluering og vurdering av våre interne styringsdokumenter.  

 

Vurdering av barnehagens innhold skal være grunnlaget for de valg vi foretar i vårt pedagogiske 

arbeid. Vi ønsker at våre 5 avdelinger skal fremstå som en enhet med klar identitet som 

forteller om vårt felles barnesyn og hvordan vi benytter våre faglige ressurser. Vi vil med denne 

planen synliggjøre vårt pedagogiske ståsted, hva som kjennetegner vår inspirasjon og hva som 

ligger til grunn for de valg vi tar i barnehagens hverdag.  
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VÅR VISJON 
 

I DRONNINGÅSEN BARNEHAGE ER ALLE BARN 

DRONNINGER OG KONGER 
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VÅRT SYN PÅ LÆRING 
 

I Dronningåsen barnehage jobber vi ut fra en filosofi som er inspirert av arbeidet fra 

Reggio Emilia i Nord Italia - vårt syn på barn, kunnskap og læring som tar utgangspunkt i 

barnas interesser, erfaringer, tanker og teorier. Vi ser på barn som det kompetente 

barnet – som kan, vet og vil. 

 

Vår arbeidsmåte er preget av et helhetssyn på læring: 

- Barn er aktive, kompetente og ressurssterke individer 

- Barn har egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg  

- Barn er født med muligheter til å ta del i egen læring i samspill med barn og voksne 

- Barna stiller spørsmål, de stopper opp og undrer seg, de har egne hypoteser og 

strategier 

- Barn bruker sansene sine for å ta inn omverdenen og skape mening i eget liv 

 

Å være lyttende til barna og deres aktiviteter er en inspirerende og spennende måte å 

jobbe på. I vårt daglige arbeid må vi være delaktige, observere, planlegge og 

tilrettelegge for læring gjennom å observere, dokumentere og reflektere som en stadig 

pågående prosess.  

 

Vi tar utgangspunktet i et syn på læring som sier at  

- Barn lærer med og gjennom egen kropp 

- Barn lærer gjennom aktivitet og utprøving 

- Barn lærer i samspill med kamerater, verktøy og rom. 
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OM REGGIO EMILIA 
- byen og filosofien 

 

 

  
 

 

Reggio Emilia er en by og en kommune i Nord-Italia, kjent for sitt arbeide i de kommunale 

barnehagene. Loris Malaguzzi var barnehageleder fra slutten av 60-tallet og frem til han døde i 

1995. Den grunnleggende filosofien er at barnet har alle muligheter for utvikling i seg. De lærer 

gjennom å bygge opp sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene, og 

kompetente og nysgjerrige voksne. Pedagogens rolle er å legge til rette for best mulig utvikling, 

Barnet må få bruke ”de hundre språk”, de må få utforske og tolke omgivelsene. I barnehagene i 

Reggio Emilia jobber barna med ulike temaer og bruker prosjekt som arbeidsmåte. Den 

overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise 

vei for læring. Fremdriften i et prosjekt blir til i en vekselvirkning mellom barnets strategier og 

den voksnes blikk for barnet. Det er viktig å være lyttende til barnets spørsmål, hypoteser og 

teorier, samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening på.  Verktøy 

i denne sammenheng er observasjon, dokumentasjon og pedagogisk refleksjon. Det skal bidra til å 

synliggjøre arbeidet i den pedagogiske praksis. 

 

Loris Malaguzzi : 

”Det man HØRER glemmer man, det man SER husker man, det man GJØR forstår man” 

 

Arbeidet i Reggio Emilia er ikke noe vi kan kopiere og bare overføre til egen barnehage, men vi 

kan la oss inspirere! Det viktigste er å utvikle egen pedagogisk praksis som vi selv står i sammen 

med barna. 
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SENTRALE ELEMENTER I PEDAGOGISK ARBEID: 
 

DE TRE PEDAGOGER 

 

Den voksne: 

 

-VI VIL VÆRE BEVISSTE, REFLEKTERTE, LYTTENDE OG DELAKTIGE VOKSNE 

 

I barnehagen er det mange voksne som daglig møter barna. Hvordan vi handler i møte med barna 

er avgjørende for barnas hverdag.  

Som voksne skal vi: 

- Ha fokus på det enkelte barnet og barna som medlemmer i en gruppe 

- Være oppmerksomme og lyttende til hvert enkelt barn og deres handlinger 

- Være bevisst vår rolle som modell i møtet med barnet 

- Se muligheter, ikke hindringer  

- Benytte hverandres ressurser og ulikheter i arbeidet med barna 

 

 

Barnet: 

 

-BARNA ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS 

 

Barn er kompetente og intelligente. Hvert enkelt barn er unikt, med egne behov og rettigheter, 

muligheter og potensialer. Det er barna selv som vet hvordan det er å være barn i den tiden vi 

lever i. Barn skal ha medvirkning i egen hverdag. Ved å ta utgangspunkt i det barnet er opptatt av 

og interessert i, har barnet det beste utgangspunktet for videre læring. 

 

Vi vil: 

- Gi støtte til det positive i barna, slik at de utvikler sitt selvbilde og sin selvtillit 

- La barna påvirke innholdet i barnehagen ved å ta utgangspunkt i deres interesser          

- Gi hvert barn en opplevelse av å bli sett og lyttet til 

- La barn benytte egen erfaring og kunnskap i lek og samspill med andre barn 

 

 

Rommet, den 3 pedagogen 

 

VÅRE ROM SKAL ØNSKE VELKOMMEN TIL LEKENDE OG LÆRENDE AKTIVITETER 

 

Vi skal tilrettelegge og tilby barna rom som ønsker velkommen til lek og læring. Innredningen skal 

være tilpasset barnet alder og utvikling, og ha fleksibilitet i forhold til ulike tema og det barna 

er opptatt av. Rommet skal tilrettelegges slik at barnet tar i bruk alle sine sanser og ”de hundre 

språk”. 

Rommet i barnehagen skal være tydelig og synliggjøre en pedagogisk virksomhet. Det er viktig at 

rommet innbyr til lek og aktivitet og er tilgjengelige for barna. Dette betyr at vi må være 

bevisste i valg av materiale, utstyr og leker som vi tilfører rommet. 
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Tiden: 

 

BARN SKAL HA TID TIL LEK OG LÆRING 

 

Dronningåsen barnehage skal ha en hverdag som er forutsigbar for barna, samt at vi vil at leken 

skal ha en sentral plass i barnehagen. Hverdagen må ha en struktur der barnet skal få tid til å 

stoppe opp og dvele ved det de er interesserte i.                                                                       

Gjennom leken lærer og tilegner barna seg ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre møtet 

med ulike utfordringer senere i livet.                                                                                                                                                                                       

Vi i Dronningåsen barnehage ser på leken som en viktig del av barnehagehverdagen og vi vil 

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Vi som voksne vil bidra til at alle barn 

opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre.    

                                                                                                                                                                       

Vi er som sagt opptatt av ``Rommet som den tredje pedagog`` og vi vil at rommet også skal 

inngå som en del av voksenrollen i leken.                                                                                              

At våre rom har en pedagogisk funksjon som gir og tilbyr barna våre et godt lekemiljø. Med et 

godt lekemiljø mener vi; rom som har nok materiell som er tilgjengelig og i god stand, samt 

organiserte, kategoriserte og tydelige leker som er merket med bilder. Et lekemiljø som er 

tilrettelagt slik at flere kan leke sammen og at det er plass til å bygge og boltre seg. At vi 

bruker materiell som viser mangfold og at vi roterer lekemateriellet. At rommene er oversiktlige 

og innbydende til lek. Våre rom er innredet i lekesoner som ikke forstyrrer hverandre og at det 

er et tilbud av leker med ulik tekstur. 

Vi er opptatt av voksenrolle i leken: 

 
• Voksne skal berike leken og intensivere barnas lek, og inngå i lekne samspill med barna barnas 

premisser 

• Organisere rom, tid og leken/ lekematerialer for å inspirere til ulike typer lek 

•  Voksne skal se barna i leken     

•  Pedagogisk takt, at vi voksne vet hvordan og når vi skal tre inn og ut av leken uten å ødelegge den 

•  Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer 

• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre                                                                                                            

 

I barnehagen skal det dannes et godt grunnlag for utvikling av språk og sosiale ferdigheter. Vi 

skal hjelpe barnet med å bruke sosiale evner som å dele, forhandle og samarbeide. Det skal tilbys 

ulike muligheter som skal stimulere barnets kreativitet og fantasi. Gjennom prosjekt som 

arbeidsmåte vil vi fordype oss i ulike temaer, slik vil hvert barn kunne bli værende i sine 

interesser over tid. 

 

 

 

 

I barnehagen skal det dannes et godt grunnlag for utvikling av språk og sosiale ferdigheter. Vi 

skal hjelpe barnet med å bruke sosiale evner som å dele, forhandle og samarbeide. Det skal tilby 

ulike muligheter som skal stimulere barnets kreativitet og fantasi. Gjennom prosjekt som 

arbeidsmåte vil vi fordype oss i ulike temaer, slik vil vært barn kunne bli værende i sine 

interesser over tid. 
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VÅRE ARBEIDSVERKTØY 

 

PEDAGOGISKE TILBAKEBLIKK 

 

- På slutten av hver måned blir det lagt ut på hjemmesiden et skriv som bl.a. inneholder noe om  

- Hva barna har gjort den siste måneden, for eksempel turer, formings aktiviteter bilder i fra 

daglig livet, turer, gullkorn m.m.  

- Hvilke interesser (spor) barna viser i leken, som igjen er utgangspunkt for temaer vi starter              

opp. Den visere videre hvilke temaer som er i gang, prosesser i temaene og de barna som er 

med og har vært med.      

- Periodevis skriver vi om hvor vi står, og hva vi arbeider med i forhold til satsingsområdene til 

barnehagen.  

- Om ulike felles arrangement som har vært i barnehagen, blant annet felles samlinger, felles                   

måltider, høstfest, adventsamlinger, påskesamlinger m.m.   

- Ulike arrangement der foreldre inviteres til barnehagen, for eksempel: luciafrokost,    

påskefrokost, dugnader, sommerfest og flere.      

- Bursdags feiringer 

- Siste side vil inneholde viktige påminnelser for den neste måneden, f.eks. planleggingsdager, 

felles samlinger, felles måltid m.m. 

- Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får på disse skrivene, det er gjennom 

foreldrenes interesse vi kan bli enda bedre. 

 

 

OBSERVASJON - DOKUMENTASJON – PEDAGOGISK REFLEKSJON 

 

Vi ønsker å gjøre barnehagens pedagogiske arbeid mer synlig. 

Pedagogisk dokumentasjon er et av våre viktige verktøy i forhold til hvordan vi jobber med å 

synliggjøre vårt arbeid, både for barn, foreldre, personal og andre. Den er også et viktig 

utgangspunkt for refleksjon over hvordan vi skal videreutvikle oss og legge best mulig til rette 

for barnas læreprosesser og videre utvikling.  

 

 

HVORFOR DOKUMENTER VI? 

 

-  Ved å løfte fram sporene barnet legger igjen etter seg i leken, vil barnet bli bevisstgjort 

sine evner og muligheter til påvirkning av eget liv  

- Synliggjøre tanker og prosjekter, kan vi så bekrefte barna på en måte som stimulerer til økt 

selvbilde og selvtillit. 

- Vi tar barn på alvor. Dokumentasjon er med på å forsterke dette. 

- Barn klarer ikke alltid huske hva de har gjort, dokumentasjon kan gi et godt utgangspunkt for 

samtale mellom andre barn og voksne. 

- Dokumentasjon styrker eierforholdet til et prosjekt eller en aktivitet, og kan være med på å 

forsterke opplevelsene rundt det. Vi ønsker å synliggjøre barnets egen forskning. 
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HVORFOR DOKUMENTERE: 

 

FORELDRE 

 

- For å informere og kommunisere med familien 

- For å synliggjøre vårt arbeid. 

- For å vise dere at vi ser deres barn 

- For å gi dere innblikk i barnas hverdag 

- For å gjøre dere som foreldre trygge på at barnet har en god barnehagehverdag – med 

opplevelser og gode relasjoner 

 

 

PERSONALET 

- Som et verktøy for å se det enkelte barnet og gruppa. 

- Som et utgangspunkt for faglige refleksjoner og diskusjoner. 

- For å øke vår bevissthet på vårt arbeid og vår rolle som voksne ovenfor barna. 

- Dokumentasjonen er med på å øke den faglige bevisstgjøringen.  

- Dokumentasjonen er et verktøy i evalueringsprosessen for valg videre. Hvor har   

vi vært, hvor er vi nå og hvor vil vi videre?                       

- For å bli bevisste på hva vi vil gjøre mer av, hva vi skal gjøre annerledes. 

- Bevisstgjøring av videre arbeid                     

 

 

 

HVORDAN DOKUMENTERER VI? 

 

- Pedagogisk tilbakeblikk 

- Barns produkter, tegninger, kommentarer m.m.  

- Praksisfortellinger 

- Bilde og tekst, sammen eller hver for seg 

- Muntlige tilbakemeldinger 

- Bøker 

- Fremføringer  

- Prosjekthefter 

- Utstillinger 

 

 

KOMPETANSE FOR VOKSNE 
 

For å være en god støtte for barna i deres søken etter ny viten, må voksne i barnehagen 

stadig oppdatere sin kunnskap, og samarbeide om å gi hverandre og barna ny inspirasjon. 

Ulike tema arbeid vil gi mange ulike erfaringer for barna. Dronningåsen barnehage har valgt 

prosjekt som arbeidsform. Denne formen krever voksne som har god innsikt i temaene vi 

arbeider med. I forkant av et prosjekt periode må de voksne innhente kunnskap om temaet vi 

skal arbeidet med. For å sikre denne innsikten kreves det god planlegning. Vi tar for oss 

forutsetningene, som for eksempel hvilke barn og voksne som skal være med, og tid og sted 

vi har til rådighet. Mål for prosjektet må være definert. Arbeidsmåtene, for eksempel hvilke 
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material og metoder vi skal bruke må være bestemt på forhånd. Evalueringen er en stadig 

pågående prosess gjennom hele perioden. 

 

Prosjekt som metode gir mulighet for å gå i dybden i temaene vi velger. De syv fagområdene 

blir implementert, og arbeidsformen gir mulighet for progresjon for det enkelte barn og 

barnegruppe som helhet. 

 

Hvert prosjekt vil naturlig ha mer intensive perioder, og vil bli delt inn i flere faser og 

delprosjekter. Prosjektet sikrer at alle sider av barnehagens hverdag blir sett og ivaretatt. 

 

Gjennom dokumentasjon og pedagogiske skriv får foreldrene innblikk i og informasjon om 

pågående prosjekt. Vi jobber innenfor alle fagområdene i hvert prosjekt/ tema. 

 

Vi har en veileder inne med jevne mellomrom for å oppdatere kunnskapen vår og stadig være i 

progresjon. Hun har hatt stor betydning for vårt arbeid og vår utvikling.  
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PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING 
 

 

 

Arbeid med barn i barnehagen krever bevisst planlegging, og vi bruker mye tid på dette 

underveis. Vi planlegger gjennom: 

 

• Faglig refleksjon 

• Felles ide dugnad 

• Refleksjon over pedagogisk dokumentasjon 

• Kontinuerlig planlegging ut fra enkeltbarns ståsted 

• Dokumentasjon 

• Observasjon 

 

 

 

Med dette som utgangspunkt har vi i barnehagen hos oss valgt ulike måter å vurdere arbeidet 

vårt: 

 

• Gjennom daglig samtale og observasjon vurderer vi barnas trivsel og behov.  

• Ved å være lyttende voksne vil vi justere vår kurs, og hente ideer hos barna til videre 

arbeid med enkeltbarn og gruppene. 

• Faglig refleksjon er en mye brukt metode, vi bruker personal/avdelingsmøter 

planleggingsdager og fagdager til dette. 

• Dokumentasjon står sterkt i vår filosofi, og dette vil også være et redskap for vurdering. 

• Hver avdeling har et pedagogisk tilbakeblikk, som legges ut på vår nettside. Her vurderer 

og reflekterer vi over aktiviteter som har vært den siste måneden. 

• Vi har årlig brukerundersøkelse, som alle får på e post, slik at foreldrene har mulighet 

for å vurdere oss, og det vi gjør. 

• Foreldresamtaler to ganger årlig vil også være en fin anledning til å ytre sin mening. 

• Når det gjelder barnehagens ansatte, benyttes arbeidsmiljøundersøkelse, i tillegg har vi 

årlige medarbeidersamtaler og jobbsamtaler. 

 

 

 

 

 

Rammeplanen sier bl.a dette om planlegging i barnehagen:  
 
Planlegging må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal 
baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematiskvurdering og samtaler med barn og foreldre. 
(RP, 2017. S 37 

Rammeplanen sier bl.a dette om vurdering i barnehagen: 
 
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal 
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen. (RP,2017. s 38) 



 

 14 

HANDLINGSPLAN 2019 – 2022 

 
Det pedagogiske arbeidet i barnehagen: 

 

Dronningåsen barnehage jobber med lyttende pedagogikk. Lyttende pedagogikk handler om å 

lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også lytte til hva barna ikke sier. 

Observante og tilstedeværende voksne får mye informasjon fra barns lek og aktivitet. Ved å 

lytte aktivt til barna får de voksne et bedre innblikk i hva som rører seg i barnegruppen og hos 

det enkelte barn. 

 

Denne arbeidsmetoden krever at de voksne må: 

 

• Sette rammer for prosjektarbeidene / andre aktiviteter 

• Planlegge for det som kan komme til å skje. 

• Vi planter spor av prosjektet før vi starter opp, uti fra sporene ser vi hva barna 

er opptatt av og jobber videre med det. 

• Sette kunnskaps-, prosess- og resultatmål for prosjektarbeidene. 

• Legge til rette for innholdet basert på det de har fanget opp hos barna (gjennom 

intervju, observasjoner og samtaler) Bruke det de hører. 

• Justere planene underveis etter barnas innspill og interesse innenfor rammene 

som er satt. 

• Tilrettelegge det fysiske miljøet for barns læring. Hvordan gir rommene barna 

mulighet til å være kompetent og utforskende? F. eks gjennom tilgjengelig 

materiale. 

•  

 

 

ROMMET 

 

I Dronningåsen barnehage har vi mye fokus på rommet, barn lærer ved hjelp av andre barn, 

verktøy og rom. De voksne har ansvar for at barnas lek - og læringsmiljø tilrettelegges og at 

barna får delta i læringsfremmende aktiviteter. Barnehagen vår er delt inn i avdelinger hvor 

hver avdeling er innredet med tanke på hvilken aldersgruppe som skal være der, barnehagens 

romplan sikrer at barna får bruke fagområdene og uterommene våre regelmessig. Vi er opptatt 

av det estetiske og vil at alt som er i rommet skal ha en sammenheng. Vi ser på hele barnehagen, 

inne og ute som en viktig læringsarena. 

Vi lager mange rom i rommet, som oppfordrer til aktivitet, rommene er delt inn etter 

fagområdene. Hvordan et rom for barn er iscenesatt kan være et utrykk for hva vi forventer av 

et barn. Skaper vi rom for de aktive og forskende, eller skaper vi rom der barn lett faller til ro 

og gir konsentrasjon? Rommet har en pedagogisk betydning. Barnas fysiske omgivelser må 

tilrettelegges for ulike typer opplevelse og utfordringer som er med på å prege deres hverdag. 
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BARNS MEDVIRKNING 

 

Det pedagogiske arbeidet i Dronningåsen barnehage er i stadig bevegelse. Barns medvirkning er 

sentralt her hos oss ettersom prosjektarbeid styres gjennom dette. Dette krever nysgjerrige 

voksne som åpner for barnas innspill.  De voksne har ansvar for å la barna være medvirkende i sin 

egen hverdag. Eks. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. 

Hvordan barnas innspill og interesser skal påvirke tema/ prosjektarbeid er de voksnes ansvar og 

bruke innspillene innenfor de rammene som er satt for tema-/prosjektarbeidet. 

Systematisk dokumentasjon er en vesentlig del av dette arbeidet. 

 

 

 
 

 

BARNEHAGENS BARNESYN 

 

Barn er kompetente mennesker. Med det mener vi at alle barn har muligheter i seg til å 

kommunisere med og lære av omgivelsene sine. De kan være med å påvirke sin egen hverdag. De 

er nysgjerrige, kreative og lærelystne. De viser omsorg og empati. Helt fra fødselen av er barnet 

fylt av evner og gode egenskaper. 

 

Vi har en sterk tro på barns muligheter og ønske om å utvikle seg og vokse. Dette innebærer at 

vi legger til rette for aktiviteter der barna får utfordringer slik at de har noe å strekke seg 

etter. Det enkelte barn skal bli sett og delta aktivt i å skape sin egen identitet og egen kultur. 

 

Lek er barnas fremste lærings – og aktivitetsform. Gjennom lek lærer barna den fysiske verden 

å kjenne, sosiale relasjoner blir forstått og vennskap etablert. I Dronningåsen barnehage får alle 

barna ta del i et positivt, utviklende felleskap der dette blir ivaretatt. 

 

Dette kommer til utrykk gjennom barnehagens pedagogiske identitet. (Skriftlighet, strukturer, 

regler/planer, felles dokumentasjon og styringsdokumenter). 
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VOKSENROLLEN 

 

I Dronningåsen barnehage arbeider vi aktivt med å videreutvikle personalets bevissthet rundt 

egen rolle i barnehagen og det pedagogiske arbeidet. Utviklingsarbeid i forhold til voksenrollen 

og pedagogisk dokumentasjon er sentralt i denne prosessen. Dronningåsen barnehage fortsetter 

sitt samarbeid med Astrid Manger som er vår eksterne veileder. 

 

Personalets refleksjoner, alene og sammen, skriftlig og muntlig, gir grunnlag for høynet kvalitet i 

arbeidet rundt det enkelte barn. De voksne som arbeider i Dronningåsen barnehage, skal fungere 

som gode rollemodeller og verdiformidlere for barna. Som voksen skal man i kommunikasjon og 

samhandling med barna være bevisst sin egen betydning for deres utvikling. Dersom barn skal 

lære å ta ansvar for egne handlinger må de voksne være aktivt tilstede. De voksne i barnehagen 

er modeller for barna. Dette krever voksne som er bevisst på at det de gjør og sier påvirker 

barna. Dette gjelder både i møte med barn og i møte med andre voksne. 

 

De voksne i Dronningåsen barnehage må også la barna utforske verden rundt seg. Barna må få 

prøve, feile og lære av erfaringene de gjør i denne prosessen. De voksne må la barna være i 

endring, og legge til rette for best mulig utvikling for det enkelte barnet. 

 

 

ARBEIDMETODE 

 

Dronningåsen barnehage har valgt prosjekt som arbeidsmetode. Denne arbeidsformen krever 

voksne som har god innsikt i temaene vi arbeider med. I forkant av et prosjekt periode må de 

voksne innhente kunnskap om tema vi skal arbeide med. For å sikre denne innsikten kreves det 

god planlegging. Vi tar da for oss forutsetningene som for eksempel hvilke barn og voksne som 

skal være med, og tid og sted vi har til rådighet. Mål for prosjektet må være definert. 

Arbeidsmåtene, for eksempel hvilke materialer og metoder vi skal bruke må være bestemt på 

forhånd. Evaluering er en stadig pågående prosess gjennom hele perioden. 

 

Prosjekt som metode gir mulighet for å gå i dybden i temaer vi velger. De syv fagområdene blir 

implementert, og arbeidsformen gir mulighet for progresjon for det enkelte barn og for 

barnegruppen som helhet. 

 

Hvert prosjekt vil naturlig ha mer intensive perioder, og vil bli delt inn i fase og delprosjekter. 

Prosjektet sikrer at alle sider av barnehagens hverdag blir sett og ivaretatt. 

 

På slutten av barnehageåret blir foreldre og andre invitert til prosjektavslutning hvor barna har 

laget utstilling samt utdeling av prosjekt hefter som vi lager. Vi jobber innenfor alle 

fagområdene i hvert prosjekt.  
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PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 

 
Pedagogisk dokumentasjon synliggjør hvordan vi jobber, og hvorfor vi tar de valgene vi tar. 

Systematisk dokumentasjons arbeid gjør at de pedagogiske tanker som ligger til grunn for 

prosjektet, i ettertid skal kunne speiles i hvert enkelt barns arbeider og utrykk, og således gi 

grunnlag for diskusjon og refleksjon personalet imellom og mellom personalet og foreldre. 

Dokumentasjonsarbeid er også et godt verktøy i samtale med barn. Dokumentasjonsarbeid er 

også et godt verktøy i samtale med barn. Pedagogisk dokumentasjon er en del av det løpende 

vurderings arbeidet i barnehagen. 

 

 

 

Følgende er valgt som hovedmetoder i 2019-2022 

 

Bilder 

 

Dronningåsen barnehage dokumenterer flere sider ved virksomheten – på ulik måte. Vi har valgt 

bilder som en metode. Når vi bruker bilder som grunnlag for refleksjon og dokumentasjon, er 

fokuset et annet sted en når vi tar bilder som minner, eller bruker dem som dekorasjon. 

 

Bildene skal si noe om barns aktivitet, om læring og om barnets fokus. Bilde dokumentasjon er en 

fin mulighet til samtale med både barn og foreldre om barnets hverdag i barnehagen. For barna 

vil det å se bilder av seg selv i ulike situasjoner i barnehagen være med på å utvikle barnas 

bevissthet om seg selv og sin relasjon til omgivelsene. 

 

For de voksne vil bildene formidle fokus og oppfatning – bl.a. av sin egen rolle i forhold til barn og 

voksne i barnehagen. Bildene vil således bli brukt i det løpende vurderings – og 

planleggingsarbeidet. 
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Dokumentasjonspermer 

 

Personalet i Dronningåsen barnehage lager dokumentasjon permer fra hverdagsaktiviteter og 

temaer i barnehagen hver dag. Dokumentasjonsbøkene inneholder bilder og tekster. 

Dokumentasjonen er en måte å synliggjøre aktiviteten i barnehagen på. I bøkene er det bilder og 

tekst som dokumenterer for eksempel turer, deler av prosjekt arbeid eller hverdagssituasjoner. 

Bøkene har flere funksjoner. De er en del av personalets refleksjon rundt arbeidet med barna, 

og et viktig bidrag i samtale med barna. De kan også brukes på foreldremøter eller i 

foreldresamtaler for å gi innblikk i barnas hverdag i barnehagen. 

 

 

 

 
 

 

 
Utstilling/prosjekthefte 

 

Gjennom hele året blir barnas prosesser og arbeid stilt ut i barnehagen. Prosessen blir 

dokumentert gjennom tekst, foto, video og barnas arbeid. Dette er et godt utgangspunkt for 

refleksjon i personal gruppen, og dialog med foreldre og barn. Mot slutten av året lager 

avdelingen et prosjekt hefte som det går an å kjøpe. 

 



 

 19 

 

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK 
 

I Dronningåsen barnehage blir det i slutten av hver måned lagt ut et pedagogisk tilbakeblikk på 

hjemme siden vår.  Det inneholder tilbakeblikk på perioden siden forrige skriv og informasjon om 

tema/prosjekt arbeid og pedagogisk fokus for de kommende ukene. Skrivene inneholder også 

tanker rundt de valgene vi tar og gir leser innblikk i hele personalets refleksjoner og 

vurderinger.  

 

 

PEDAGOGISKE VERKTØY 

 
TRAS 

 

I arbeidet vårt for å kartlegge barnas språklige kompetanse har vi tatt i bruk 

observasjonsverktøyet TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) 

 

Ved å observere et barn, kan man registrere om barnet har utviklet en ferdighet, om barnet er i 

ferd med å lære seg en ferdighet eller om barnet ennå ikke har begynt på sin utvikling på det 

aktuelle området. Ved jevnlig bruk får man et inntrykk av barnets utvikling over tid. 

 

I TRAS inngår det 8 områder (samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, 

språkligbevissthet, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.) Ved å se på alle disse 

områdene vil man også få et inntrykk av om barnets utvikling er jevn eller om barnet har spesielle 

sterke eller svake sider. 

 

 

 

Alle med 

 

Et nytt observasjonsskjema for kartlegging av sosial atferd hos barn er nå klart. ALLE MED skal 

gjøre det enkelt å fange opp de barna i barnehagen som sliter med sosial mestring. 

– Ved å bruke ALLE MED vil Pedagoger og pedagogisk personal kunne se språklig og sosial 

mestring i sammenheng. Vi håper og tror at dette materiellet vil komme til god nytte i 

barnehager rundt om i landet, sier førsteamanuensis Inger Kristine Løge hos Senter for 

atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. 

– De barna som sliter med sosial mestring sliter også veldig ofte med språklig mestring. Det går 

begge veier. Det er viktig at vi klarer å fange opp de barna som trenger ekstra oppfølging så 

tidlig som mulig.  

Observasjonsmateriellet, som nå er tilgjengelig for alle, består av to deler som synliggjør 

barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte.  
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– Gjennom å krysse av i felter for alder innenfor hver kategori i en sirkel får en kartlagt barnets 

språkutvikling, barnets lek, den sosio-emosjonelle utviklingen, hverdagsaktiviteter og trivsel, 

samt den sansemotoriske utviklingen. 

 

Det er laget et eget veiledningshefte som skal være til hjelp i den praktiske utfyllingen.  

 

– ALLE MED er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir oss et helhetlig bilde av barnet og 

hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. 

BARNEHAGEVURDERING 

Dronningåsen barnehage er i stadig utvikling. I den prosessen er det viktig at vi fortløpende 

reflekterer og evaluerer det vi gjør. Foreldregruppen og barna skal også være med i 

vurderingsarbeidet i barnehagen. 

FORELDRE OG BARNS MEDVIRKNING 

Lov om barnehager og Rammeplan sier noe om retten barn og foreldre har til medvirkning. Det 

nasjonale og lovpålagte fokuset er blitt mye tydeligere. Dette fører til den tradisjonelle 

praksisen i barnehagen til en vis grad må endres, og de voksne må ha mer fokus på barna 

medvirkning i det daglige livet i barnehagen. 

Foreldresamtaler 

Barnehagen har to årlige foreldresamtaler, en vår og en valgfri på høsten. Dette er samtaler 

mellom et personal og foreldre/foresatte til hvert enkelt barn. Foreldresamtalene er et forum 

for allsidig samtale rundt det enkelte barn, der personalet systematiske observasjoner av barnet 

blir gjennomgått. Samtalene blir også brukt til å innhente foreldrenes synspunkt.  

Ved behov kan både foreldre og pedagogisk leder ta initiativ til ytterligere samtaler. 

Brukerundersøkelse 

Hver vår har vi brukerundersøkelse som Stavanger Kommune utarbeider. Resultatene herfra vil 

gi føringer for innretning av den videre driften av barnehagen - hva som videreføres og endres. 

Vi legger og resultatet ut på hjemmesiden. 
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NY I BARNEHAGEN 

For å gjøre den første tiden i barnehagen best mulig for barn, foreldre og ansatte, har 

barnehagen laget rutiner for de første dagene barna er i barnehagen.  

Den første dagen er barnet i barnehagen et par timer sammen med foreldrene, det blir tatt i 

mot av en voksen og vist rundt i barnehagen. 

Dag nummer to er barnet litt lenger i barnehagen. Barnet spiser lunsj sammen med avdelingen, og 

blir gjerne lagt dersom det fortsatt sover på dagtid. Denne dagen trekker foreldre seg mest 

mulig unna, etter avtale med barnet og personalet. 

Tredje dagen kommer barnet gjerne til frokost og blir kanskje helt frem til frukten. Foreldrene 

går gjerne fra barnehagen, men er tilgjengelige på telefon, slik at de raskt kan komme tilbake. Vi 

legger stor vekt på at det skal være tydelig for barnet når foreldrene går. 

Tilvenningen er som regel litt kortere på stor avd.  
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RAMMEPLANEN OG FAGOMRÅDENE 
 
Rammeplanen sier: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og utfordringer med utgangspunkt i 
barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. ( KD, 2011. S.32-33) 

 

Barnehagen er overført til Kunnskapsdepartementet. Det vil si at barna starter sitt livslange 

utdanningsløp i barnehagen, og vi er en del av utdanningssystemet. Det skal være en sammenheng 

mellom barnehagen og skolens læreplaner. 

 

Rammeplanen har sju fagområder som vi skal ha fokus på i barnehagehverdagen, disse 

fagområdene er fag og tema som barna vil møte igjen i skolen. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, miljø og teknologi 

Antall, rom og form 

Etikk, religion og filosofi 

Nærmiljø og samfunn 

 

FAGOMRÅDENE OG PROGRESJON  

  

Brukere av Dronningåsen barnehage skal forvente å få det som står om fagområdene i 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette fordi teksten i rammeplanen er 

forpliktende. Det er 7 fagområder med tilhørende mål, som alle barna skal få kjennskap til i 

løpet av barnehageåret.  

  

Vårt verdigrunnlag og barnehagens visjon gir retning for arbeidet med fagområdene, og 

barnas rett til medvirkning ivaretas av et tilstedeværende personale.   

  

Barnas lek og samspill er det viktigste grunnlaget for arbeidet med fagområdene. Vi tar 

utgangspunkt i barnas interesser og spørsmål, slik at arbeidet med fagområdene gir 

erfaringer og opplevelser som gir mening, er naturlige og en morsom del av barnas hverdag.  

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og poenget er at de skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Vi har valgt å se 

fagområdene i en naturlig sammenheng, og alle fagområdene er å finne i vårt pedagogiske 

innhold.  

Vi vet at arbeid med fagområdene svært sjelden opptrer isolert, de er vevd inn i hverandre. 

En av våre viktigste oppgaver er å oppdage barnas interesse for fagområdene, og legge til 

rette for en videre stimulering. Målet vårt er at alle barna skal utvikle kunnskaper og 

ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom lek, undring, utforsking og skapende 

aktiviteter. Vi bruker ulike materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og 

musikk i dette arbeidet, og vi verdsetter ulike uttrykk og meninger.  

Dermed kan vi ikke forhåndsbestemte hvilket fag og hva som er målet for hvert enkelt fag på 

forhånd, da dette vil ta bort barnas interesser og engasjement. Vi drøfter og reflekterer i 

etterkant hvilke fagområder vi har jobbet med, og vurderer hvordan vi kan videreutvikle 

interessen for det aktuelle faget. Det krever at vi er tilstedeværende og lyttende, beviste i 

forhold til danning, lek, omsorg og læring. Innholdet i våre pedagogiske dokumentasjoner 
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vektlegger progresjon i forhold til  interesser, alder, utviklings- og funksjonsnivå. Den enkelte 

avdeling synliggjør hvordan de arbeider med fagområdene gjennom sine dokumentasjoner og 

ulike skriv til foresatte. Noen tema vil også være felles for å styrke fellesskapet i 

barnehagen.  

  

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det utfyllende om hvert enkelt 

fagområde. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-

barnehagen-bokmal2017.pdf 

 

 

 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Dronningåsen barnehage har barn som skal begynne på ulike skoler i bydelen. Alle rektorene, 

styrerne og SFO lederne i bydelen har jevnlige samarbeidsmøter i løpet av året. For Hinna Bydel 

har det blitt utarbeidet en handlingsplan for de eldstes barna i bydelen som heter GLEDEN VED 

Å VÆRE ELDST. Planen kom ut første gang i 2006 og skal være et bidrag til at barna får 

utfordringer tilpasset sine erfaringer og interesser og at de opplever progresjon i barnehagens 

innhold. Det er og et ønske at den bidrar til at det siste året i barnehagen blir et år fylt med 

glede, hvor vi fremmer vennskap og felleskap gjennom lek og læring.  

 

Planen skal bidra til : 

• At de eldste barna får muligheten til å glede seg til å begynne på skolen. 

• At barnehagene legger 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. 

• At barnehagene bidrar til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 

skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 

• At man ivaretar barnas behov for omsorg og lek. 

• At man fremmer læring og danning. 

• At man gir barna muligheter for medvirkning. 

• At man tilfører nye erfaringer og opplevelser. 

• At man skaper engasjement og interesse. 

 

 

 

Rammeplanen sier her bla:  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna skal få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle 
kunnskap og informasjon om de eldste barna. 
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For barn som har behov for særskilt tilrettelegging vil barnehagen ta initiativ til 

overføringsmøte der aktuelle innsatser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge 

overføring og skolestart til beste for barnet. 

Dronningåsen barnehage arbeider i henhold til Stavanger Kommunes retningslinjer for samarbeid 

mellom barnehage og skole og stortingsmelding nr. 41 om kvalitet i barnehage. 

Vi vil alltid legge vekt på at i barnehagen er barn barnehage barn. 

 

Forventninger fra skolen til barns kompetanse ved skolestart. 

Læring skjer gjennom et langt løp, og barna har lært svært mye før de kommer til skolen.  Mye 

god læring skjer gjennom leken. Det blir derfor viktig at skolen bygger videre på det gode 

arbeidet som allerede har funnet sted i barnehagene. 

I barnehager som i skolen, vil barnas utviklingsnivå og modenhet variere svært mye. Det som er 

enkelt for noen kan være svært så komplisert for andre. Barnets mestringsnivå vil også variere 

alt etter hvilke områder vi snakker om. Individuell tilpasning er like viktig i barnehage som i 

skole. 

En bok er inngangen til en magisk verden, og en god måte å øve opp konsentrasjonen på. Med 

andre ord er HØYTLESING svært viktig. 

Skolen er annerledes strukturert enn barnehage og som følge av det vil barna ha godt av å øve på 

noen tema/saker, slik at barnet kan mestre elevrollen. Derfor tenker skolen at det er fint for 

barnas egen mestringsfølelse å ha følgende kompetanse når de starter på skolen: 

Kunnskaper:   

• Barnet har erfaring med å leke med språket slik som gjennom rim og regler. 

• Barnet har en forståelse av hva tall er, og kan telle på rams til 20 

• Barnet kan navnet på og kjenner igjen fargene 

• Barnet kan kjenne igjen/skrive navnet/skrive deler av navnet sitt. 

•  

Ferdigheter: Vi tenker både på det å mestre enkelte oppgaver og samspillsferdigheter 

• Barnet kan klare seg selv på toalettet. 

• Barnet mestrer av- og påkledning av sko og yttertøy 

• Barnet kan bruke blyant og saks på en hensiktsmessig måte. 

• Barnet kan vente på tur/rekke opp hånda 

• Barnet kan stille opp på rekke 

• Barnet kan ta imot beskjeder 

• Barnet kan lytte til andre 

Sosial kompetanse: 

• Barnet kan følge enkle regler i ulike spill (for eksempel yatzy, ludo) 

• Barnet viser empati og kan ta andres perspektiv  

• Barnet kan regulere egen atferd ut fra ulike situasjoner.  

• Barnet kan konsentrere seg over et «lengre» tidsrom  

• Barnet samtaler med andre barn og voksne. 

 

 

Ovenstående punkter kom frem i et samarbeidsmøte mellom rektorer og styrere i Hinna bydel. 

 

 

 



 

 25 

TEMA / PROSJEKTARBEID 
 

Vi i Dronningåsen barnehage har laget en 3- års plan på vårt tema/prosjekt arbeid 

 

 Overbyggende tema 

 

BARNAS HUNDRE SPRÅK 

 

Barna utforsker gjennom ulike temaer hvert år. 

 

Gjennom: Mennesker, tid, rom og verktøy 

- 4 årstider knyttet til tema vi skal jobbe med 

- De 7 fagområdene 

- Alle sansene våre 

 

Når vi jobber med prosjektene våres har lager vi en plan for prosjektet, den skal inneholde: 

 

1. Forutsetninger og rammer 

2. Innhold 

3. Mål 

4. Arbeidsmåtene 

5. Evaluering 

 

Planlegging og tilrettelegging for det som skal skje. Barns medvirkning i egne arbeids- og 

interessetema krever at vi har en pedagogisk planlegging som er klar for å ta imot barns egne 

ideer. Ikke slik at alle barn skal få bestemme, men slik at vi voksne er forberedt på å” fylle ut” 

og SE barns ønsker om aktivitet i lek og læring. Hver avdeling har sin egen prosjekt plan. 

 

 

 
 


