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Barnehagen ved Barman oppvekstsenter er en av 5 barnehager i Hitra kommune. Vi har tre avdelinger, to
småbarnsavdelinger (2 x 12 barn) og en storbarnsavdeling (24 barn). Til sammen er det 48 plasser i barnehagen.
Skolen har fra 1. til 7. trinn, og har ca. 60-70 elever. I forbindelse med skolen er det SFO før og etter skoletid for
elever fra 1. til 4. trinn.
Barnehage og skole/sfo er samlokalisert i samme bygg. Personalet arbeider med å skape et godt felles barnehage
og skolemiljø for barn og elever.
Oppvekstsenteret har en felles visjon:

– vi skal skape et univers for lek og læring.  
Knyttet til visjonen har vi 3 byggesteiner som er viktige i arbeidet vårt:

TRIVSEL

KREATIVITET

I arbeidet med å nå vår visjon legger vi bla. vekt på felles
opplevelser og aktiviteter. For at barn og elever skal
trives må de oppleve trygghet og tilhørighet. Gjennom
fellesaktivitetene skaper vi samhold, gode opplevelser og
relasjoner, og legger grunnlaget for trivsel i barnehagen
og skolen. Trivsel og trygghet er en god plattform når vi
videre arbeider med å skape et miljø for å gi utfordringer
og mulighet for kreativitet, og oppgaver og opplevelser
som gir mestring og læring.
Vi har ulike fellesaktiviteter i løpet av året, som for
eksempel FYSAK-dag, tenning av julegranen, nissefest,
turdager osv. Noen aktiviteter er for hele oppvekstsenteret,
mens andre foregår mellom grupper i barnehagen og enkelte
klasser i skolen.
Oppvekstsenteret har fine turområder i nærmiljøet som
benyttes av barnehagen og skolen. Vi har gapahuk på
Barmneset, med klatre-tre, fjæra, og mulighet for å bruke
båter. Bøstingen og Haranesfjæra er nærme og mye
brukt, og vi har en gapahuk i skogen på vei mot
Måseheia. Personalet legger turer både for
avdelingene, ulike mindre grupper av barn i
samme alder og for større grupper på tvers
av alder. Gjennom bruk av nærmiljøet skal
personalet knytte ulike mål og verdier fra
Rammeplan til lek og aktiviteter i hverdagen.

MESTRING

2. UTGANGSPUNKT FOR BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PRAKSIS
a. Lover og retningslinjer
- Lov om barnehager
- Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Nasjonale myndigheter styrer barnehagens rammer, innhold og oppgaver gjennom Lov om barnehager
(Barnehageloven) og Rammeplan. Både Barnehageloven og Rammeplanen beskriver et bredt spekter av
oppgaver og innhold som barnehagen skal ivareta og legge til rette for. Rammeplan gir også tydelig retning
på hvordan personalet skal arbeide.
Se https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
Kommunale myndigheter i Hitra kommune har gjennom Kommunens handlings- og økonomiplan 2019-2022,
beskrevet mål og fokusområder som styrer det lokale arbeidet i barnehagene.

Hitra Kommunes handlings- og økonomiplan
- Kommunale mål og indikatorer for oppvekst
MÅL 1

MÅL 2

Gjennom utforskning og lærelyst skal barn
og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.

Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal
barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen.

• Barn møter et rikt og stimulerende
språkmiljø som fremmer sosial
utvikling og læring.
• Barn møter et læringsmiljø som
stimulerer til undring, utforsking, lek
og bruk av digitale verktøy.
• Barn møter et fysisk læringsmiljø
som er preget av mangfold og stor 		
materiellrikdom.

• Barn har trygge og stabile relasjoner i barnehagen
• Barn inkluderes i fellesskapet og utvikler vennskap i
barnehagen
• Foreldre får tilgang til samtaler og flerfaglig kompetanse
ved behov
• Barn får gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet
• Barn blir kjent med naturen og lokale tradisjoner,
slik at de opplever tilhørighet til eget nærmiljø.

Fokusområder for oppvekst
Kommunens Handlings- og økonomiplan
beskriver 4 fokusområder for arbeidet på
oppvekstområdet:
1. Mestring, lek og læring
2. Tidlig innsats
3. Kollektive læringsprosesser
og kompetanseutvikling
4. Helhetlig tilnærming gjennom
tverrfaglig samarbeid
Årsplanen skal utdype hvordan barnehagen
omsetter Rammeplanens innhold og kommunale målsetninger til pedagogisk praksis,
og det kommer frem i denne planen. Hver
avdeling har månedsplaner der Årsplanens

innhold, aktiviteter og opplegg
tilpasses barnegruppens alder,
sammensetning og utvikling. Det
skal være stort rom for å følge
barnas interesser og initiativ i
månedsplanene, og planene
skal være fleksible, åpne for
spontanitet og barns
medvirkning. Barnehagen
har i tillegg planer/årshjul
for ulike aldersgrupper,
bla Juniorklubben og
Stjerneklubben. Dette er
planer som beskriver aktiviteter
og progresjon tilpasset disse
gruppene spesielt.

b. Barnehagens verdier og pedagogiske praksis
Barnehagens pedagogisk praksis er forankret i verdiene
i Barnehagelovens §1, formålsparagrafen, som bla. nevner respekt, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Personalet
skal møte barna og foreldrene sine behov for omsorg,
trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. En god barnehage handler først og fremst om relasjonen mellom
det enkelte barnet og de voksne. Personalet skal i den
daglige praksis synliggjøre og etterleve Rammeplanens
verdier i samspillet med barn, foreldre og kolleger.

Personalet skal

• Være engasjerte og varme i samspill med barnet
– møte barn og foreldre med respekt, toleranse
og anerkjennelse.
• Være sensitive overfor barns uttrykk og følge opp
– personalet har ansvar for tilknytningen og
relasjonen til barnet.
• Samtale, lytte og fortelle – legge grunnlag for den
gode samtale, medvirkning og barnets tro på
egen verdi.
• Være tydelige, lede og sette grenser – gi trygghet,
gode rammer og skape trivsel.
• Ha rom og tid for lek og humor, kos og glede!
• Være modige, rause og inkluderende i sin
praksis i barnehagen – være gode forbilder for
andre. Se, inkludere og verdsatte alle barn
og foreldre.
• Vise anerkjennelse og respekt for andre
kulturer, språk, livssyn og verdier – likeverd og
toleranse i møte med andre mennesker.
• Ivareta ulike behov og forutsetninger, slik at barna
tilbys et barnehageopplegg tilpasset sine behov og
opplever glede, lek, læring og mestring.

Omsorg og danning
I barnehagen vår arbeider vi etter det pedagogiske verktøyet
Trygghetssirkelen (Cirkle of Security). Målet er å styrken tilknytningen
mellom barnet og omsorgspersonen. Tilgjengelige voksne er den
viktigste faktoren for barns trivsel og trygghet. Personalet skal være en
trygg base når barnet utforsker verden, og en sikker havn, en ladestasjon
hvor barna blir ivaretatt, møter støtte, trygghet og trøst når det trenger
det. I et samspill med voksne kan barna søke ut, utforske, lære å mestre
med den voksne trygt tilstede når situasjonen blir krevende eller
vanskelig. Personalet har et stort ansvar for å se og lese barnas signaler,
møte disse og handle ut fra at de alltid skal være større, klokere og god.
God omsorg gir trygge barn. Omsorgsfulle relasjoner er preget av
lydhørhet, nærhet og innlevelse, og evne og vilje til samspill. Dette
gjenspeiler seg bla. i barnehagens hverdagsrutiner, rutiner for oppstart,
overganger mellom avdelingene og i arbeid med tilknytning og relasjon
mellom barn og voksne. Vi unngår å legge faste fridager for personalet og
møter på mandager for å sikre at tilknytningspersoner er tilgjengelig ved
oppstart av ny uke. For å skape oversiktlighet og gi barna nærhet til voksne,
deles barnegruppene inn i mindre grupper i aktiviteter og lek. Personalet
skal være på gulvet i nærheten av barna, sensitive, tilgjengelig og deltagende.

Personalet skal

• utøve god omsorg i alle situasjoner i barnehagehverdagen. Dette skal komme til uttrykk når barn leker, lærer,
i stell, måltid og påkledning. God omsorg er nært knyttet til barns opplevelse av trygghet og tilknytning.
Personalet skal i alle situasjoner være «større, klokere og god» (Trygghetssirkelen).
• sørge for gode møter ved oppstarten av dagen, være tilstede, sensitive og trygge i overgangen fra hjemmet
til barnehagen.
• gi barna mulighet til å gi og ta imot omsorg fra hverandre. Dette gjøres bla. gjennom bevissthet rundt egne
og andres følelsesuttrykk og opplevelser. Personalets begrepsbruk og samtaler rundt følelser gir barna et
grunnlag for å kjenne igjen egne og andres følelser, se konsekvenser av handlinger og handle empatisk i
møte med andre.

Begrepet «danning» er et ord det er vanskelig å gi
en enkel forklaring på. Når personalet arbeider med
danning i barnehagen reflekteres det i personalgruppa
rundt spørsmål som: Hvordan skaper vi en god
framtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og
ferdigheter i vår tid? Verdier er det som gjør oss i stand
til å ta gode valg for oss selv og andre. Og hvordan
jobber vi med dette i barnegruppene?
I arbeidet med danning vil det være viktig å legge til
rette for å utvikle god sosial kompetanse hos barna.
Å forholde seg til andre, og å lære seg fellesskapets
verdier og normer er vesentlige for barn å lære i
barndommen! Å kunne omgås andre mennesker på
en god måte er positivt både for deg selv og for andre,
men det kan være både vanskelig og utfordrende.
Ferdigheter som å samarbeide med andre, vise empati,
utøve selvregulering skal erfares, prøves ut og utvikles i
fellesskapet.

Personalet skal

• i lek og aktiviteter bidra til at barn utvikler og forstår felles
verdier og normer som er viktige i samfunnet. Utvikling
av våre sosiale ferdigheter og danning skjer i samspill og
relasjon med andre mennesker gjennom hele livet. Barn
lærer seg å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek
og samspill.
• være aktive sammen med barna i ulike aktiviteter, og skal
være gode rollemodeller for barns danning.

Lek, læring og mestring

“

Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen
på jakt etter barnet        [ Johann Heinrich Pestalozzi ]

Hvordan lærer små barn, hvilken betydning har leken
for barn i seg selv og for læring, og hvilke aktiviteter gir
mening? I leken lærer barn, og de tilpasser lekens utfordringer og innhold ut fra egne forutsetninger og behov.
Barna skal oppleve mestring i lek og aktiviteter. Følelsen av
mestring er viktig for barnets lærelyst, og utviklingen av tro
på egne ferdigheter og kraft. I voksenstyrt lek skal personalet legge til rette slik at lek og aktiviteter strekker barnets
ferdigheter, men samtidig er innenfor det barnet har mulighet for å greie. En utvikling i utfordringer og oppgaver, lek
og aktiviteter barna møter gir mulighet til å prøve, feile, og
så mestre nye ferdigheter.
Opplevelse av mestring gir barna glede, mot, nysgjerrighet
og interesse for å prøve nye oppgaver og aktiviteter. Barn
skal gjennom leken lære å møte og håndtere de mulighetene
og utfordringene de møter i hverdagen, de skal tilegne seg et
grunnlag for å mestre livet, både fysisk og psykisk.
Frileken i barnehagen er viktig. Den skapes ut fra barnets
fantasi, opplevelser og interesser uten påvirkning, krav eller
forventninger fra andre. I frilek kan barnet bli utfordret på å
tilpasse seg lekekameratenes innspill og fantasi. Dette er med
på å utvikle og tilpasse leken og barnas lekferdigheter. I frilek
lærer barnet mye om seg selv, om verden rundt seg, om andre
barn og sosiale ferdigheter. Frilek gir mening i tilværelsen!

Personalet skal

• hele tiden reflektere over hvordan vi legger til rette for både
læring og lek for alle barn i barnehagen.
• støtte og veilede barna i samarbeid, konfliktløsning, ulike roller,
selvregulering, fysisk aktivitet og utforsking, slik at de senere selv kan møte
ulike utfordringer.
• ha innsikt i og reflektere rundt lekens potensiale for læring hos barn, men
også verne og tilrettelegge for den frie leken barn
skaper selv.
• tilrettelegge lekemiljøer, lede barnets utforskning og læring
gjennom å delta i leken, stille åpne spørsmål og komme med innspill.
• gi barn rom for frilek, samtidig skal det legges til rette for voksenstyrt lek
og aktivitet for å arbeide med innholdet i Rammeplanen.
• I all lek være tilstede, observere, legge til rette og støtte slik at alle barn får
delta og oppleve mestring.
• være tilstede, nært og støttende også i barnas frilek.
• være åpne og følge barnas innspill i fantasi, oppfinnsomhet,
kreativitet
og nysgjerrighet.

“

Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles
the world.       
[ Albert Einstein ]

Medvirkning

Tilvenning og overganger

Barns mulighet til å være med å påvirke sin egen hverdag ligger
hos de voksne. Personalet skal gi barn i barnehagen mulighet
for medvirkning ut fra alder og forutsetninger. Barna skal delta
i planleggingen av avdelingens innhold i hverdagen, i gjennom
samtaler, direkte innspill til aktiviteter på månedsplan eller ved
å uttrykke seg om egne ønsker og behov. Barnas forsøk på medvirkning kan være ulike, og personalet skal være lydhøre, sensitive
og våkne, og hjelpe bana formidle sine tanker, meninger og behov.

Det første møtet i barnehagen legger grunnlaget for
barnets trivsel. I oppstart og overganger arbeider
personalet ut fra prinsipper i Trygghetssirkelen. Barn
som starter i barnehagen skal ha en primærkontakt.
Primærkontakten følger opp barn og foreldre tett, og
har som mål å skape trygghet og god tilknytning. Personalet gjennomfører oppstartsamtale med foresatte
der det legges stor vekt på å bli godt kjent med familien og barnet. I samtalen er det fokus på å skape tillit
mellom barnehagen og foresatte, og legge et grunnlag
for samarbeid og tidlig innsats.

Personalet skal

• være sensitive på at barns medvirkning både uttrykkes verbalt
og gjennom kroppsspråk. Små barn formidler sine synspunkter
gjennom kroppsholdninger, mimikk og følelsesuttrykk. Personalet
skal tolker, gjenforteller for barnet og venter på bekreftelse før de
handler. Personalet skal være lydhøre og aktivt på jakt etter barns
betraktninger og innspill.
• bevisst legge til rette for barnas medvirkning, og gi barna
mulighet til å påvirke egen hverdag, aktiviteter og lek.
Noen aktiviteter og forhold skal personalet avgjøre ut fra
en vurdering av behov i barnegruppa, og ut fra hensyn til
sikkerhet og omsorg for barna.

Progresjon

“

Et godt læringsmiljø er et miljø som tar hensyn
til barnets ståsted. I et godt læringsmiljø gir man
barn passelig utfordrende oppgaver som de kan
strekke seg etter, uten å forstrekke seg       
[ Kari Pape ]

Et godt læringsmiljø gir muligheter for prøving, feiling og
mestring, og legger vekt på kvaliteten i samspillet mellom
mennesker. Personalet kan ikke bestemme hva barnet skal
lære, men legge til rette for læring gjennom gode opplevelser
og utvikling i materiell og erfaringer. Alle barn lærer ut fra sine
egne forutsetninger, som barnets egne evner, modenhet og
tidligere erfaringer.
Progresjon, dvs. en utviklingen av hvordan personalet presenterer
materialer og utstyr, er en del av personalets tilrettelegging for hvert enkelt barn. Personalet skal motivere
barn til deltagelse i aktiviteter og leik ved å tilføre nye elementer, redskaper og utfordringer. Utgangspunktet
må personalet finne i sin kunnskap om hvert enkelt barn, hva er barnets interesse, hva mestrer barnet,
forståelse og relasjoner. Personalet arbeide med å tilpasse progresjon til barnas alder og forutsetninger.

Personalet skal

• sikre seg at barnet er klar for det som skal skje, at de har forutsetninger for å forstå. Og bruke dette som
utgangspunkt for progresjon i barnehagen,
• gi barn opplevelse og glede både ved det som gjentar seg regelmessig, for å skape trygghet og oversikt, og ut
fra kunnskap om barnet, gi nye opplevelser og utfordringer, som utgangspunkt for spenning og motivasjon.
Progresjon i barnehagens innhold skal ivareta dette, samt at det innenfor områder som gjentas årlig tilføres
en ekstra dimensjon og utvikling ettersom barnet blir eldre. For barna skal dette foregå ved bla. deltagelse på
ulike aktiviteter innenfor ulike aldersgrupper, og «privilegier» som følge av at de blir eldre.

Sammen med foreldrene gir vi barnet den beste starten i barnehagen ved å sette av god tid de første ukene,
informere og snakke sammen om barnets behov, og
tilrettelegg ut fra dette. Noen barn trenger lengre
tid enn andre på å tilpasse seg den nye hverdagen. Å

sette av god tid til oppstart, og kortere dager de første
ukene er en god investering i at barnet skal bli trygg
på nye voksne og barn, og få en positiv start på barnehagehverdagen.

Personalet skal

• tilegne seg kunnskap og kjennskap til barnet,
familien og viktige forhold rundt familien, for å
tilrettelegge best mulig for hvert enkelt barn.
• være spesielt sensitive for barnets behov i den
første oppstartsperioden, og tilpasse tilvenningen
ut fra barnets signaler. Også i overgangen mellom
avdelinger skal personalet være oppmerksom på
signaler fra barnet, slik at vi kan samarbeide med
foreldrene og tilpasse og trygge barnet i en ny
situasjon.

Samarbeid og sammenheng med skolen

“

En skole er en bygning med fire vegger, tak og gulv, og med framtiden inni seg       
[ Ukjent ]

Å starte på skolen er en stor begivenhet for både barn
og foreldre. De aller fleste barna er spente og gleder
seg, men noen er også litt usikre og bekymret.
Siste året i barnehagen legge vi inn aktiviteter som
forbereder barna på noe av det de vil møte i skolen.
Det øves på ulike ferdigheter vi vet det er fint for
skolestarterne å kjenne til og mestre som for eksempel
sosial ferdigheter, som å forholde seg til andre på en
god måte, vennskap, og praktiske oppgaver som finne
frem klær, kle seg selv, gå på do osv. Vi øver også på

hvordan man holder blyanten i hånden, utføre oppgaver, ta imot beskjeder, konsentrasjon og fokus.
Barman oppvekstsenter har i samarbeid med skolen
utformet egen plan for overgangen fra barnehagen til
skolen. Her er målet å tilrettelegge for en god skolestart for alle barn, det lagt inn ulike samarbeidsaktiviteter for barna i barnehagen og elever i skolen og
samarbeidsmøter blant ansatte det siste året. Med
samlokalisering av barnehagen og skolen har vi et
godt utgangspunkt for overgang til skolen for våre
6-åringer ved Barman oppvekstsenter.

3. SAMARBEIDSPARTNERE
a. Foreldresamarbeid og samarbeidsorganer

b. Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats
Personalet har plikt og ansvar for å hjelpe alle barn til en god barndom og livssituasjon. Barnehagen bruker
Arbeidsløypa som utgangspunkt for arbeid med tidlig innsats.
Den er beskrevet på https://www.tidliginnsats.no/

For at vår barnehage skal bli så god som mulig for barna, forutsettes det
et godt samarbeid mellom personalet og barnas foreldre. Den beste kontakten har vi med hver enkelt forelder når barna kommer og blir hentet i
hverdagen. Et godt og gjensidig tillitsfullt samarbeid mellom barnehage
og hjem er grunnleggende for kvalitet i barnehagen. Foreldrene skal vise
interesse for hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen, og snakk med
personalet dersom det er utfordringer eller spørsmål.

Barnehagen skal samarbeide med andre tjenester for å hjelpe barn og familier med ulike utfordringer. Dette
skjer i samarbeid med foresatte for eksempel i Tverrfaglig Samarbeidsteam. Samarbeidsteamet består av
representant fra barnehagen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (Pp-t), Helsestasjon og Barnevern. Foresatte
gir samtykke om en sak kan tas opp og deltar i møtet. Målet er å tidlig få sett på utfordringer og iverksette
tiltak fra flere hold. Samarbeidsteam har 4 møter pr. år.

Gjennom ulike arrangementer der foreldene inviteres vil personalet styrke samarbeidet og relasjonen mellom hjemmet og barnehagen, som for
eksempel foreldrekaffe, foreldrefrokost, kveldsmat for juniorene osv. Det
gjennomføres foreldremøter og foreldresamtaler for alle foreldre.

Pp-tjenesten har fast tilstedetid
på Barman hver måned.
Tilstedetiden kan personalet
bruke til samtaler, veiledning,
hjelp til kartlegging og tolking/
analyse, deltakelse på møter i
barnehagen ol.

FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av alle foreldrene i
barnehagen. Foreldrerådet velger 6 foreldre
(Foreldregruppa)som arbeider på vegne av
alle foreldrene. Foreldregruppa/foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles
interesser og bidra til å skape et godt
barnehagemiljø. To representant fra
foreldregruppa sitter i Samarbeidsutvalget
ved Barman oppvekstsenter.

SAMARBEIDSUTVALGET VED BARMAN

Består av foreldre fra barnehage, foreldre og elever fra
skole, ansatte ved barnehagen og skolen, politisk
representant og representant fra eier. Samarbeidsutvalget
skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Foreldreråd og Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet med barnas hjem, og foreldrenes rett til medvirkning ivaretas her. Årsplan skal godkjennes i Samarbeidsutvalget, det gir foreldrene mulighet til å påvirke
barnehagens pedagog innhold.

PP-TJENESTEN

HELSESØSTER

Helsesøster, via skolehelsetjenesten, er tilstede på
Barman hver uke. Det gir
personalet anledning til tett
samarbeid og veiledning.

BARNEVERNET

Barnevernet på Hitra er tilstede i
barnehagen gjennom oppfølging
og tilrettelegging rundt enkeltbarn og foresatte. Barnehagen har
meldeplikt til barnevernet ved
alvorlig bekymringer for barn og
familie, Lov om barnehager § 22.

c. Lokale samarbeidspartnere
Barnehagen har et godt samarbeid med aktører i nærområdet bla. Nattseglerne og Barman gård. Tur med Nattseglerne er en tradisjon vi har med oss fra
Melandsjø barnehage. Hvert år får de eldste barnehagebarna være med de flotte
båtene ut på tur i området rundt Barmfjorden/Melandsjø/Dolmøya. Nattseglerne gir oss en opplevelse av nærhet til lokal kystkultur og erfaring med sjøen og
kysten i nærområdet vår. Vi samarbeid også med Barman gård bla. rundt gapahuken og området vi får bruke på Barmneset. Her får vi en flott mulighet til
lek og aktiviteter i fjæra og i båter. Barman gård kan vi
også besøke for å se på villsau og høner osv. Generelt
opplever barnehagen alle bedrifter og privatpersoner
i nærområdet som svært positive og velvillig innstilt.
Alt fra de som setter opp gapahuker vi fritt får bruke, til
bedrifter som sponser og bidrar når vi spør.

4. BARNEHAGEN SOM
LÆRENDE ORGANISASJON
a. Vurdering og dokumentasjon
Personalet skal bla. ved bruk av verktøyet pedagogisk
dokumentasjon reflektere, vurdere og utvikle arbeidet
som foregår i barnehagen. Egne planer, verdier, holdninger, erfaringer fra aktiviteter og lek, observasjoner
av barn ol. er utgangspunkt for felles refleksjon
i personalgruppa.
Gjennom kritisk
tenkning og problematisering av
egne tankesett skal
personalet skape ny
innsikt og forståelse. Refleksjon og
vurdering av eget
arbeid foregår felles
på planleggingsdager
og personalmøter, og
i mindre grupper på
ped.ledermøter, avdelingsmøter og fagmøter osv. Personalet

arbeider kontinuerlig med å utvikle praksis for kritisk
refleksjon rundt eget arbeid.
Ansatte bruker blant annet bilder og praksisfortellinger til refleksjon over eget arbeid i barnehagen. Bilder
og historier skal være en synliggjøring av de prosessene barna går gjennom i aktiviteter og lek, og de er
utgangspunkt for personalets refleksjon over hvordan
aktiviteten, leken eller prosjektet kan utvikles videre.
På månedsplan skal det være en kort oppsummering/
refleksjon fra forrige måned. I tillegg bruker avdelingen bilder på avdelingen fra turer og aktiviteter.
Dette er både for å dokumentere hva som skjer i barnehagen, men også for å forsterke og bygge relasjoner
mellom barna, og mellom barn og personalet. Bildene
er gode utgangspunkter for samtaler om hva vi har
opplevd sammen. Personalet kan gjenskape hendelse,
følelser og felles opplevelser ved å snakke om bildene,
og ta tak i barnas tanker og innspill videre.

“

Når jeg tenker etter, burde jeg ha
tenkt før      [ Ole Brumm ]

Pedagogisk dokumentasjon
Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmetode hvor utgangspunktet er å observere og ta tak i det som engasjerer og motiverer barna. Personalet skal fange opp barnas interesser og innspill. Hva er de opptatt av? Hvilke
spørsmål stiller de? Hva leker de med? Hvor er de voksne i rommet? Hvilke materialer har de tilgang til? Hvordan bruker og utforsker de disse materialene? Svarene skal være utgangspunkt for refleksjon i personalgruppen
og valg av aktiviteter og materialer som tilbys videre. Hva vil vi plukke ut og rette barnas fokus mot? Hvordan
er rommet tilrettelagt for barnegruppen, barnas interesser og det vi
skal arbeide med? Hvordan leker barna i denne lekekroken? Hva kan vi
tilføre for å motivere barna til videre utforskning av et tema?
I arbeidet med pedagogisk dokumentasjon skal personalet observere,
dokumentere og reflektere, og gjerne fange opp og beskrive prosessen
for eksempel ved bruk av bilder og utsagn fra barna. Ved å se bakover
skal vi legge til rette for utvikling av praksis. Personalet arbeider med å
tilegne seg denne arbeidsmåten, og videre arbeid med å det fortsetter i
2019.

“

Hensikten med pedagogisk dokumentasjon er at den
skal bli et pedagogisk verktøy som hjelper oss å
synliggjøre barnas læreprosesser og utfordre barna
videre       [ Essén, Björklund, Björby ]

b. Kollektive læringsprosesser og utviklingsarbeid
Barnehagene på Hitra har de neste 2-3 årene en felles
satsning på kompetanseheving i personalgruppa på bla.

SPRÅK

Språk er en av de grunnleggende ferdigheten som utvikles
i barnehagealder. Språk legger grunnlaget for utvikling av relasjoner til andre,
hjelper oss formidle behov, tanker og opplevelser. Og der gjør oss i stand til å delta i det
sosiale fellesskapet, som lek og aktiviteter. Barnehagen skal legge til rette for et rikt og allsidig
SYNGENDE
språkmiljø. Personalets kompetanse skal økes
BARNEHAGE
gjennom en felles satsning på UtdanBarnehagen skal gjennom proningsdirektoratets kompetansehevgrammet Syngende barnehage øke
ingsprogram Språkløyper. https://
personalets bruk av sang, rytme og
sprakloyper.uis.no/category.
musikk i hverdagen. Sanger og regler styrker
php?categoryID=17614
barns utvikling på flere områder som for eksempel motorikk, emosjonelt og språklig. Musikk
fremmer god helse og læring, og bruk av sang
og regler bidrar til et rikt og variert språkHELHETLIG
miljø. Sang og musikk er også med på å
TILNÆRMING
skape gode relasjoner og et inkluderGJENNOM TVERRFAGLIG
ende miljø på tvers av alder, språk,
SAMARBEID
funksjonsnivå osv. http://www.
Oppvekst i Hitra kommune har startet et
syngendebarnehage.no/
samarbeid med Øyvind Kvello, professor i
psykologi fra NTNU, Institutt for pedagogikk og
livslang læring. I 2019 skal alle ansatte i barnehagene utvikle sin kompetanse på relasjon
DIGITALE VERKTØY
og møter med barn som strever, arPersonalet
skal utvikle og utøve digital
beidet med tidlig innsats og utvikle
dømmekraft,
og
bidra til at barna utvikler en
det tverrfaglige samarbeide.
begynnende etisk forståelse knyttet til digitale
medier. Barnehagen har tilgang på ulike digitale
verktøy, og personalet har behov for å utvikle sine
kunnskaper og ferdigheter for å nå Rammeplanens intensjoner. Det er behov for både erfaringer og kunnskaper om
hvordan verktøyene kan brukes pedagogisk sammen med barna,
men også bevissthet og refleksjon rundt etiske utfordringer og
problemstillinger. For å øke personalets kompetanse skal vi
gjennom Utdanningsdirektoratets program iktplan.no.
IKTplan.no er en nettside for alle som jobber med
digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen. Den inneholder digitale aktiviteter og kompetansepakker til barnehagene. http://www.iktplan.no/

hitra.no/barman-oppvekstsenter
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