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A. Barman oppvekstsenter, barnehage

Barnehagen ved Barman oppvekstsenter er en av 6 barne-
hager i Hitra kommune. Vi har tre avdelinger, en småbarns-
avdelinger Uranus (12 plasser), en mellomavdeling Saturn 
(12-15 plasser) og en storbarnsavdeling Jupiter (24 plasser). 
Alderssammensetningene på avdelingene tilpasses kullene i 
kretsen hver høst. Til sammen er det 48-53 plasser i barne-
hagen. 

For at barn og elever skal trives må de oppleve trygghet og 
tilhørighet. Vi arbeider med å skape et godt barnehage- og 
skolemiljø, der alle barn og voksne blir møtt på en god måte, 
opplever å høre til og være en del av fellesskapet. Vi job-

ber med å skape gode rutiner og trygge rammer for dagen. 
Trygghet og trivsel er en god plattform for alt arbeid i bar-
nehage og skole. 

Vi har ulike fellesaktiviteter for barnehagen og skolen i 
løpet av året, som for eksempel FYSAK-dag, nissefest, tur-
dager osv. Fellesaktivitetene er viktig for at vi skal bli godt 
kjent med hverandre, trygge, og for å skape samhold og fel-
lesskapsfølelse. 

Barman oppvekstsenter har fine turområder i nærmiljøet. 
Vi har gapahuk ved fjæra på Barmneset. Turområder i Bøs-
tingen og Haranesfjæra, og vi har en grillhytte rett ved opp-
vekstsenteret, og gapahuk i skogen på vei mot Måseheia. Vi 
har turer både for hver enkelt avdeling, ulike mindre grup-
per av barn i samme alder og for større grupper på tvers av 
alder. Varierte og gode uteområder hvor lek og aktiviteter 
knyttes til verdier og mål fra barnehagens Rammeplan. 

Pga. Covid-19 ble 2020 et svært spesielt år. Felles aktivi-
teter og turer på tvers av avdelinger og sammen med sko-
leklasser var ikke mulig. Vi håper at barna i barnehagen får 
mulighet til dette i løpet av 2021. Det er viktig for å skape 
trivsel og tilhørighet, at barn og ansatte kan blandes på 
tvers av avdelinger og klasser i barnehage og skole.

PRESENTASJON 
AV EGEN ENHET             

OPPVEKSTSENTERET HAR EN FELLES VISJON: 

– vi skal være et univers for lek og læring.

Knyttet til visjonen har vi 3 fokusområder som er 
viktige i arbeidet vårt: 

TRIVSEL     KREATIVITET    MESTRING
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A. LOVER OG RETNINGSLINJER

 Lov om barnehager                                                                                   

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

 Hitra kommunes Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Nasjonale myndigheter styrer barnehagens rammer, 
innhold og oppgaver gjennom Lov om barnehager 
(Barnehageloven) og Rammeplan. Både Barnehageloven og 
Rammeplan beskriver barnehagens oppgaver og innhold, 
og gir også en tydelig retning for hvordan personalet skal 
arbeide. 

Se https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 
Kjernen i Barnehagens innhold er beskrevet i §1 Formål.

Lov om barnehager § 1. Formål
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. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv 
og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, 
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 
som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna 
skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal 
ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og 
anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel 
og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø.
Fra 01.01.2021 er det i Lov om barnehager tilført et nytt 
kapitel. Kapitel VIII Psykososialt barnehagemiljø, § 41-43, 
omhandler barnehagens lovfestede plikt til å sikre alle barn 
et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Nulltoleranse 
for krenkelser, og plikt til å drive forebyggende arbeid for 
å fremme helse, trivsel, lek og læringen til barna. Det er en 
skjerpet plikt dersom en som jobber i barnehagen, krenker 
et barn.

UTGANGSPUNKT 
FOR BARNEHAGENS 
PEDAGOGISKE PRAKSIS           

FN: konvensjon om barns rettigheter, 
art. 3. Til barnets beste. 
Ved alle handlinger som angår barn som 
foretas av myndigheter og organisasjoner 
skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn. (…) 
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Personalet skal:
 Følge med på hvordan barna har det i barnehagen. 

  Melde fra ved mistanker eller kjennskap til barn som 
ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte har 
plikt til å melde fra til styrer. 

 
 Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke 

har det bra.

  Undersøke ved mistanke eller kjennskap til barn som 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

  Sette i verk tiltak for å sørge for at barnet får et trygt og 

godt barnehage-miljø

  Aktivitetsplan, det skal utformes en skriftlig plan 

med tiltak og evaluering hvis et barn ikke har det bra i 
barnehagen. Foresatte skal involveres i ar-beidet.

  Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger 

reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller 
kravene i loven.

Hitra kommune har gjennom Kommunens handlings- og 
økonomiplan 2021-2024, beskrevet mål og fokusområder 
som styrer det lokale arbeidet i barnehagene.

Kommunale mål for oppvekst:

MÅL 1 Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og 
unge utvikle grunnleggende ferdigheter.

MÅL 2 Gjennom et inkluderende og helsefremmende 
læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for 
menneskeverdet og naturen.

MÅL 3 Brukermedvirkning og mestring skal prege all 
tjenesteyting. 

Fokusområder for oppvekst:
Kommunens Handlings- og økonomiplan beskriver 3 
områder som skal kjennetegne oppvekst:
1. Tidlig innsats gjennom forebyggende og tverrfaglig 

samarbeid i nær forståelse med hjemmet
2. Mestring gjennom skaperglede, engasjement og utforsking
3. Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling
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Årsplanen skal utdype hvordan barnehagen omsetter 
Rammeplanens innhold og kommunale målsetninger til 
pedagogisk praksis.  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 
barnehagens planer. Planene skal være fleksible, åpne for 
spontanitet og barns medvirkning. 

Handlings- og økonomiplanen nevner også FN`s 
bærekraftmål, og Hitra kommunes arbeid med disse i 
årene fremover. «Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte 
blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – 
som også bidrar globalt. Lokal handling er avgjørende for å nå 
de globale målene». «Bærekraftig utvikling handler om å ta 
vare på behovene til mennesker som lever i dag, og i fremtiden, 
uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner». 
Barnehagen må i 2021 arbeide med å bryte ned enkelte av 
målene, slik at de kan bli en del av det pedagogiske arbeidet 
med barna. 
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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.
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1

OMSORG OG DANNING
I barnehagen vår arbeider vi etter det pedagogiske 
verktøyet Trygghetssirkelen (Circle of Security). 
Målet er å styrke tilknytningen mellom barnet og 
omsorgspersonen. God omsorg er nært knyttet 
til barns opplevelse av trygghet og tilknytning. 
Tilgjengelige og sensitive voksne er det viktigste 
for å skape gode relasjoner og styrke barns trivsel 
og trygghet. Gjennom omsorgsfulle relasjoner 
preget av lydhørhet, nærhet og innlevelse, og evne 
og vilje til samspill, skal personalet ivareta barnas 
behov for omsorg i barnehagen. 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 ofte inn i 
mindre grupper i aktiviteter og lek. 

Danning skal sette barn i stand til å tenke selv, søke kunnskap, 
reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og 
yte motstand på egne og andres vegne. 
Barns danning skjer når de møtes direkte i lek og samspill 
med andre, når de undrer, reflekterer og får lagt fram sine 
tanker og spørsmål. Danning handler om å utvikle kunnskap, 
verdier og holdninger sammen med andre, gjennom dialog 
hvor dine tanker og følelser blir møtt med respekt og 
anerkjennelse.  I arbeidet med danning legger vi til rette for 
utvikling av god sosial kompetanse hos barna. Å forholde 
seg til andre, og å lære seg fellesskapets verdier og normer 
er viktig. 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. Utvikling av våre sosiale 
ferdigheter og danning skjer i samspill og relasjon med 
andre mennesker gjennom hele livet. 

Personalet skal
  sammen med barna undre seg, reflektere og diskutere 

ulike spørsmål som barna tar opp.
  i lek og aktiviteter bidra til at barn utvikler og forstår 

felles verdier og normer som er viktige i samfunnet.  
  være aktive sammen med barna i ulike aktiviteter, og 

skal være gode rollemodeller for barns danning. 
  Regulere barns atferd og hjelpe de å regulere seg selv, til 

det beste for barnet og de rundt.

Personalet skal
  utøve god omsorg i alle situasjoner i 

barnehagehverdagen. 
 Dette skal komme til uttrykk når barn leker, lærer, i 

stell, måltid og påkledning. 
  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. 

  være en trygg base når barnet utforsker verden, og 
en sikker havn, hvor barna blir ivaretatt, møter støtte, 
trygghet og trøst når det trenger det.

  være i nærheten av barna, sensitive, tilgjengelig og 
deltagende. 

 Og ta ansvar for å se og lese barnas signaler, møte disse 
og handle ut fra det de ser.

  i alle situasjoner være «større, klokere og god».
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2
LEK, LÆRING OG MESTRING  
Leken er en grunnleggende livs- og læringsform. Den er 
frivillig, lystbetont og indre motivert. Barn lærer i leken, 
og de tilpasser lekens utfordringer og innhold ut fra egne 
forutsetninger og behov. Barna skal oppleve mestring i lek 
og aktiviteter, den gode følelsen. Opplevelse 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 barna møter i lek og 
aktiviteter, gir mulighet til å prøve, feile, for så å mestre nye 
ferdigheter. 

Opplevelse av mestring gir barn glede, mot, nysgjerrighet 
og interesse for å prøve nye oppgaver og aktiviteter. I leken 
lærer barnet mye om seg selv, om verden rundt seg, om 
andre barn og nødvendige sosiale ferdigheter. 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. 

3

Personalet skal
  reflektere over hvordan vi legger til rette for både læring og lek for alle barn i 

barnehagen. Planlegge og gjennomføre voksenstyrt lek og aktivitet for å arbeide med 
innholdet i Rammeplanen.

  støtte og veilede barna i samarbeid, konfliktløsning og 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.
  I all lek være tilstede, observere, legge til rette og støtte slik at alle barn får delta 

og oppleve mestring. Være åpne og følge barnas innspill i fantasi, oppfinnsomhet, 
kreativitet og nysgjerrighet. 

FN: konvensjon 
om barns 
rettigheter, 
art. 31. Lek og 
fritid. 
Barnet har rett 
til hvile, fritid og 
lek, og til å delta i 
kunst og kulturliv 

MEDVIRKNING 
Barns mulighet til 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. Små barn 
formidler sine synspunkter 
gjennom kroppsholdninger, 
mimikk og følelsesuttrykk. 
Barnas forsøk på medvirkning 
kan være ulike, og personalet skal 
være lydhøre, sensitive og våkne, 
og hjelpe bana formidle sine 
tanker, meninger og behov.
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4

Personalet skal
  være sensitive på at barns medvirkning både uttrykkes verbalt og 

gjennom kroppsspråk. 
  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. 

  avgjøre omfanget av barnas medvirkning ut fra en vurdering av behov i 
barnegruppa, og ut fra hensyn til sikkerhet og omsorg for barna. 

Personalet skal
  Tilpasse progresjon til barnas alder og forutsetninger. 

Sikre seg at barnet er klar for det som skal skje, at de har 
forutsetninger for å forstå. 

  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. 

FN: konvensjon om barns 
rettigheter, art. 12. Si sin 
mening og bli hørt.  
Barnet har rett til å si sin mening 
i alt som vedrører det og barnets 
mening skal tillegges vekt.

PROGRESJON 
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, evner, modenhet og tidligere 
erfaringer. 

Progresjon, dvs. 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 for dette 
arbeidet må personalet finne i sin kunnskap om hvert 
enkelt barn, hva er barnets interesse, hva mestrer 
barnet, forståelse og relasjoner. 
Progresjon i barnehagens innhold skal ivareta både 
det som gjentas regelmessig og nye opplevelser og 
utfordringer, samt at det innenfor områder som 
gjentas årlig tilføre 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.
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6

5

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 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
Siste året i barnehagen legger vi inn aktiviteter 
som forbereder barna på noe av det de vil møte i 
skolen.  Vi kaller dette Juniorklubb. 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, utfører 
oppgaver, tar imot beskjeder, konsentrasjon og 
fokus. Vi forbereder overgangen ved å gi barna 
trygghet og tro på at de skal mestre og trives i den nye 
skolehverdagen.

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 er lagt inn 
felles samarbeidsaktiviteter for barna i barnehagen 
og elever i skolen, og faste møter for å forberede 
skolestarten.

TILVENNING OG OVERGANGER 
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.  

Sammen med foreldrene gir vi barn 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. 
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SAMARBEIDSPARTNERE

a. FORELDRESAMARBEID OG 
SAMARBEIDSORGANER

En god barnehagehverdag for barna, forutsettes et godt 
samarbeid mellom personalet og barnas foreldre. Den beste 
kontakten har vi med hver enkelt forelder når barna blir 
levert og 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. 

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. 

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 
barnehagen, foreldre og elever fra skole, ansatte ved 
barnehagen og skolen, politisk representant i kommunen 
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 
pedagogiske innhold. 

FN: konvensjon om barns rettigheter, 
art. 18. Foreldreansvaret. 
Begge foreldrene har et hovedansvar for 
barnets omsorg og utvikling etter hva som er 
best for barnet. (…) 
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b. BEDRE TVERRFAGLIG 
SAMARBEID/RETT HJELP TIDLIG    

Personalet har plikt og ansvar for å hjelpe alle barn til en 
god barndom og livssituasjon. Barnehagen skal samarbeide 
med andre tjenester for å hjelpe barn og familier med ulike 
utfordringer. Dette skjer bla. gjennom Rett hjelp tidlig, 
Tiltaksteam. Rett hjelp tidlig har fokus på innsats og tiltak 
rettet mot sårbare barn og familier. Tiltaksteam er enhetens 
eget faglige team, og målet er å få sett på utfordringer og 
iverksette tiltak fra flere hold så tidlig som mulig. Teamet 
består av representant fra oppvekstsenteret, rektor, 
styrer og tiltaksleder, Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(Pp-tjenesten) og Helsestasjon. 

Fra høsten 2020 er både Pp-tjenesten, Helsestasjon 
med Familieteamet og Barneverntjenesten en del av 
oppvekstområdet i Hitra kommune. 
 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.

 Helsesykepleier er tilstede på Barman hver uke gjennom 
Skolehelsetjenesten. I tillegg er det avsatt noen timer pr. 
mnd. i barnehagen. Det gir personalet anledning til tett 
samarbeid og veiledning, og helesykepleier blir kjent med 
barna på avdelingene.

 Familieteamet er et gratis lavterskel tilbud til foreldre 
og barn i kommunen. Det er en del av tilbudet ved 
Helsestasjon. De ønsker å være en støtte for barn og 
familier og være tilstede for de i en tidlig fase.  For 
barnehagen kan de veilede og bidra i kartlegging av barn. 

 Barneverntjenesten 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, jamf. 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 vårt. 

Vi samarbeid også med Barman gård, bla. rundt gapahuken 
og området vi får bruke på Barmneset. Her har vi flotte 
muligheter til lek og aktiviteter i fjæra og i båter. Barman 
gård kan vi også besøke for å se på villsau og høner osv.
 
Kulturskolen er tilstede i barnehagen med tilbud om 
sangstund og danseaktiviteter til ulike barnegrupper 4-6 
ganger i året.
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a. KOLLEKTIVE LÆRINGSPROSESSER 
OG UTVIKLINGSARBEID

Barnehagene på Hitra har de neste 2-3 årene en felles 
satsning på kompetanseheving i personalgruppa på bla.

• Bedre Tverrfaglig innsats/Rett hjelp tidlig: Trygt, godt og 
inkluderende barnehagemiljø.

 I forbindelse med nytt kap. VIII Psykososialt 
barnehagemiljø utarbeides det i lø-pet av 2021 
en helhetlig plan for barnehagenes arbeid med 
forebyggende ar-beid i fht. krenkelser/mobbing, vold og 
overgrep. Arbeidet innebærer en kom-petanseheving 
for alle ansatte, og et system for forebyggende arbeid og 
tiltak i barnehagen. 

• Lokal strategi for språk, lesing og skriving / Språkløyper
 Språk er en av de grunnleggende ferdigheten som 

utvikles i barnehagealder, Sog det gjør oss i stand til 
å delta i det sosiale fellesskapet, i lek og aktiviteter. 
Barnehagen skal legge til rette for et rikt og allsidig 
språkmiljø. Personalets øker sin kompetanse gjennom 
en felles satsning på Utdanningsdirektoratets 
kompetansehevingsprogram Språkløyper. https://
sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614 

 Barnehagen er med i Syngende barnehage. Musikk 
fremmer god helse og læring, og bruk av sang og regler 
bidrar til et rikt og variert språkmiljø. Sang og musikk er 
også med på å skape gode relasjoner og et inkluderende 
miljø. http://www.syngendebarnehage.no/

• Digitaliseringsstrategi 
 Personalet skal utvikle og utøve digital dømmekraft, og 

bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse 
knyttet til digitale medier. Barnehagen har tilgang 
på ulike digitale verktøy, og skal ta i bruk disse i det 
pedagogiske arbeidet på avdelingene. 

 IKTplan.no er en nettside med kompetansepakker for 
ansatte som jobber med digitale ferdigheter i barnehage.  
http://www.iktplan.no/ 

• Pedagogisk dokumentasjon
 Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmetode hvor 

ansatte observere og tar tak i det som engasjerer og 
motiverer barna. Observasjoner er utgangspunkt for 
refleksjon i personalgruppen, og valg av aktiviteter 
og materialer som tilbys videre. Prosjektet avsluttes 
våren 2021, og metoden skal videreføres som en del av 
barnehagens praksis.

BARNEHAGEN 
SOM LÆRENDE 
ORGANISASJON
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b. VURDERING OG 
DOKUMENTASJON  

Pedagogisk dokumentasjon brukes som verktøy for 
reflektere, vurdere og utvikle arbeidet som foregår i 
barnehagen. Gjennom kritisk tenkning og problematisering 
av egne tankesett skal personalet skape ny innsikt og 
forståelse, og utvikling av egen praksis. 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 med 
å utvikle god 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 hendelser, følelser og felles opplevelser ved 
å snakke om bildene, og ta tak i barnas tanker og innspill 
videre.
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