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KNARRLAGSUND 
OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE

Knarrlagsund barnehage er en del av Knarrlagsund Opp-
vekstsenter, beliggende midt i Knarrlagsund med variert 
og fantastisk natur, butikker, samt restaurant i nærmiljøet. 
Barnehagen har en gapahuk vi bruker flittig, og andre fine 
turplasser i nærområdet. Vi har kort veg til sjøen hvor vi 
har muligheter for å utforske og oppdage livet i fjæra. Bar-
nehagen har 36 plasser fordelt på to utvidere avdelinger; 
småbarnsavdeling (1-3- år) og storbarnsavdeling (3-6-år). 
Skolen er en 1-7 skole med ca. 50 elever og tilhørende sko-
lefritidsordning. Vi er ca 25 ansatte på oppvekstsenteret 
som jobber for å gi barna opplevelse av tilhørighet og mest-
ring i egen hverdag, – gjennom trygghet, glede, vennskap og 
kunnskap. 

Vår visjon

Vi arbeider hver dag med mål om at alle barn skal ha minst 
en venn, og alle skal oppleve hverdagsmagi. Vi vet at det å 
ha minst en venn har stor betydning for barns selvfølelse 
og bidrar til tilhørighet og trivsel. I møte med andre blir vi 
bekreftet som et menneske som blir elsket, som er godt nok 
og blir verdsatt ut fra de forutsetningene vi har.   

Hverdagsmagi kan være mye forskjellig. Det kan være et 
blikk, et smil, en positiv opplevelse sammen med persona-
let, et annet barn, eller noe vi har planlagt av opplevelser. En 
god barnehage handler først og fremst om relasjonen mel-
lom det enkelte barnet og personalet, og relasjonen barna 
imellom. Det handler ikke så mye om hva vi gjør, men hvordan 
vi gjør det

Mangfold er hverdagen. Vi har ansvar for at alle opplever 
at de er viktige for hverandre og samfunnet. Vår barneha-
ge er et sted hvor ulike individer og ulik kultur møtes med 
respekt for det som er forskjellig. Personalet viser en positiv 
nysgjerrighet for alle mennesker og ulik kultur. Personalet 
sørger for at kommunikasjonen mellom seg og foreldre blir 
best mulig og formidler beskjeder på flere måter; skriftlig, 
muntlig, eller ved bruke av tolk. Og vi formidler informasjon 
om muligheter for familiene på fritiden Æ bryr mæ om dæ.

PRESENTASJON 
AV EGEN ENHET             

VISJON 

VI SKAL SKAPE HVERDAGSMAGI

Innholdsfortegnelse

1. Presentasjon av egen enhet
 a. Knarrlagsund oppvekstsenter, barnehage

2. Utgangspunkt for barnehagenes pedagogiske praksis
 a. Lover og retningslinjer

•  Lov om barnehager
• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
• Hitra Kommunes handlings- og økonomiplan for perioden 2021-2024
    Mål og fokusområder 

 b. Barnehagens verdier og pedagogiske praksis
• Omsorg og danning
• Lek, læring og mestring
• Medvirkning 
• Progresjon 
• Tilvenning og overganger
• Samarbeid og sammenheng med skole
• Barn og overgrep
• Bærekraftig utvikling

3. Samarbeidspartnere
 a. Foreldresamarbeid og samarbeidsorgan
 
 b. Bedre tverrfaglig samarbeid/BTI og tidlig innsats

• PP-tjenesten 
• Helsestasjon 
• Familieteam
• Barnevern 

 
 c. Lokale samarbeidspartnere

• Lokale gårdbrukere og fiskere, Kystmuseet, Hitramat, Mowi og flere.

4. Barnehagen som en lærende organisasjon
 a. Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling

• Lokal strategi for språk, lesing og skriving / Språkløyper/syngende barnehage
• Bedre tverrfaglig samarbeid/Rett hjelp tidlig
• Trygt godt og inkluderende barnehagemiljø
• Digitaliseringsstrategi 
• Pedagogisk dokumentasjon som metode

 
 b. Vurdering og dokumentasjon
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A. LOVER OG RETNINGSLINJER, LOV 
OM BARNEHAGER, RAMMEPLAN 
FOR BARNEHAGER

Rammeplan for barnehager, og Lov om barnehager legger 
føringer for innholdet i vår virksomhet og synliggjøres i 
årsplanen. Hitra kommunes handlings,- og økonomiplan 
legger også føringer for innholdet i vår virksomhet. 
Årsplanen er utarbeidet av personalet, med innspill fra 

foreldre i samtaler og fra foreldremøtet høsten 2020. 
Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen, dette gir også 
foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske 
innhold. Barna medvirker til årsplanarbeidet gjennom 
samtale, tegninger, utsagn og andre uttrykksformer i 
hverdagen. I tillegg til årsplanen har personalet utarbeidet 
en temaplan og progresjonsplan for hvert fagområde. 
Progresjonsplanen vil bli brukt i mindre grad, etter at vi 
nå har tatt i bruk pedagogisk dokumentasjon som metode 
i vårt arbeid, samt at vi har utviklet et videre syn på 
progresjonsbegrepet. (les mer under pkt 4) 

Fokusområder er bygd på mål ovenfor og felles for 
barnehagene og informasjon kan leses bak i årsplan.

• Bedre tverrfaglig innsats gjennom forebygging og 
tverrfaglig samarbeid i nær forståelse med hjemmet. 
Les mer under pkt 3a og 3b. Samt under punkt 4a,-BTI-
modellen og rett hjelp tidlig.

• Mestring gjennom skaperglede, engasjement og 
utforsking. Les mer under pkt 2 b.

• Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling. 
 Les mer under pkt 4a.
• Brukermedvirkning og mestring: mer under punk 2b,- 

medvirkning samt lek, læring og mestring.

B. BARNEHAGENS VERDIER OG 
PEDAGOGISKE PRAKSIS  

I Formålsparagrafen for barnehager er disse verdiene 
særlig vektlagt; vise respekt for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 
og solidaritet. Barnehagen skal også fremme demokrati, 
mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse. Det hele handler om 
hvordan vi møter barna. Her jobber vi for trygge, ærlige, 
meningsfulle og anerkjennende relasjoner.

Barn skal oppleve kjærlighet og at vi bryr oss om de. 
Derfor er personalet tydelige rollemodeller i hverdagen 
som forklarer hvorfor når vi tar avgjørelser.  Verdier læres 
gjennom å oppleve selv.  Barnet lærer å vise respekt for 
naturen ved å være i naturen med positive opplevelser, 
undring og læring. Barn må oppleve at livet går opp og ned.  
Vi kan ikke beskytte dem mot alt, men hjelpe dem igjennom 
livets opp- og nedturer så de kommer styrket ut av det, og 
kan mestre motgang.

Barns ytring kommer frem på ulik måte, og vi skal fange opp 
alles ytringer. I tillegg skal alle barn erfare demokratiske 

prosesser i praksis. Felles sang og aktiviteter gir felles 
opplevelser som skaper tilhørighet, noe som er en av 
pilarene for god psykisk helse. Vi bryr oss om hverandre, 
vi snakker om likheter og ulikheter, samt trekker frem det 
positive ved ulikheter, som til sammen utgjør et komplett 
mangfold. Måltid, påkledning, stell og lek er gode arenaer for 
samtaler om seg selv, om filosofiske spørsmål og er en arena 
for språktilegnelse. Alle tema kan prates om, og undres om 
sammen. Ansatte skal være «leken og ambisiøs» i møte med 
barnet. Vi skal utvikle en nysgjerrighetskultur og vi skal 
være raus og tydelig i omgang med hverandre i kollegiet, 
med barn og foresatte. Alle skal møtes med anerkjennelse 
og respekt for den man er. 

Læring skjer på en annen måte i barnehagen enn i skolen.  
Barn lærer bredt faglig gjennom lek og vår tilrettelegging. Vi 
tilrettelegger for gode møteplasser hvor barn kan utforske 
ulikt materiale. Alt vi gjør i barnehagen henger sammen. 
Eks: snakker vi om fugler, så lærer barnet naturfag, vi teller, 
studerer form+ farger, viser omsorg for naturen, lærer om 
bærekraft, bruker språk og tekst.

• HITRA KOMMUNE, handlings,- og økonomiplan for perioden 2021-2024

Hovedmålene for oppvekst, barnehage er definert slik:UTGANGSPUNKT 
FOR BARNEHAGENS 
PEDAGOGISKE PRAKSIS

MÅL MÅLEINDIKATORER

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

• Barn møter et rikt og stimulerende språkmiljø.
• Barn møter et læringsmiljø som stimulerer til undring, utforsking, lek og læring.
• Barn møter et fysisk læringsmiljø som er preget av mangfold og                                     

stor materiellrikdom.
• Barn blir kjent med naturen og lokale tradisjoner, slik at de opplever tilhørighet       

til eget nærmiljø.

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

• Barn har trygge og stabile tilknytningsrelasjoner i barnehagen.     
• Barn har et tilpasset læringsmiljø som fremmer sosial og personlig utvikling.
• Barn inkluderes i fellesskapet og utvikler vennskap i barnehage.
• Foreldre får tilgang til samtaler og flerfaglig kompetanse
     ved behov.

Mål 3
Brukermedvirkning og mestring 
skal prege all tjenesteyting

• Ingen indikatorer vedtatt enda. ((barnehagens ansatte jobber direkte med 
medvirkning og mestring hele dagen, i arbeidet med barna, og med øvrige 
samarbeidspartnere).
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2

OMSORG OG DANNING
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel 
og for utvikling av empati og nestekjærlighet.  Grunnlaget for å 
kunne omgås andre starter blant annet med at vi hjelper barnet 
med å bli kjent med og sette ord på egne følelser. Gjennom å 
utøve omsorg, lærer vi bort omsorg. Ansatte er i øyehøyde 
med barnet når vi prater med det, vi er tilgjengelige ved at vi 
er rolige og tilstede, og der barna er. Vi jobber for å opprette 
positive relasjoner til barnet, og vi verdsetter også barnas egne 
omsorgshandlinger. Omsorg utøver vi også gjennom å utfordre 
barna til å forsøke å klare ting på egen hånd, -oppleve mestring, 
som igjen fører til positiv selvfølelse hos barnet. Vi jobber etter 
trygghetssirkelens prinsipper med å gi barnet ei trygg havn 
ved behov, samt heie på barnet så det vil utforske. Ansatte i 
barnehagen legger til rette for forutsigbarhet på avdelingen, 
noe som igjen vil gjøre barna tryggere. På småbarnsavdeling er 
gjentagende rutiner kjempeviktig for at små barn skal oppleve 
forutsigbarhet og bli trygge. 

Ved at vi er sammen med barnet i refleksjon, undring, utforsking 
og utvikling, skaper vi en dannelsesprosess der barnet kan bli 
den beste utgaven av seg selv. «Danning er en livslang prosess 
som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 
egne handlinger og væremåter». Jf. Rammeplan. Gjennom å 
reflektere, sammen med barnet, kan barnet selv finne løsning 
på hvordan det kan handle i neste tilfelle. 

Mobbing tolereres ikke. Vi jobber daglig og systematisk for 
å forebygge utestengning og mobbing, og for å skape et godt 
miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Trygghet og 
trivsel er avgjørende for et godt læringsmiljø og hjemmet 
og barnehagen skal jobbe sammen til barnets beste. Barns 
psykiske helse og inkludering er viktige tema og tas opp i 
møter med foreldre.  Fra 1. januar 2021 får barnehagene ny 
lov mot mobbing med aktivitetsplikt, og barnehagene er i gang 
med utarbeidelse av en plan for et trygt godt og inkluderende 
barnehagemiljø. 

LEK, LÆRING OG MESTRING
Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i 
barnehagen og har en verdi i seg selv.  Leken er 
indremotivert, helhetlig og her skjer tverrfaglig læring for 
hvert enkelt barns hjerne. «Barn som får lekt mye, utvikler 
hele hjernen». Trygve Børve, psykolog. 

«Barndommen har en egenverdi, og vi skal ha en helhetlig 
tilnærming til barns utvikling». Jf rammeplan for bhg.  For 
oss betyr det at vi verner om leken, vi legger til rette for 
lek i mindre grupper. Sammensetning av gruppen samt 
hvilke rekvisita barna har tilgang på, er viktig. Og ikke 
minst vektlegger vi barnets medvirkning og utvikling. Her 
kan barna flytte om på inventaret, og utvikle leken og de 
kan selv finne eller be om ulikt materiale. I lek kan barna 
utforske voksenverden og egne opplevelser. Alt er på 
liksom og blir ufarlig, alt kan testes ut, og mestres. For at 
et barn skal tilegne seg nye ferdigheter eller kunnskaper, 
er det viktig at det opplever mestring, og at det er mulig 
for barnet å klare den utfordringen det står overfor. 
Å få delta i positiv lek og å få venner gir barn trivsel og 
utvikling i fellesskap og mening med dagen. Vi voksne er 
nær leken, vi er i leken, vi observerer, vi støtter leken og 
vi setter i gang lek.

Barn er født nysgjerrig og læring skjer i og gjennom leken, 
men vi skal også legge til rette for at barn blir så nysgjerrig 
at de lærer i aktiviteter som personalet iverksetter. 
Vi skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale 
og aktuelle områder. Læring skjer på en annen måte i 
barnehagen enn i skolen. Barn lærer bredt faglig gjennom 
lek og vår tilrettelegging så de får utforske - alene 
eller sammen med andre. Gjennom at vi er delaktige, 
oppmerksomme, og nysgjerrige opplever barna et 
læringsmiljø som stimulerer til undring, utforsking, læring 
og mestring. Vi lar barna prøve egne ideer og teorier, 
vi introduserer nye temaer, fenomener og materialer. 
Alt dette skjer i praksisen vår, der vi tilrettelegger for at 
hvert enkelt barn skal inkluderes og delta. 

MEDVIRKNING 
Barn skal bli hørt, og de skal medvirke ved å være aktivt 
deltagende i egen hverdag. Slik har de innvirkning på 
den daglige driften. Vi legger til rette for, og oppmuntrer 
til at barna kan gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Hos oss opplever barnet 
medvirkning ved at vi er lyttende til deres uttrykk, 
kroppsspråk, og følger opp. Dette krever tid og rom for 
å lytte, observere og samtale, og vi motiverer barnet til 
å påvirke sin egen hverdag. Et enkelt spørsmål; hva har 
du lyst til å gjøre? Innspill og interesser som barna har, 
kan vi følge opp gjennom nye tema, endring i dagen eller 
aktiviteter. Når månedsplanen skrives, kan de eldste 
være med på å bestemme aktiviteter og hendelser. 
Barna er for øvrig med på å velge bøker, sanger og leker 
på avdelingene. Vi ansatte er aktivt lyttende til barnets 
uttrykk gjennom språk, tegning, og andre uttrykksmåter, 
og på denne måten få mye innspill.

Barn medvirker også ved å være deltagende i egen 
hverdag. -Som å dekke bord, lage mat, rydde, og være 
med å gjøre klart for hverdagsaktiviteter. 

3

4
PROGRESJON 
Med progresjon mener vi at det skjer en utvikling. Progresjon 
er mer enn neste steg oppover på læringskurven. Progresjon 
kan være å oppleve stor variasjon i erfaring, i utvalg/utstyr. 
Ulik og bred erfaringsgrunnlag er kjempeviktig for bl.a. 
utvikling av basiskompetanse, og kreativitet.

Gjennom de ansattes med-undring, resonnering, 
tilrettelegging og deltagelse skal barna oppleve progresjon i 
sin hverdag. «Barns hypoteser, tanker og refleksjoner er viktige». 
Å spørre barna hva de tenker for at leken/aktiviteten kan 
bli bedre, kan gi gode muligheter for progresjon. Vi tenker 
at progresjon er en utvikling hos det enkelte barnet, i sin 
egen takt og ikke minst i ulik retning. Vi skal se hva som kan 
være barnets behov. -om det gjelder progresjon i variasjon 
eller i vanskelighetsgrad. Bredde er viktig, dess bredere 
variasjon, jo bedre grunnlag. «Om et barn løser et problem på 
5 minutter, eller om det tar flere år har ingen betydning, bare 
det ikke må reprodusere ferdig kunnskap» Giovanni Piazza. 
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TILVENNING OG OVERGANGER
Å være ny i barnehagen kan være både spennende 
og skummelt for barn og foresatte. Vi er opptatt 
av at oppstarten for barn og foresatte skal være 
så forutsigbar og god som mulig. Vi jobber etter 
trygghetssirkelen og målet er å skape trygg relasjon 
til barn og foresatte. Vi sørger for en tett oppfølging 
den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet 
og trygghet til å leke, utforske og lære. Vi ber alle 
høstens nye barn med foresatte på besøksdag på 
våren, samt at vi forventer at foresatte setter av en 
uke til tilvenning. Alle barn har primærkontakt når de 
starter i barnehagen, og når de skifter avdeling 
fra små til stor. Personale fra småbarnsavdeling er 
med barna/barnet over til storbarnsavdeling 
(i tilvenningsperioden) før de starter der. Sensitivt 
personale behøves for å tolke barn. Vi hjelper barnet 
til å sette ord på, og organisere følelser når det kan ha 
det tøft, f.eks. når foreldre sier ha-det og går. Det er 
helt ok å være lei seg, og vi skal anerkjenne barnets 
følelser, men samtidig må vi etter hvert forsøke å lede 
barnet bort fra savnet av foreldre og over til lek og 
samvær med andre. Vi gjennomfører oppstartsamtale 
med alle foresatte, og tolk leies inn ved behov. I 
oppstartsamtalene utveksles informasjon om barnet, 
hjemmet og forventninger avklares mellom hjem-bhg. 
For øvrig tilbys foresatte samtale ved behov.

SAMARBEID OG SAMMENHENG 
MED SKOLE
Det siste året i barnehagen har vi ukentlige 
samlinger for de barna som begynner på 
skolen neste høst (juniorgruppe). Vi jobber 
for å skape et fint samhold i gruppa slik at 
overgangen fra barnehage til skole skjer 
i trygge rammer sammen med venner. På 
våren gjennomføres felles foreldremøte for 
høstens skolestartere.

Vi jobber med sosial kompetanse også i 
juniorgruppa, og vi har praktiske oppgaver 
der målet er å skape nysgjerrighet rundt ulike 
fenomener, tall og bokstaver, samt refleksjon 
rundt sosial kompetanse. 
Det siste halvåret før skolestart skal 
juniorene være sammen med 1. trinn på 
skolen, en dag i måneden. Dette for å gi 
barna et inntrykk av hva de møter i skolen. 
Juniorene er også med på «opprykksuke». 
Det betyr at når 7 trinn er på leirskole, har 
skolestarterne skole hele uken sammen med 
årets 1.trinn. Her kan barna bli kjent med 
skolefritidsordningen (sfo).

Årsplan for barnehagen følger kalenderåret 
og deles ut i januar. For mer informasjon, ta 
kontakt med pedagogisk leder eller styrer.

BARN OG 
OVERGREP 
Vi snakker med 
barna om: Gode 
hemmeligheter og 
vonde hemmeligheter. 
Gode/vonde, lovlige/ 
ulovlige og riktige/ 
gale berøringer/
opplevelser. Vi snakker 
om kroppen (indre 
og ytre organer) og 
svarer når barnet spør. 
Personalet jobber for 
at barnet skal bli trygg 
på egen kropp, og få 
en positiv oppfatning 
av seg selv, og støtter 
barnet i å sette grenser 
for egen kropp og 
respektere andres 
grenser. Det skal være 
like naturlig å snakke 
om kropp som om 
andre ting.

7

8
BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING 
inndeles i tre 
dimensjoner: miljø, 
sosiale forhold og 
økonomi. Samarbeid 
er en forutsetning 
for å lykkes med de 
tre dimensjonene. 
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. I 
arbeidet med barna 
forsøker vi å gi barna 
er begynnende 
forståelse for 
bærekraft gjennom 
f.eks ta vare på 
naturen, gjenbruk, 
sortering av søppel, 
bry seg om andre og 
seg selv. 
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SAMARBEIDSPARTNERE

a. FORELDRESAMARBEID OG 
SAMARBEIDSORGAN

Personalet i barnehagen samarbeider med foresatte til det 
beste for barnet. Vi har sammen et ansvar for barnas trivsel 
og utvikling. Samarbeid mellom barnehage og hjem skjer i 
de daglige møtene (morgen og ettermiddag), i foreldresam-
taler og foreldremøter. En viktig forutsetning for et godt og 
gjensidig samarbeid blir derfor at foreldre viser interesse og 
investerer tid for å holde seg orientert om hva som skjer og 
hvordan barnet har det i bhg. Ansatte forteller fra barnets 
dag til foreldre, eller oppfordrer barnet til å fortelle. Vi har 
oppstartsamtale med foresatte når barnet starter i bhg. 
Foreldremøte gjennomføres en gang i året (oktober), og 
foreldresamtaler gjennomføres i februar. På foreldremøtet 
velger hver avdeling sin foreldrerådsrepresentant. ( totalt 2 
stk)

Foreldrerådsrepresentantene er foresattes talerør i Samar-
beidsutvalget (SU) for hele oppvekstsenteret. Foreldreråds-
representantene er også medlemmer i arbeidsgruppa, som 
består av 4 foresatte i barnehagen.

Arbeidsgruppas oppgave er å skape sosiale arenaer for å 
bli kjent, fremme samhold og trivsel, og de administrerer og 
tilrettelegger arrangementene. Det forventes at foresatte 
stiller opp der de ønskes. Ansatte er gjest på arrangement i 
regi av foreldregruppen.

Deltagere i arbeidsgruppa for 2020, frem til nytt foreldremøte i 
oktober er;
 Kim Inge Jørgensen, Tone Landrø Jørgensen, Alejandra 
Jobotn-Gomez og Elin B. Elstad. 

Tone og Alejandra er representanter fra foreldregruppen i 
oppvekstsenterets SU.

Før sommerferien arrangerer arbeidsgruppen sommerfest 
for barna. Første søndag i advent arrangerer foreldregrup-
pen juletretenning, og barnehagens ansatte arrangerer 
besteforeldredag med baking påfølgende mandag (da vi 
også har adventsstund). Innspill fra foresatte i foreldremø-
tet i oktober 2020 var, mer; gymsal, matlaging og turer.
Foresatte har en egen facebookgruppe hvor de legger ut 
sosiale treff. Foresatte kan skrive om de f.eks skal til bassen-
get, lekeplassen og samtidig spørre om flere ønsker å delta. 

Samarbeidsutvalget ( SU) er vårt øverste organ, og består 
av 12 medlemmer. SU skal bestå av: 2 representanter fra 
foreldrerådet i skolen, 2 representanter fra foreldrerådet i 
barnehagen, 2 ansatte i bhg, 1 ansatt fra lærerne og 1 ansatt 
fra øvrige ansatte i skolen, 2 representanter fra eier (en poli-
tiker + rektor), 2 representanter fra elever. SU er et rådgi-
vende, kontaktskapende og samordnende organ. De vedtar års-
plan for barnehagen, uttaler seg om høringer, kan arrangere 
sosiale tilstelninger/ dugnad, og har rett til å uttale seg om 
saker som angår enheten. 

b. BEDRE TVERRFAGLIG 
SAMARBEID/RETT HJELP TIDLIG    

Barnehagens personale samarbeider med pedagogisk psy-
kologisk tjeneste (pp-tjeneste), helsestasjon, familieteam, 
barnevernstjeneste, fysioterapeut samt psykisk helse. Pp-
tjenesten består bl.a. av lærere og barnehagelærere som 
har spesialistutdannelse om barns utvikling og behov. Vi vil 
alle det beste for barnet, og når barnehagen strever med å 
hjelpe et barn, eller når foresatte strever, kan vi be om hjelp 
fra disse instansene. Pp-tjenesten er her hver mnd. -og kan 
delta i møter med personalet, gjennomføre observasjoner 
av enkeltbarn, barnegruppen eller barnehagen som organi-
sasjon (ansatte og organisering). Når pp-tjenesten/andre er 
her for å observere enkeltbarn, har vi innhentet samtykke 
fra barnets foresatte i forkant. Helsesykepleier er ukentlig 
tilstede på småbarnsavdeling. Målet med tilstedeværelsen 
er å bli kjent med to-åringene før de skal på toårskontroll 
(barnet blir tryggere). Familieteamet har helsefaglig, sosial-
faglig, pedagogisk og psykologfaglig bakgrunn og kan sam-
arbeide med hjem og barnehage. Barneverntjenesten kan 
bistå hjemmet med veiledning, de kan delta i møter på bar-
nehagen. Arbeidsløypa er et dokumentasjonsverktøy, med 
beskrivelse av  tiltak og mål i arbeidet med barnet (i samar-
beid med foresatte). Hver enhet har Tiltaksteam, som er et 
internt fora hvor ppt, familieteam og helsesykepleier deltar 
i tillegg til rektor, styrer. Det er kontaktlærer/ped.leder som 
legger frem sak. Sakene er stort sett anonyme og målet er 
tidlig hjelp til barnet eller gruppen av barn. 

c. LOKALE SAMARBEIDSPARTNERE  

Vi samarbeider med MOWI Ulvan, Hitramat, Kystmuseet, Joker 
Knarrlagsund, gårdbruker Trond Larsen, lokale fiskere, Knarren 
restaurant, Hitra kulturskole, Biblioteket, redningsetatene, kyst-
vakten, foreldre og øvrig familie.  

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal vi gjøre 
barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Vi vil 
bidra til kunnskap om og erfaringer med lokale tradisjoner, 
samfunnssituasjoner og yrker slik at barna kan oppleve til-
hørighet til nærmiljøet.  Dette innebærer blant annet å dra 
på fisketurer på sjøen, bondegårdsbesøk med kyr, sau og 
lam, og besøke Hitramat for å se på foredling av krabbe og 
smake på krabbemat. Når vi tilbereder mat, snakker vi med 
barna om hvor maten kommer fra. Kystmuseet er en viktig 
samarbeidspartner i formidling av historie, spesielt utstillin-
gen om folket i Flatvika. Biblioteket finner frem aktuelt fag-
stoff og barnebøker som vi bestiller i forhold til tema, og vi 
kan dra dit på besøk med barn. Biblioteket kan også komme 
i barnehagen og lese for barn. Kulturskolen er her jevnlig 
med lærer og gjennomfører samling med, fortelling, sang og 
bevegelse til glede for barna. Med års mellomrom arrange-
rer redningsuke i samarbeid med skolen. Vi inviterer politi, 
ambulanse, brannvesen, kystvakt, seaking og de forteller 
om sin jobb. Barna får se, oppleve, bli kjent med, erfare og 
lære.
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a. KOLLEKTIVE LÆRINGSPROSESSER 
OG KOMPETANSEUTVIKLING

Prosessen med å utvikle virksomheten og seg selv 
som pedagog, er kontinuerlig. Å fremme samarbeid og 
medvirkning for barn, barnehageansatte og foreldre, og å 
knytte barns spørsmål til rammeplanens formål og områder 
er utrolig spennende og svært utfordrende.

Skal vi utvikle oss som barnehage er det viktig at hele 
personalet er med,- at hele personalet får høre det 
samme samtidig, reflektere sammen om det vi har hørt, 
sett eller opplevd og blir enige om videre praksis. Det er 
kollektive læringsprosesser. Kollektive læringsprosesser 
skjer også i våre refleksjonsmøter og på avdelingsmøter. 
Vi reflekterer, og stiller oss selv kritiske spørsmål, og 
kommer frem til nye løsninger / endret praksis. Vi setter 
søkelyset på oss selv gjennom medarbeiderundersøkelse 
og foreldreundersøkelse som gjennomføres hvert annet 
år, evaluerer resultat og kommer opp med nye tiltak for 
forbedret praksis.

BARNEHAGEN 
SOM EN LÆRENDE 
ORGANISASJON

LOKAL STRATEGI FOR SPRÅK, 
LESING OG SKRIVING / 
SPRÅKLØYPER/SYNGENDE 
BARNEHAGE
«Å bade barn i ord» er en metafor vi har 
brukt om språkstimuleringen vi yter overfor 
barna. Hverdagssamtalen er viktig, samt å 
sette ord på alt vi gjør. Både den nonverbale 
og den verbale kommunikasjonen er viktig 
for å utvikle et godt muntlig språk. Å få 
varierte og rike erfaringer er avgjørende 
for begrepsforståelse. Å samtale med 
barna om opplevelser, tanker og følelser 
er nødvendig for utvikling av et rikt språk. 
Vi forsøker å få lest for barna hver dag. 
Overføringsverdien av høytlesing er stor. 
Vi skal bidra til at barn leker med språk, 
symboler og tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Hvert 
år deltar juniorene på skrivedans i regi av 
pedagogisk leder og fysioterapeut. Målet 
er bl.a. å få en fornemmelse for relasjonen 
mellom bokstavformene. Opplegget går 
ut på å lage store bevegelser til musikk, 
for deretter å lage tilsvarende mønster på 
store flippoverark. 

1

2

3

4

SYNGENDE BARNEHAGE 
Vi satser på sang i mange sammenhenger i 
vår barnehage. Vi vet at sang har meget stor 
betydning for utvikling av empati, og styrker 
samholdet i en gruppe. Sang øker produksjonen 
av oxytocin, noe som gjør oss samarbeidsvillige 
og empatisk.  Å synge i gruppe gjør det i tillegg 
tryggere å uttale/lære begrep, enn om du må 
prøve alene.  For eksempel kan barn som strever 
med uttale av ord og læring av nye begrep, 
lettere lære gjennom sang i grupper. I hverdagen 
synger vi forskjellige sanger, på forskjellig språk. 
Om et barn kommer med et sangønske, må vi 
forsøke å lære oss den.  Vi kan dikte sanger 
spontant om hva vi har gjort f.eks. Vi synger 
gjerne når vi kler på oss for å gå ut, og vi synger 
ryddesanger. Barnehagebarna opptrer bl.a. 
på feiring av 17. mai og ved juletretenning på 
oppvekstsenteret vårt. 

BEDRE TVERRFAGLIG SAMARBEID
Det er viktig at alle tjenester i Hitra kommune 
samarbeider til barnets beste. Dette er 
beskrevet under punkt 3b,- bedre tverrfaglig 
samarbeid. Det handler om barns fysiske og 
psykiske helse og om å samhandle tverrfaglig. 
Vi har etablert en observasjonsgruppe, såkalt 
«korps», som består av helsesykepleier, 
pp-tjeneste, psykolog og andre ved behov.  
De komme en 1/2 dag og observere barn, samt 
personale i jobb. I etterkant av observasjonen 
gjennomgås observasjonene med styrer og ped.
leder. Informasjon fra observasjonene vil være 
nyttig for oss i jobben. Foresatte kan reservere 
seg mot at hjelpetjenestene observerer sitt barn. 

BTI-modellen (rett hjelp tidlig) vil vise hvordan 
ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber for 
å sikre at barn og unge får tidlig oppfølging ved 
behov.

TRYGT, GODT OG INKLUDERENDE 
BARNEHAGEMILJØ
Vår daglige forebyggende jobb, er at alle barn 
skal ha det bra og utvikle en god selvfølelse og 
oppleve tilhørighet. Det handler om grunnsynet 
vårt, våre arbeidsmetoder, barns medvirkning, ja 
nær sagt alt vi jobber med i bhg. For alt henger så 
tett sammen. 

Vi jobber systematisk for å forebygge 
utestengning og mobbing, og for å skape et godt 
miljø der barna trives og er sosialt inkludert. 
Denne forpliktelsen er tatt inn i lov om 
barnehager.  Barna skal få hjelp av voksne til å 
ta godt vare på hverandre. Vi har nulltoleranse 
mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. 
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Portugal                                             

b. VURDERING OG 
DOKUMENTASJON  

Vi skal jevnlig vurdere vårt pedagogiske arbeid. 
Vurderingsarbeidet bygger på refleksjoner som hele 
personalet er involvert i, gjerne gjennom pedagogisk 
dokumentasjon, men også andre metoder.  Våre vurderinger 
blir et grunnlag for ny praksis eller en videreutvikling av 
dagens praksis. Vi reflekterer både systematisk og uformelt, 
i ulike møter, samt underveis i hverdagen. 

Ved siden av å vurdere vår praksis, skal vi også dokumentere 
vår praksis. Dokumentasjonen kan være f.eks. bilder, 
fortellinger og tegninger. Dokumentasjonen skal på den 
ene siden gi foreldre, lokalmiljøet, kommunen og andre 

interesserte innsikt i hvordan vi arbeider og om vi oppfyller 
kravene i lov om barnehager og rammeplanen, samt lokale 
mål. På den andre siden skal dokumentasjonen hjelpe 
ansatte til å reflektere over egen praksis.

Vi har innført ekstra refleksjonsmøter en gang i måneden. 
Praksisfortelling, bilder og tankekart  kan være verktøy vi 
bruker når vi ønsker å vurdere vår egen praksis. Kollektive 
læringsprosesser og kompetanseutvikling skjer når vi 
snur speilet mot oss selv, stiller spørsmål og diskuterer 
fagstoff, ny forskning, reflekterer sammen, oppdaterer oss 
på ny forskning og diskuterer. For oss er det viktig at hele 
personalgruppen er med. Da vokser vi sammen.  

Det spiller en rolle hva vi tenker om barn, og det spiller en 
rolle hva vi tenker om barnehage.

Norge Slovakia        
Litauen                                                        

Brasil                                                                     
Costa Rica                                                                                                               Panama                                                                                      

Samisk flagg                                                                                
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DIGITALISERINGSSTRATEGI 
Våre digitale verktøy skal støtte opp om 
barns læreprosesser, og bidra til et rikt 
og allsidig læringsmiljø. Personalet er 
aktive i dette arbeidet sammen barna. 
Valg av riktig hjelpemiddel(verktøy) i 
arbeidet er hele tiden et pedagogisk 
valg: når er det mest hensiktsmessig å 
benytte digitale verktøy, og når er det 
mest hensiktsmessig å bruke andre 
hjelpemiddel i arbeidet? Barna skal 
oppleve variasjon.  Barna skal lære 
gjennom å bruke de ulike verktøyene. 
Vi skal utøve digital dømmekraft når 
det gjelder informasjonssøk, samt bidra 
til at barn utvikler en begynnende etisk 
forståelse knyttet til digitale medier.  

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 
- En viktig metode med observasjon, 
dokumentasjon og refleksjon som grunnlag 
for tolkninger og valg i vårt arbeid med barna. 
Vi forsøker å se på eget arbeid i nytt eller 
ulikt lys, i personalet, men også sammen 
med barn/foreldre. Arbeidsmåten kobler 
sammen verdier, praksis, barnehagens 
mandat og pedagogiske og filosofiske 
teorier. Denne arbeidsmåten bidrar til en 
lærende organisasjon. Dokumentasjon 
synliggjør praksisen vår, mens pedagogisk 
dokumentasjon setter praksisen vår i 
bevegelse, og resulterer i en endring og 
videreutvikling av praksis. Hovedessensen 
er en nysgjerrighetskultur hos ansatte, 
der vi vurderer eget arbeid for hele tiden å 
forstå barnet mer og bedre, samt utvikle oss 
kollektivt i personalet. 

Polen                                             
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Godkjent i samarbeidsutvalget for 
Knarrlagsund oppvekstsenter 
25. JANUAR 2021


