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Kvenvær oppvekstsenter  

- barnehage 

 

 

 

 
Velkommen til et nytt barnehageår i på Kvenvær barnehage. På oppvekstsenteret har vi 

barn 1-9 år, 18 barn. På barnehagen finns 8 barn. Ansatte med 3 ulike nasjonaliteter, 

malaysisk, svensk og norsk. Ligger på et lite sted der alle er kjent med hverandre. Vi har 

flotte omgivelser, gapahuk, kyst og skog. 

På barnehagen og sfo, som i dag er sammen, har vi 4 ansatte.  Vi arbeider tett sammen, 

skole, barnehage og sfo. Vi bruker alle ressurser felles. 

Vi spiser kun hjemmebakt brød . 

 

Vår felles visjon er:  

Kunnskap, kjærlighet, lek og omsorg 

 
Lek er barns viktigste aktivitet. Se videre nedover.  

Kunnskap Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og 

selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling. Barna skal få 

oppleve gleden av å lære og mestre i barnehagen. Vi skal se hvert enkelt barns 

potensiale, interesser og utviklingsmulighet og ta utgangspunkt i det. Vi fokuserer på å 

undre oss sammen med barna gjennom både ustrukturerte og strukturerte filosofiske 

samtaler (refleksjon).  

Kjærlighet: Vi skal møte barna med varme, respekt og tillit.  



Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom. Alle barn 

skal bli sett og møt i tråd med deres behov og muligheter. Alle barn skal oppleve en 

trygg barnehagehverdag.  

 

Trivsel og trygghet er en god plattform når vi videre arbeider med å skape et miljø for 

å gi utfordringer og mulighet for kreativitet, med oppgaver og opplevelser som gir 

mestring. 
 

 

Barnehagens hverdag styres av Lov om barnehager og Rammeplan. 

Både loven og Rammeplanen beskriver et bredt spekter av oppgaver 

og innhold som barnehagen skal ivareta og legge til rette for. 

Årsplanen sier noe om hvilke verdier vi i barnehagen skal jobbe 

etter, og utdyper noen av de viktigste arbeidsoppgavene barnehagen 

har. Årsplanens innhold skal gjenspeiles i barnehagen. 

Gjennomføring av planene skal allikevel være så fleksible at de har 

rom for spontanitet og barnas medvirkning. 

 

Omsorg 

 
En god barnehage handler først og fremst om relasjonen mellom det enkelte barnet og 

de voksne.  

 

Det første møtet i barnehagen legger grunnlaget for barnets trivsel. 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 legge en plan som passer 

oppstarten for hvert enkelt barn. Noen trenger lengre tid enn andre på å tilpasse seg 

den nye hverdagen. Å sette av god tid i barnehagen, kortere dager de første ukene kan 

være lurt som forelder. Å være sensitiv for hvert enkelt barns behov i den første 

oppstartsperioden kan være en god investering i det som er starten på barnehagetiden. 

Også i overgangen til skolen er det lurt å være oppmerksom på signaler fra barnet, slik 

at vi kan tilpasse og gjøre overganger så gode som mulig.  

 

Voksne i barnehagen skal være en trygg base, en ladestasjon, hvor barna blir ivaretatt, 

møter trygghet og trøst. I et samspill med voksne kan barna søke ut, utforske, lære og 

mestre, med den voksne trygt tilstede i krevende situasjoner.  

Trygge barn med positive relasjoner til de voksen har det beste utgangspunktet for 

læring og mestring. 

 

 

Voksne i vår barnehage skal 

 Være engasjerte og varme i samspill med barnet – vise respekt og anerkjennelse 



 Oppmerksomme og se hvert enkelt barn og foreldre ved oppstart på morgenen, si 

hei og hjelpe til med overgangen fra foreldrene og inn i leik  

 Skape relasjoner til hvert enkelt barn 

 Gjøre seg kjent med barna og familiens bakgrunn, historie 

 Møte barnets behov med forståelse og respekt 

 Sette grenser, respektfullt ta ledelse og regulere atferd 

 Være sensitive overfor barns uttrykk og følge opp – den voksnes ansvar for 

tilknytning og relasjonen 

 Samtale, lytte og fortelle – legge grunnlag for den gode samtale og god 

språkutvikling 

 Være tydelige, lede og sette grenser – gi trygghet, gode rammer og skape trivsel 

 Ha rom og tid for leik og humor, kos og glede! 

 

 

 

Sosial kompetanse 

 
Å forholde seg til andre er noe av det mest vesentlige barn lærer i barndommen! Og det 

er en av de viktigste ferdighetene vi kan ta med oss videre i livet.  

 

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. Barnehagen skal bidra til å 

utvikle barns sosiale kompetanse. Utvikle evnen til å forstå andres ulike perspektiv og 

rolle, kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problem og løse 

oppgaver. Barn lærer seg å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. 

Å utvikle evnen til å være en god venn og å inkludere andre i lek og vennskap. Å ta og 

opprettholde kontakt med andre, vise omsorg og ta hensyn. Alt dette skal læres, 

utprøve og øves på, hver dag når vi er sammen med andre i barnehagen – det er ingen 

liten jobb for et barn! 

 
Vår sosiale kompetanse utvikles sammen med andre mennesker. Og akkurat som barn, 

har også voksne styrker og svakheter i sin sosiale kompetanse. Som voksen i barnehagen 

må vi derfor se på vår egen sosiale kompetanse, og arbeide med dette; vi er 

rollemodeller for barna i barnehagen!  

 

Voksne i vår barnehage skal 

 Hjelpe barna å sette ord på egne og andres følelser, og handle ut fra det man ser 

 Vise omsorg og anerkjennelse for barnas følelser og behov 

 Hjelpe barn i leik og aktiviteter 

 Lage gode rammer for vennskap 

 Sette tydelige grenser for hva som er greit å gjøre/si til andre 

 Være aktive og engasjerte i leik og aktiviteter sammen med barna 



 Støtte og hjelpe barna til å løse konflikter selv 

 Være spesielt oppmerksomme på barn som trenger ekstra hjelp og støtte i leik 

og vennskap 

 

 

 

 

Lek og læring i barnehagen 

 

Leik er barns viktigste aktivitet. Leikende læring er grunnlag for utforskning og 

bearbeidelse av inntrykk. Leik og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial 

kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål 

danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Vi skal ha et variert leik- og 

aktivitetstilbud. Alle barn skal oppleve gleden av å være i leik.  Vi skal bruke det fysiske 

miljøet til å skape gode og varierte arenaer for leik.  

Leiken gir mening i tilværelse!    
Voksne i vår barnehage skal 

 Gi rom og mulighet for leik 

 Legge til rette for leik, lage lekemiljø og sette rammeplanens mål og innhold inn i 

barnehagens hverdagsaktiviteter i alt vi gjør. 

 Gi utfordringer i leik og aktiviteter tilpasset barnas forutsetninger og 

muligheter for å skape mestring/ god selvfølelse og læring. 

 Være tilgjengelig og observante i barns leik, gå inn og utvikle leiken ved behov, gi 

leken næring hvis den stopper. 

 

 

Mestring 

 
Barns følelse av mestring er viktig for barnets lærelyst og utviklingen av en positiv 

selvfølelse. Det er de voksnes oppgave å støtte/ hjelpe og utfordre. For å legge til 

rette for oppgaver barnet kan mestre er det viktig at de voksen har god kunnskap om 

hvert enkelt barn. Oppgaver som strekker barnets ferdigheter, men samtidig er 

innenfor det barnet har mulighet for å greie. Alle barn er forskjellige, og for at alle 

barn skal kunne oppleve mestring i hverdagen er det viktig at oppgavene de får er av en 

slik art at de selv kan klare det. Barn trenger forskjellige oppgaver etter alder, 

interesser og stadier i sin utvikling.  

 

Voksne i vår barnehage skal 

 Legge til rette for lek, aktiviteter og oppgaver tilpasset barnets forutsetninger 

og behov 



 Oppmuntre og støtte barn i utforskning/ utprøving/ og utfordringer. 

 Gjenta og repetere, og se og oppmerksomme når et barn mestrer noe nytt. 

 

 

 

Barns medvirkning 

 

Barnehageloven § 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet.  

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening om alt som vedrører 

det, og barns meninger skal tillegges vekt. 

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la 

dem gjøre som de vil. Det handler om at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de 

har betydning for det som foregår.  De voksne i barnehagen skal ikke styre den 

pedagogiske praksisen alene. Likeverdighet og respekt for hverandre er viktige 

prinsipper. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom 

barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. 

Barna skal få medinnflytelse på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres dvs. 

innflytelse på pedagogisk praksis.  

De skal bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetent og gjennom det få bekreftelse. 

At barna møter anerkjennelse og blir sett er viktige prinsipper. 

Det betyr at barna må lære at det ikke alltid blir som de selv ønsker. Det er mange barn 

som ønsker å bestemme. Da kan ikke alle få bestemme hele tiden, men være med å ta 

demokratiske avgjørelser. De voksne skal kommunisere med barna på en måte som gjør 

at barna føler seg verdifulle og betydningsfulle.  

 

Voksne i vår barnehage skal 

 Legge til rette for barns medvirkning gjennom direkte påvirkning i hverdagen i 

sammenhenger der dette er reelt. 

 Være lydhøre for barns innspill på barnehagens hverdagsaktiviteter. 

 Være sensitive for å fange opp både kroppslige og språklige uttrykk fra barnet. 

 

 

 

Mangfold er hverdagen 

 

Hverdagen på Hitra preges av et mangfold av kulturer og språk. Språket er personlig og 

identitetsdannende og nært knyttet til følelser. I barnehagen har vi ikke mulighet til å støtte 

opp om alle de ulike språkene, så det er viktig at de utvikler et godt morsmål hjemme. 

Barnehagens oppgave blir å sørge for at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke 

språket som kommunikasjonsmiddel. Vi skal gi et rikt og variert språkmiljø, og gi tidlig hjelp til 

de som har behov for det. Vi skal støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt 

for å fremme barnets norskkunnskaper.  



Alle barns kultur skal finnes synlig i barnehagen og litteratur fra forskjellige språk skal finnes. 

Vi ønsker alle barn blir nysgjerrig på ulike måten att leva i verden. 

 
Voksne i vår barnehage skal 

 være modige, rause og inkluderende i sin praksis i barnehagen 

 gi barn og foreldre opplevelse av å bli sett, inkludert og verdsatt 

 vise anerkjennelse og respekt for andre kulturer, språk, livssyn og verdier 

 ivareta ulike behov og forutsetninger slik at barna tilbys et barnehageopplegg 

tilpasset sine behov 

 arbeide med språk og kultur (språklig bevissthet, språkopplæring, 

kommunikasjon, kulturforståelse, kunnskap om kulturer og religioner)  

 jobbe med verdier som demokrati og toleranse 

  gi alle barn en positiv følelse og stolthet for hvem de er.  

 
 

 

 

Barnehagens prioriterte områder  

 
Med bakgrunn i tidligere erfaringer, evalueringer av satsningsområdene, har vi satt opp fire 

områder vi vil arbeide mot dette barnehageåret:  

 Pedagogisk plan 

Under førre året har vi utarbeta en felles verdigrunn for skole og barnehage. Det ledde 

til at vi så behov av ett dokument der alle våre planer var samla. Den jobber vi fortsatt 

med under 2017. 

 Ny rammeplan fra 2017. 

Det var et mål for 2016 og vi har samme dette året å, da rammeplanen ikke vil være før høsten 

2017 (tror vi…) Vi skal gjøre oss kjent med den nye rammeplanen og implementere den etter den 

kommer. 

 Pedagogisk dokumentasjon 
Personal leser Lyttendets pedagogikk , etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Henger sammen 

med ny rammeplan. 

 IKT 
Vi skal jobba med bee-bootar (programmeringsbare roboter) og nettbrett som ikt 

metoder for læring i skole og barnehage. Barna skal få prøve seg på at programmere 

robotarne og få en grunnforståelse for hva programmering er. Personale skal trene seg 

på at legge tilredte for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom 

digitale uttrykksformer. Barn skal få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til 

lek, kommunikasjon og innhentning av kunnskap. 

 

Fagområdene  

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” har delt inn barnehagens innhold i 7 

fagområder. Fagområdene dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. 

Fagområdene tilpasses barnegruppen, barnas interesser og lokalsamfunnet vårt. I 



årsplanen vår sier vi noe om hvordan vi søker nå de målene som Barnehageloven og 

Rammeplanen legger frem og vi har valgt å ha konkrete mål for hvert fagområde.  

 

ANTALL, ROM OG FORM 

Personalet skal: 
 Støtte barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnas interesser og uttrykksform. 

 Være bevist bruken av egne begreper om matematikk. Bruke begreper fra Begrepsplana*. 

 Resonere og undre seg med barna rundt matematikk og matematiske sammenhenger. Knytte 

begreper, matematiske problemer og oppgaver til aktiviteter ute og inne. 

 Legge til rette ved å bruke utstyr som gir erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og 

måleredskaper, og være med å fundere rundt begreper om avstand, vekt, volum og tid osv. 
 

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 

Personalet skal: 
 bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kosthold, 

hygiene, aktiviteter og hvile. 

 Tilrettelegge for varierte aktiviteter i hverdagen, utnytte det fysiske miljøet. Utfordre 

og trygge barna, bruke områder i nærmiljøet som utgangspunkt for aktiviteter og 

oppgaver. 
 

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 

Personalet skal: 
 Gjennom bruk av samarbeidspartnerne på bli kjent med dyr, dyrehold, produkter fra dyrene.  

 Undre seg sammen med barna rundt sammenhenger i naturen og tekniske løsninger i 

samfunnet. 

 Ordna en miljø der barna får prøve seg med ulike tekniske løsninger og naturlover. 

 Undre seg sammen med barna kring eksperiment. 

 Være kjent med de vanligste trær, planter, dyr på Hitra og bruke dette aktivt sammen med 

barna. Bruke områder i nærmiljøet som utgangspunkt for dette. 
 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Personalet skal: 
 Legge til rette for voksenstyrte og barnestyrte aktiviteter for å utøve og nyte estetiske 

inntrykks- og uttrykksformer, som sang, dans, drama, forming. 

 Gi barna tilgang til utfoldelse med ulike materialer som for eksempel leire, ulike 

malingsteknikker, ull, treverk og lignende. Oppmuntre, motivere og stimulere. 

 Gi barna mulighet å bruke digitale verktøy for å lage film, dokumentere mm. 
 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Personalet skal: 
 Bruke Plan for begrepsutvikling … fra barnehage til skole. 
 Lytte og gi respons på barnas innspill 

 La barna møte symboler i hverdagen, peke ut og legge merke til dette sammen med barna 

 Gi barna erfaringer innenfor historier, eventyr, sang, gåter, vitser, rim, regler. 

 Vise forståelse for betydningen av barns morsmål.  



 Ved behov brukes TRAS eller andre kartleggingsverktøy i barnehagen, (Tidlig registrering 
av språk). 

 

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Personalet skal: 
 Ved å bruke nærmiljøet få kjennskap til skogen, fjæra og marka rundt Kvenvær. 

 Gi erfaringer med lokal jakt og fiskekultur. 

 Medvirkning. Gjennom at ta med barna i beslutninger som er passe for dem skal barna være 

med å påvirke sin egen hverdag, delta og påvirke fellesskapet. 

 Gi barna erfaringer av at egne valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for seg selv 

og for andre. 

 Bruke nærmiljøet, ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas 

forutsetninger og interesser. 

 Trafikk 

Hver gang vi går på veien skal vi snakke om hvordan vi går trafiksikker. Da vi er i Fillan går vi 

på overgangsstellen og vi snakker om hvordan vi går der. Hvordan ser symbolen for gang og 

sykkelbane ut! Refleksaktion felles med skolen.                                                                                        

Elevene ser film laget av NLF  Norsk Lastebileier-forbund. Denne omhandler førerens 

perspektiv og hvor lett det er for et barn og forbli uoppdaget bak en ryggende lastebil. 

Sammen med skolen. 

 
 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Personalet skal: 
 Møte barnas tro, undring og spørsmål med respekt.  

 Skape rom for opplevelse, undring, ettertanke og gode samtaler. 

 Markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i 

barnehagen. 

 Være bevisst den betydning personalet har som forbilder, og opptre slik at barna kan få 

støtte i egen identitet og respekt for hverandre. 

 

Dokumentasjon og evaluering 

 

Vi har valgt å bruke bilder fra hverdagen i barnehagen og praksisfortellinger fra 

samtaler med barn som dokumentasjon. Ansatte bruker bilder og 

praksisfortellinger til å refleksjon over eget arbeid i barnehagen.  

På månedsplan vil det være en liten oppsummering fra forrige måned. I tillegg 

bruker vi 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 barn, og mellom barn og voksne. Bildene er gode 



utgangspunkter for samtaler med barna om hva man har opplevd sammen. Voksne 

kan gjenskape hendelse, følelser og felles opplevelser ved å snakke om bildene.  

Vi evaluerer vår virksomhet to ganger om året, på siste personalmøte hver 

semester. Der ser vi om vi har nådd målene og hva som trengs videre. 

 

 

Foreldresamarbeid 

 

Familien og barnehagen har ulike funksjoner ovenfor barnet. Samarbeid mellom 

personalet og foreldrene er derfor en viktig del av barnehagens innhold. 

Gjennom en god og åpen dialog ønsker vi å knyte hjem og barnehage sammen til 

det beste for barnet. Lov om barnehager legger stor vekt på foreldrenes 

medvirkning og vi skal legge tilredte for det. Vis interesse for hvordan barnet 

har hatt det i løpet av dagen. Dersom du lurer på noe, snakk med de voksne. I 

barnehagen vil vi hvert enkelt barns beste, men også det beste for barna som en 

gruppe. I barnehagen vil det meste av tiden være flere barn sammen i lek og 

aktivitet. Barn lærer mye av dette, men det krever også mye å skulle forholde 

seg til flere andre i alle leker og aktiviteter.   
Barnehagens ansatte skal: 

 Gi foreldrene trygghet på at barnet har det trygt og godt i barnehagen  

 Gi foreldrene innflytelse på eget barns barnehagedag.  

 Ha en god og åpen kommunikasjon med foreldrene. 

 Gi foreldregruppen innflytelse på barnehagevirksomheten.  

 Personalet snakker med foreldrene hver dag og forteller hvordan barnet har 

hatt det, lytter til foreldrenes meninger og innspill.  

 Gi tilbud om to individuelle foreldresamtaler i året. Flere ved behov. 

 Foreldremøter med informasjon om barnehagevirksomheten og mulighet til 

diskusjoner og innspill. Et foreldremøte med invitert gjest som gir kunnskap, 

sammen med skolen. 

 Foreldrekaffe, høstvernissage, sommerfest og lignende arrangementer for 

foreldrene i barnehagen.  

 Jevnlige møter i oppvekstsentrets samarbeidsutvalg.  

 Sende ut planer og informasjonsskriv til foreldrene. 

 Vi gir små glimt fra hverdagen gjennom bilder og praksisfortellinger.  

Vi forventer at foreldre: 

 Hilsen på barn og voksne når de kommer i barnehagen  

 Snakker positivet og fordelaktig om andre barn og foreldre, ansatte, og 

barnehagen vår 

 Er bevisste i forhold til å være med å skape vennskap for alle barn 

 Er inkluderende og bevisste i sosiale aktiviteter, for eksempel bursdager 

 Deltar i aktiviteter og sosiale arrangementer i barnehagen 



 Tar opp med barnehagen, det som kan være utfordrende, vanskelig eller de er 

misfornøyd med, på en respektfull måte  

 Deltar på foreldremøter og utviklingssamtal. 

 Holder personalen oppdatert med e-postadresser og telefonnummer. 

 

Foreldrene har dannet foreldregruppe med representanter fra barnehagen. En 

representant fra barnehagen og en fra skolen sitter i oppvekstsenterets 

Samarbeidsutvalg.  
På høstens foreldremøte blir trafikksikkerhet diskutert med foreldrene. Disse kommer med 

innspill på hvordan denne kan opprettholdes/ økes. 

Tema trafikksikkerhet finnes på Su sin saksliste på utvalgets to årlige møter. Der presenteres 

status samt de tiltakene som allerede er gjort. Samtidig sees det på hvordan en kan få politisk 

hjelp til gjennomføring av nye tiltak. 
 

 

Skolestarter 

Ved Kvenvær  oppvekstsenter  jobber skole og barnehage tett sammen som en enhet. 

Skolestarterne i barnehagen  er ofte med i timer på skolen i forskjellige fag/tema.  

Felles utearealer gjør at alle barna  uansett alder blir godt kjent med hverandre. Under 

våren inviteres skolestarter sirka 5 ganger og barn og foresatte inviteres til samtale 

under våren. Barn og foresatte inviteres til alle fellesfester/møter under våren. 

 

Åpen barnehage 

I november 2016 startede vi en åpen barnehage, en dag i uken. Vi vil skape et sosialt 

treffsted for barn og voksne i og rundt Kvenvær, om du har barnehage plass eller ikke. 

Hit kan barn i alderen 0-6 år komme, i følge med en voksen. Foresatte har selv ansvar 

for egne barn og å deltar sammen med barna i de planlagt aktivitetene 

barnehagelæreren har lagt til rette for. 

Her kan barn og voksne få mulighet til å møte hverandre, drøfte felles 

gleder/utfordringer og få veiledning fra fagpersonell. 
 

Planleggingsdager 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen/sfo stengt.  

Første halvdel av 2017 er det planleggingsdager 15 mars og 2 mai.  

Høsten 201 er planleggingsdager ikke planlagte. 

 
 

 

 

 


