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1.a. Fillan barnehage
Fillan barnehage er en kommunal barnehage som ligg-
er i kommunesenteret på Fillan. Etter en omfattende 
utbygging og rehabilitering ble barnehagen offisielt 
åpnet høsten 2017. Barnehagen består av 2 flotte, 
moderne bygg som er fysisk bundet sammen med  
et mellombygg. 

Barnehagen har 6 avdelinger med til sammen 90  
plasser. På Småbarnshuset har vi plass til 36 barn i  
alderen 1-3år. Disse er fordelt på 3 avdelinger à 12 barn 
og med avdelingsnavnene: Blåklokka Hestehoven  
og Skogstjerna

På Storbarnhuset har vi 54 barn i alderen 3-6år, fordelt 
på 3 avdelinger à 18 barn og med avdelingsnavnene: 
Selja, Rogna og Bjørka

Fillan barnehage har pr. i dag ca. 30 ansatte hvor 12 av 
disse har pedagogisk bakgrunn, mange med tilleggs-
utdanning. Resten av personalgruppa består av fag- 
arbeidere og assistenter, også de med høy kompetan-
se og erfaring. 

I vår barnehage har vi et stort mangfold av men-
nesker, store som små, ansatte som foreldre. Alle er  
unike og skal behandles på bakgrunn av det. Språklig og  
kulturelt mangfold preger vår hverdag og blir sett på 
som en styrke og en ressurs. 

Barnehagens beliggenhet gir mange muligheter for 
samarbeid og samhandling med lokalmiljøet, noe vi 
også benytter oss av i vår pedagogiske praksis. Å være 
en Livsgledebarnehage for eldre som vi ble som en av 
de første i landet, innebærer at vi må omsette kjerne-
verdiene i praksis gjennom systematisk og kontinuer-
lig arbeid. Faste månedlige besøk på Helsetunet og på 
Blåfjell er blant annet en del av hverdagspraksisen vår.

1. PRESENTASJON AV EGEN ENHET 
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FILLAN BARNEHAGE, en god plass å 
være for å leke, oppleve og lære

.... er barnehagens visjon og skal vise vei i 
hverdagspraksisen vår. 

Barnets beste skal være i fokus når det gjelder valg 
og begrunnelser. I dagens barneoppdragelse ser 
vi at mange barn tidlig i livet får rollen som prins 
eller prinsesse. Dette er et tegn på god omsorg og 
kjærlighet fra foreldrenes side og som ansatte i 
barnehager og skoler, verdsetter. 

Men dette er positivt for utvikling av barnets 
selvbilde og identitet så lenge omsorgspersonene 
er bevisste på å ikke ta rollen som barnets «tjener». 
Barn som aldri møter motstand og som alltid 
får hjelp til å ordne opp for seg, blir sjelden 
robuste barn/mennesker som er i stand til å 
takle de utfordringer livet byr på, enten det er i 
barndommen, ungdomstiden eller voksenlivet.

En god plass å være betyr for oss i Fillan 
barnehage at barn skal få trening i å 
fungere i et fellesskap, skape vennskap 
der den enkeltes stemme blir hørt, 
god omsorg blir gitt og demokratiske 
prinsipper blir ført. 

Videre skal det legges vekt på at barn får 
tid og rom til å prøve selv, være kreative 
og oppfinnsomme, vente på tur, dele og 
kompromisse. 

Å være ute i all slags vær, bli kjent med 
naturens gang, få tilgang til vannlek, gjørme 
og kliss-klass, klatre i trær og bestige 
«fjelltopper». Ja, alt dette hører med i den 
norske barnehagetradisjonen og som vi i 
Fillan barnehage verdsetter høyt og skal 
fortsette med å praktisere hver dag. 
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FILLAN BARNEHAGE, en god plass å 
være for å leke, oppleve og lære

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

• LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 
 FOR BARNEHAGER: 
 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet 
 som skal planlegges, dokumenteres og 
 vurderes. Grunnlaget for vår pedagogiske 
 virksomhet bygger på barnehageloven og 
 forskrift om rammeplan for barnehagens 
 innhold og oppgaver. 

 Alle ansatte skal være kjent og arbeide i tråd
  med innholdet i rammeplanen. Den gir retnings-
 linjer for verdigrunnlaget, innholdet og oppga-
 vene til barnehagen. Planen legger vekt på barns 
 medvirkning og at omsorgs- og læringsmiljøet 
 skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring 
 og følelse av egenverd. Sosial og språklig 
 kompetanse samt 7 fagområder som i tillegg 
 skal ha lokal forankring, skal være viktige deler 
 av barnehagens læringsmiljø. 

• HITRA KOMMUNES HANDLINGS-
 OG ØKONOMIPLAN FOR 2019-20122: 
 I tillegg til de sentrale føringene skal det 
 pedagogiske innholdet i barnehager og skoler 
 på Hitra i denne perioden være tuftet på 2 mål:

 1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og
  unge utvikle grunnleggende ferdigheter
 2. Gjennom et inkluderende og helsefremmen-
  de læringsmiljø, skal barn og unge utvikle 
  respekt for menneskeverdet og naturen

 4 FOKUSOMRÅDER SOM ER BESKREVET I 
 HITRA KOMMUNES HANDLINGS -OG 
 ØKONOMIPLAN 2019-22:
 1. Mestring, lek og læring
 2. Tidlig innsats
 3. Kollektive læringsprosesser 
  og kompetanseutvikling
 4. Helhetlig tilnærming gjennom 
  tverrfaglig samarbeid

Hvordan det skal jobbes med disse fokusområdene i 
2019 blir beskrevet mer detaljert underveis i planen. 

2.b. Barnehagens 
pedagogiske praksis
For at barn skal ha meningsfulle dager i 
barnehagen som er preget av trygghet, 
tilhørighet og sosialt fellesskap, må utvikling 
av barns sosiale ferdigheter stå i fokus og 
jobbes kontinuerlig med. Mange barn trenger 
tett oppfølging av tydelige voksne og god 
tilrettelegging. Dette for at de skal lære seg å 
bli en del av et fellesskap med de rettigheter og 
«forpliktelser» det medfører. I samarbeid med 
foreldrene skal vi derfor legge vekt på å bygge 
motstandskraft og utvikle mestringsstrategier 
hos barn. 

Hitter-samfunnet er som mange andre samfunn 
bygd på idealer der vi tar vare på hverandre og 
bryr oss om de rundt oss. For oss i barnehagen 
er dette en verdi vi ønsker å opprettholde  
og «gjødsle». 
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2.c. Synliggjøring av barnehagens arbeid med:
PROGRESJON, DANNING, MEDVIRKNING og MESTRING: 

Systematisk refleksjonsarbeid skal være arbeidsmetoden i 2019 for å skape større forståelse og erfaring 
med å anvende disse fagbegrepene i møte med det enkelte barn og grupper av barn. 

SOM UTGANGSPUNKT for refleksjonsarbeidet har 
vi  valgt å «oversette» begrepene på denne måten:

DANNING handler om hvordan vi blir som 
mennesker og det som skjer i samspill med andre. 
Det handler om å utvikle evne til å reflektere over 

egne handlinger og væremåter, aktiv og kritisk deltakelse 
i demokratiet, øve innflytelse, kunne argumentere og lytte. 

Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn 
omsorg, mer enn sosialisering, samtidig rommer 

danning alt dette!
MEDVIRKNING betyr at barn skal få delta i de 

fleste deler av barnehagens daglige virke. At de 
skal oppleve demokrati betyr at de skal oppleve å få 

være en del av den demokratiske prosessen som vi har i 
samfunnet for øvrig. Samtidig som barn ikke skal utsettes for 
valg de ikke har forutsetninger for å ta. Dette betyr at vi som 

pedagogisk personell skal tilrettelegge for en god prosess 
der barn opplever at deres stemme er viktig, men ikke 

nødvendigvis være avgjørende til den endelige 
beslutningen.

MESTRING betyr at personalet er 
forpliktet til å tilrettelegge for at barn 

i alle aldre får tid og rom til å medvirke og 
delta aktivt på hverdagsaktivitetene. Ved å 

jobbe etter føringene i pedagogisk dokumentasjon 
med vekt på bevisste, kompetente voksne i et 

variert, kreativt og stimulerende leke- og læringsmiljø, 
legger vi også rette for progresjon som en del av barns 

danningsprosess. Gjennom individuell tilpassing av oppgaver og 
krav skal enkeltbarnet få veiledning og støtte av den voksne til å ta 

i bruk ulike strategier som tilslutt fører til mestring. Mange barn 
trenger hjelp og trening i å jobbe med motstand og dette skal vi 

være bevisste på.  
Bruk av digitale verktøy samt utnytte potensialet som 

ligger i mangfoldet av alternative læringsarenaer 
i nærmiljøet vårt, kan by på andre muligheter 
for mestring enn det som vi tradisjonelt har 

tenkt på. 

PROGRESJON innebærer at alle barn 
skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang 

med utgangspunkt i kunnskap, erfaringer og 
ferdigheter barnet allerede har. Alle barn skal 

kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold og 
barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 
aldersgrupper får varierte leke- aktivitets- og 

læringsmuligheter.

MESTRING: 
Følelsen av at du duger 

til noe, at det er et eller 
annet du får til.
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«Fillan barnehage en god plass å være, for å leke, oppleve å lære» med vekt på:
OMSORG, DANNING, LEK, LÆRING, MEDVIRKNING, PROGRESJON
Handlingsplan for å omsette verdier og sentrale begrep i pedagogisk praksis

…….. VOKSNE I FILLAN BARNEHAGE SKAL SØRGE FOR:
OMSORG/EN GOD PLASS Å VÆRE LEKE OG OPPLEVE LÆRING, DANNING OG PROGRESJON
Å opptre respektfullt i møte med alle 
barn og foreldre

Gi inspirasjon og utstyr til lek og 
utfoldelse

Mestringsglede og passende 
utfordringer.

Å handle omsorgsfullt ovenfor alle 
barn ut fra en yrkesetisk forpliktelse

Gi tid og rom for lek og læring i 
hverdagen

Kvalitet og fokus på 
hverdagsaktivitetene

Inkludering, anerkjennelse, varme og 
god kommunikasjon

Iscenesette kreative og utforskende 
lekemiljøer

At barns interesse skal være 
utgangspunkt for lek og læring

Å opptre tydelig i møte med barn og 
foreldre (stå i voksen-hjørnet)

Endre leke -og læringsmiljø når det 
ikke fins utviklingsmuligheter lengre

Å gi barn erfaringer og 
selvstendighetsoppgaver i 
tråd med alder og modning

Forståelse for at hvert barn er unikt og 
skal behandles deretter

Respektere barns egne lekeprosjekter At barn får rike muligheter til å prøve, 
utforske og erfare

Humor, glede, tull og tøys Gi erfaringer og ferdigheter innen ulike 
typer lek

At barn får en begynnende digital 
dømmekraft

At barndommens egenverdi 
anerkjennes

Å verne om barns lek At digitale verktøy brukes som støtte i 
barns læreprosesser

Å behandle barn som subjekt Å gi starthjelp til å komme inn i lek for 
barn som «står utenfor»

At barn får påvirke egne 
læringsprosesser

Sosialt felleskap og godt samspill. Å gi barn ferdigheter til å leke og 
samhandle på en god måte

Å ta hensyn til at barn har ulike 
forutsetninger med store individuelle 
forskjeller for læring og fungering

Tidlig og systematisk hjelp for de som 
trenger det

Bidra til mestring og gode opplevelser i 
lek (kiler-i-magen-lek)

Utvikle planer som grunnlag for gode 
tilrettelagte aktiviteter og samlinger

Systematisk observasjon og 
dokumentasjon

Støtte de yngste i sin kroppslige 
utfoldelse i lek

Å bruke kommunal plan som sikrer 
systematisk begrepsinnlæring

At uønsket adferd blir stanset og gjort 
noe med

Å gjennomføre barnesamtaler, både 
individuelt og i gruppe for å skape en 
arena hvor barn får uttrykke meninger 
om deres hverdag

At barn får daglig trening på sosiale 
ferdigheter og å være en del av 
fellesskapet

At barns stemme blir hørt og tatt 
hensyn til (medvirkning)

Utnytte nærmiljøets mangfold 
og kvaliteter og ta i bruk andre 
læringsarenaer enn barnehagens 
inne- og utemiljø

Gjennomføre refleksjoner og 
utviklingssamtaler med barn

Et godt, gjensidig samarbeid med 
barnas hjem

Utnytte potensialet i de inngåtte 
partnerskapsavtalene

Å skape utfordrende og allsidige 
muligheter for læring gjennom lek, 
tilrettelagte aktiviteter, gode 
opplevelser, samhandling og vennskap

At barns signaler og uttrykk blir tolket 
og tatt hensyn til

Sørge for at barna får tilgang til stor 
materialrikdom, fra digitale verktøy til 
verdiløst materiale

At barn får trene på å forhandle og 
kompromisse

At barn får veiledning og støtte når 
motstand og utfordringer dukker opp

At barn får trening i å «holde ut» når 
det butter imot…

Å bygge opp barns motstandskraft og 
utvikle mestringsstrategier

Gi barn innføring i Miljøvern og 
begrepet bærekraftig utvikling

At barn får tid og anledning til å prøve 
selv
En god oppstart til barnehagen i lag 
med sine trygghetspersoner (mor/far)
At Trygghetssirkelen er kjent og 
anvendes i praksis
Gode og gjennomtenkte overganger til 
nye arenaer
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TILVENNING OG OVERGANGER:

TILVENNING: I god tid før barnet starter i barnehagen 
blir det sendt ut velkomstbrev som inneholder en del 
informasjon om hverdagslivet i barnehagen, både av 
praktisk og pedagogisk art. For de barna som starter 
på småbarnsavdeling i august blir det i tillegg arr- 
angert «besøksdag» før sommerferien. 

Ved selve oppstarten benytter Fillan barnehage en 
modell der foreldre er aktive deltakere i tiden de er 
i barnehagen. I tillegg til at de skal være et «trygg-
hetsanker» for sitt barn, er tanken at de skal bli godt 
kjent med personalet, andre barn, bygningene og ruti-
nene som en del av barnehagens pedagogiske praksis. 

For barn under 3 år skal det settes av 5 dager til opp-
start, mens for de over 3 år er det satt opp 3 dager.

TRYGGHETSSIRKELEN 
(«CIRCLE OF SECURITY»)

ANSATTE SOM EN TRYGG BASE OG EN TRYGG HAVN:      
Alle ansatte i Fillan barnehage skal ha kunnskap om 
tilknytningsteori og jobbe etter Trygghetssirkelens 
prinsipper som er en form for veiviser for barns  
indre behov. 

Den viser både behovet for utforskning, læring og  
utvikling samt den følelsesmessige ivaretakelsen og 
behovet for tilknytning.

OVERGANGER: Overgangen fra småbarn til stor-
barnsavdeling planlegges nøye og startes i god tid før 
selve overflyttingen. For de fleste barn vil overflytting 
skje etter sommerferien. Tilvenningen til den nye avde-
lingen starter tidlig på våren i form av besøk og felles 
aktiviteter/turer. 

Når sommerferien nærmer seg legger vi også til rette 
for hospitering ved at ansatte på storbarn jobber en 
periode på småbarn. I planleggingen blir etablerte 
vennskapsbånd og gruppas sammensetning i forhold 
til alder og kjønn, tatt hensyn til.  

Foreldrenes ønsker på valg av ny avdeling kan også på-
virke valget, men er ikke avgjørende. Foreldre må be-
regne 3 dager til tilvenning til ny avdeling.

SAMARBEID OG SAMMENHENG MED SKOLE: 
Det knyttes mange forventninger til overgangen fra 
barnehage til skole. 

Barnet selv, foreldre, omgivelser og skolen har alle 
forventninger om hva skolestart innebærer. I overgan-
gen barnehage-skole har vi i Fillan barnehage valgt å 
fokusere på å styrke gruppefølelsen og trygge skole-
starterne på hverandre og omgivelsene. For oss er 
trygghet i hverdagen og tilhørighet de viktigste ferdig-
hetene vi kan tilrettelegge for. 

Felleskapet og vennskapet vi bygger i Fillan barnehage 
skal fortsette å vokse gjennom barnets videre utdan-
ningsløp og skal gi grunnlag og motivasjon for læring 
og mestring. 

Skolestarterne får gjennom hele siste år på barne- 
hagen egne «privileger» som viser at de er eldst og er  
i særklasse. Vi legger vekt på å styrke barnas selv-
stendighet på mange områder, men å få trening på å 
orientere seg på skolens område og bli kjent der, blir 
vesentlig i forhold til å nå mål. 

I tillegg legges det opp til et formelt samarbeid med 
grupper på småskoletrinnet de siste månedene før 
skolestart. Med hyppige skolebesøk gjennom hele 
året, både ute og inne, fadderordning og samarbeid 
med elever og lærere, legger vi godt til rette for en 
trygg og god start til Fillan skole.  

Samarbeidet mellom barnehagen og skolen er nært 
og satt i system i form av egen årsplan. Før sommer-
ferien avsluttes det formelle samarbeidet med felles 
foreldremøte og foreldresamtaler hvor kommende 
kontaktlærer deltar. 
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3.a. Foreldresamarbeid 
Det er foreldrene som har hovedansvaret for barns 
oppdragelse og danning gjennom hele oppveksten. 
Barnehagens rolle og oppgave er å støtte foreldrene 
i dette viktige arbeidet og sørge for at barn blir møtt 
med respekt og forståelse på en god og omsorgsfull 
måte med voksne som tørr å sette grenser og være 
tydelige. Sammen skal foreldre og barnehageansatte 
bygge motstandskraft og utvikle mestringsstrategier 
hos barn slik at de blir i stand til å møte det samfunnet 
som de er en del av, med de gleder og utfordringer som 
hører med i et liv. 

Hvordan og på hvilke arena skal samarbeid og 
medvirkning mellom hjem og barnehage foregå? 
Samarbeid og medvirkning på barnehagens planer og 
hverdagspraksis skjer gjennom åpen dialog i de dag-
lige møtene i forbindelse med henting/bringing, dis-
kusjoner på foreldremøter og deltakelse av leder på 
Foreldregruppas møter. Resultat fra standardiserte 
brukerundersøkelser som sendes ut annet hvert år, an-
ser vi også som en viktig kilde i forhold til medvirkning 
og samarbeid. 

Sist men, ikke minst, er utveksling av felles informa-
sjon knyttet til enkeltbarnets trivsel, utvikling og læ-
ring i individuelle samtaler, den viktigste kilden til sam-
arbeid og samhandling. 

Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldregruppa; 
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktska-
pende og samordnende utvalg som skal være med på 
å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å 
fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfun-
net. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker 
som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og 
forhold til foreldrene. Samarbeidsutvalget har også 
som oppgave å fastsette og godkjenne årsplan for den 
pedagogiske virksomheten. 

I Fillan barnehage velger hver avdeling sine 1-2 forel-
drerepresentanter på høstens foreldremøte. Disse 
valgte personene, kalt Foreldregruppa, har som opp-
gave å være alle foreldres talerør opp mot eier og 
driver i påfølgende barnehageår. Leder av Foreldre-
gruppa blir i tillegg en del av barnehagens samarbeids-
utvalg, bestående av 1 representant fra hver gruppe: 
foreldre, ansatte og eier.

3. SAMARBEIDSPARTNERE 

«Barnehagen skal i samarbeid 
med og forståelse med hjemmet 

ivareta barnets behov for 
omsorg og lek, fremme læring 
og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling».

 Barnehageloven §1
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For å kunne bistå barn med begynnende vansker så tidlig som mulig har vi etablert rutiner og system for 
tverrfaglig hjelp og støtte, i nær forståelse med foreldre. På nettsiden tidliginnsats.no beskrives Arbeids-
løypa, et verktøy ansatte i barnehagene i Hitra kommune skal bruke for å systematisere og sikre hjelp til barn/
grupper av barn som vekker bekymring. Arbeidsløypa har ulike faser/trinn og med muligheter for å trekke 
inn andre tverrfaglige tjenester (helsestasjon, PPT, barnevern). Samarbeidsteam som også er et tverrfag-
lig team, kan både være en del av Arbeidsløypa, men kan også benyttes som et selvstendig tiltak der det  
er nødvendig. 

Som offentlig ansatt har vi i barnehagen plikt til å melde ifra til barnevernet når vi ser at barn ikke har det bra sam-
men med sine foreldre/foresatte. 

Det kan være mistanke om at de utsettes for vold, seksuelle overgrep eller alvorlige mangler i den  
daglige omsorgen (klær, hygiene, mat etc.). Fillan barnehage har en kultur på å være åpen og ærlige ovenfor forel-
drene når vi ser noe som vi mener er til skade for barnet. Unntaket er når vi får mistanke om overgrep/incest, da 
går henvendelsen direkte til politiet/barnevernet.

• Livsglede for eldre 
Vår partnerskapsavtale med Hitra helsetun og Blå-
fjell forplikter oss som personale til faste treff hvor 
vi skal spre glede, dele smil og latter, lære å respek-
tere mennesker som har levd et liv, bry oss om hver-
andre på tvers av alder, å ha mot til å skape relasjoner  
mellom gammel og ung. Å tilrettelegge for trygge 
rammer rundt møtene barna har med de eldre, blir 
viktige forutsetninger for å lykkes.

• Hitra bibliotek
Biblioteket som ligger i gangavstand fra barne- 
hagen er en viktig og sentral samarbeidspartner som 
vi får mye god hjelp og inspirasjon fra. De måned-
lige, åpne lesestundene som biblioteket arrangerer  
første onsdag hver måned, er vi i Fillan barnehage  
faste brukere av, både barn fra småbarn- og storbarns- 
avdelingene våre. 

Å øve seg til å bli en god publikummer er også et mål 
som er påpekt i partnerskapsavtalen med biblioteket.

• Guri Kunna Videregående skole
Vi samarbeider om danningen av framtidens barne-
hageansatte, gjennom å gi et innblikk i vår hverdag 
ved å ta imot elever i praksis gjennom hele året. Vi er 
også deltakende i eksamenssituasjoner der vi stiller 
med barnegrupper som gjør eksamen praksisnær og 
realistisk. Samarbeidet må også sees som et ledd i 
rekruteringen av nye ansatte til barnehagesektoren 
på Hitra.  

Haugland Gård
Gjennom samarbeidet med Haugland gård får barna 
et innblikk i gårdsdrift, nærhet til dyr og forståelse 
for veien fra jord til bord. 

3.b. Tverrfaglig samarbeid, til barnets beste 

3.c. Lokale samarbeidspartnere

PP-TJENESTEN: En ansatt fra PP-tjenesten skal også i 2019 ha faste månedlige «kontordager» på barnehagen 
som foreldre og ansatte kan søke råd og veiledning hos når egen kompetanse ikke strekker til. Intern opplæring 
av ansatte og deltakelse på foreldremøter er andre områder PP-tjenesten kan bistå barnehagen med,  
ved behov.

HELSESTASJON: Pr. i dag går samarbeidet ut på felles deltakelse på møter rundt barn som det er etablert 
en ansvarsgruppe rundt. I tillegg har helsestasjon en rutine som går på at barnehagen kontaktes dersom 
resultat fra deres språkkartlegging vekker bekymring. Som et prøveprosjekt fram til sommeren skal det 
nå i Hitra kommune prøves ut en ordning der helsesøster kommer til barnehagen og i barnegruppa. Dette 
for å følge opp deler av 2-årskonsultasjonen som omhandler barns språklige og sosiale utvikling. I første 
omgang gjelder dette barn som ikke er aldersadekvat i sin språkutvikling og som vi i samarbeid må kart-
legge nærmere.

BARNEVERN: Samarbeidet med Hitra Barnevern skjer i form av deltakelse i møter knyttet opp mot barn 
og familier som får hjelp og bistand fra tjenesten. Fokus på barns beste, åpenhet og tydelige forventninger 
mellom foreldre, barnehage og barnevernstjenesten blir vektlagt i dette samarbeidet. 
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• Hitra-Hallene
Samarbeidsavtalen Hitra Hallene består av at barne-
hagen får mulighet til å benytte hallen ved ledig kapa-
sitet. Målet for samarbeidet er bevegelsesglede og 
mestringsfølelse, samt en forståelse av hva som for-
ventes av oss som brukere av et slikt anlegg. 

• Marin Harvest
Innebærer blant annet besøk på Marin Harvests loka-
sjon utenfor Ansnes der barna får innblikk i produk-
sjonen. I tillegg legger vi opp til for- og etterarbeid der 
barna får en mer helhetlig forståelse av verdiskapnin-
gen oppdrettsnæringen står for, og laksen som art 
 og råvare.
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Begrepet «en lærende organisasjon» er ikke noe nytt 
begrep, men har fått økt aktualitet med innføringen 
av ny rammeplan for barnehager. Hensikten er å ut-
løse fellesskapets beste kvaliteter. I tillegg gjøre den 
enkelte medarbeider i stand til å handle i tråd med 
de verdier og faglige krav som ligger til vår rolle.  En 
bedriftskultur som er preget av en positiv og støt-
tende holdning ovenfor hverandre (en god plass å 
være…), skal ha sterkt fokus og prege samarbeidet  
og samhandlingen. 

4.a.Vurdering og dokumentasjon
Når vi i 2019 skal vurdere og dokumentere det pe-
dagogiske arbeidet skal prinsippene og føringene 
i pedagogisk dokumentasjon benyttes og «trenes 
på». REFLEKSJON med involvering av alle ansatte,  
uansett rolle, skal være faste innslag på barnehagens 
ulike møtearenaer (avdelingsmøter, personalmø-
ter, fagarbeidermøter, lederteam osv.). Dette for å gi 
personalet et utgangspunkt for videre planlegging  
og gjennomføring. 

I tillegg skal nettverksgruppen bestående av peda-
gogiske personell på tvers av barnehagene på Hitra, 
møtes ca. 5 ganger i løpet av året for å reflektere  
og dele erfaringer. 

Resultat fra brukerundersøkelser, samt planer og 
opplegg av barnehagens daglige virke skal vurderes 
fortløpende og danne grunnlag for videre planleg-
ging. Handlingsplanen for hvordan våre verdier kom-
mer til uttrykk i praktisk handling, språksatsingen og 
de andre fokusområdene, skal være en naturlig del  
av refleksjonsgrunnlaget.  

Medvirkning fra barn, foreldrene og andre samar-
beidspartnere, samt et positivt, humanistisk barnesyn 
skal ligge til grunn for vurderingsarbeidet og reflek-
sjonene. Planleggingen av det pedagogiske innholdet 
skal bygge på kunnskap om barns trivsel og allsidige 
utvikling, både individuelt og i gruppe. I tillegg skal det 
baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, 
systematisk vurdering og samtaler med barn og for-
eldre. Fra 2019 kommer vi til å gjenoppta tradisjonen 
med barnesamtaler med de eldste i barnehagen.

4.b Refleksjonskultur
PEDAGOGISK DOKUMENTASJON som er en arbeids-
måte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig 
og åpnet for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt, blir 
for oss i Fillan barnehage et viktig redskap til å gjøre 
barnehagen til en lærende organisasjon. Pedagogisk 
dokumentasjon er med andre ord en kollegial arbeids-
måte hvor hensikten er å utfordre og videreutvikle 
personalets syn på barn, på læring og på kunnskap. 

Denne arbeidsmåten skal bidra til forandring, framdrift 
og fordypning ved at observasjoner personalet gjør, 
dokumenteres og deles med andre. Dette gjelder både 
med voksne og barn slik at det blir mulig å samtale om 
det de ser. Refleksjonene kan føre til nye erkjennelser, 
tolkninger eller spor som bidrar til at personalet tar 
valg på vegne av eller sammen med barna i det videre 
planleggings- og vurderingsarbeidet.

4. BARNEHAGEN 
SOM EN LÆRENDE ORGANISASJON 
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• Et rikt og stimulerende språkmiljø
Med bakgrunn i Hitra kommunes vedtatt  plan: «Lokal 
strategi for språk, lesing og skriving» er barnehagene 
på Hitra i 2019 forpliktet til å følge innsatsområde 1: 
«Å styrke barnehagens språkarbeid» som innebæ-
rer følgende tiltak basert på utarbeidet glansbilde 
(kjennetegn på god praksis):

- Ta i bruk Språkløyper.no som et ledd i å øke 
 personalets kompetanse og refl eksjons-
 ferdigheter
- Jobbe systematisk ett er kommunal, vedtatt  
 begrepsplan
- Følge kommunens plan for overgang barne-
 hage-skole og revidere den i tråd med Språk-
 løypas føringer
- Utarbeide en felles førskoleplan for 
 Hitra-barnehagene
- Videreføre arbeidet med «Kompetanse for 
 Mangfold»
- Tverrfaglig deltakelse (PP-tjenesten og 
 helsestasjon) på høstens foreldremøte for de 
 yngste barna med tema språk, språklyds-
 utvikling og språkstimulering
- Veilede og samarbeide i team om ASK og 
 språkverktøy
- Bidrag fra PP-tjenesten på kunnskap om 
 lærevansker i språk, lesing og skriving og om 
 fl erspråklig utvikling

På bakgrunn av disse kommunale føringer, har Fillan 
barnehage utarbeidet dokumentet:
«Prosedyre for språkstimulering, dokumentasjon 
og vurdering av språk». Dett e, i tillegg til konkrete 

utarbeidede tiltaksplaner som sier noe om hva hvor-
dan språkstimuleringen kommer til syne i hverdags-
praksisen, blir viktige redskap for å nå mål.

Bekymring rundt barns språklige og sosiale utvikling 
skal så tidlig som mulig kartlegges, analyseres og 
drøft es tverrfaglig i nært samarbeid med foreldre. 
I fellesskap skal vi utarbeide tiltak som kan hjelpe 
barnet både på kort og lang sikt.  

Nytt  av året er at vi har fått  lønnsmidler (50%stilling) 
som skal sørge for å få et enda større trykk på språk-
stimuleringen til barn med annet morsmål enn norsk. 
Vi har erfart at barn som kommer til Norge som 3-4 
åringer og som kun får erfaring med det norske språk-
et og kulturen i tiden de oppholder seg i barnehagen, 
oft e trenger noe mer enn det vi klarer å gi de innenfor 
ordinær bemanningsnorm. Intensiv språkstimulering i 
mindre grupper vil derfor være en arbeidsform vi kom-
mer til å prioritere høyere. For at våre førskolebarn skal 
stå bedre rustet til skolestart når det gjelder begrep- 
og språkforståelse har vi våren-19 valgt å prioritere 
de eldste barna på dett e språkstimuleringstiltaket. 
www.sprakloyper.no

4.c Utviklingsarbeid

ordinær bemanningsnorm. Intensiv språkstimulering i 
mindre grupper vil derfor være en arbeidsform vi kom-
mer til å prioritere høyere. For at våre førskolebarn skal 
stå bedre rustet til skolestart når det gjelder begrep- 
og språkforståelse har vi våren-19 valgt å prioritere 
de eldste barna på dett e språkstimuleringstiltaket. 
www.sprakloyper.no
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• «Syngende barnehage» 

Som et tiltak for å styrke språkmiljøet ytt erligere, har 
vi i Fillan barnehage meldt oss inn i «Syngende barne-
hage». Dett e er et utarbeidet program for å bruke 
SANG aktivt og bevisst som en del av det pedagogiske 
innholdet. Bakgrunnen for dett e er forsking som viser 
at musikalsk samvær styrker relasjonen mellom barn 
og voksen og bygger vennskap mellom barn. Sang i 
felleskap øker nivået av oksytosin, som er et hormon 
som kalles «velværehormonet». Sang i hverdagen kan 
bidra til et bedre og tryggere miljø i barnehagen for 
alle. Syngende barnehage betyr at sang blir et verk-
tøy som skaper felles fokus og for å fremme språk-
utvikling, læring og danning. Sang kan også være et 
viktig supplement i styrking av fl erspråklige barns 
generelle språkutvikling. 

Gjennom medlemskap i «Syngende barnehage» for-
plikter vi oss til å bruke sang i hverdagen, lære oss nye 
sangaktiviteter, gjennomføre opptredener minst en 
gang i året og involvere foreldre gjennom informasjon 
og deling av sangtekster. 

Som et ekstra «gulrot» i dett e arbeidet, har vi inngått  
et samarbeid med Kulturskolen fram til sommeren. 
Dett e samarbeidet består i at de kommer til barneha-
gen for å gjennomføre en sangstund for ei gruppe barn. 
www.syngendebarnehage.no

• Digitale verktøy som en del av 
barnehagens læringsmiljø

Den digitale satsingen vil fortsett e også i 2019. Fokus 
vil være på å gi barn en gryende forståelse av digital 
dømmekraft  og gjøre dem i stand til å sett e digitale 
grenser. Samtidig som digitale hjelpemidler gjør ver-
den enklere, gjør den også menneskelig samvær mer 
komplisert. Begynnende forståelse for nett skikk og 
etikk, kildekritikk, opphavsrett  og barns personvern 
vil være viktige temaer som vi vil jobbe med i 2019. De 
digitale verktøy vi har i barnehagen skal brukes som 
støtt e og bidrag i barns lek, kreativitet og læring. Gjen-
nom arbeidet med pedagogisk dokumentasjon vil også 
barna få tilgang til å dokumentere gjennom bruk av 
digitale verktøy. 
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Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp,
bevegelse, mat

og helse

Kunst, kultur
og kreativitet

Natur, miljø og
teknologi

Antall, rom 
og form

Etikk, religion
og filosofi

Nærmiljø og
samfunn

Nærmiljø og
samfunn

Kunst, kultur
og kreativitet

Natur, miljø og
teknologi

Antall, rom 
og form

Etikk, religion
og fi losofi 

Nærmiljø og
samfunn

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp,
bevegelse, 

mat og 
helse

Barnehagens arbeid 
med fagområdene i rammeplanen 
De sju fagområdene i rammeplanen skal sees i sammen-
heng med vår pedagogiske praksis, tradisjoner og verdi-
grunnlag. Rammeplanen gir føringer for hva og hvordan 
vi skal arbeide med fagområdene og vår oppgave er å 
integrere dett e i hverdagen på en spennende, engasje-
rende og inkluderende måte. Lokal tilpasning skal være 
synlig og godt forankret og de ulike årstidene skal være 
utgangspunkt for lek, undring og læring.

De voksne i barnehagen skal støtt e barnet i egen utvikling 
gjennom å oppmuntre til samarbeid, refl eksjoner og ut-
forskning. Vi er forpliktet, etisk og juridisk, til å vektlegge 
barns medvirkning og vårt fokus blir å skape en menings-
full hverdag for barnet i et sosialt fellesskap.
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• Helhetlig tilnærming gjennom 
tverrfaglig arbeid
Som et ledd i å øke de ansatt es kompetanse og forbe-
dre systemene rundt tidlig innsats har Hitra kommune 
inngått  et samarbeid med Øyvind Kvello de neste 2 åre-
ne. Dett e er en anerkjent fagperson med doktorgrad i 
utviklingspsykologi som vi på Hitra er glad for å ha fått  
tak i. Han har lang og bred erfaring med tverrfaglig ar-
beid til barns beste, og skal fungere som en slags vei-
leder/ressurs for oss som jobber med førskolebarn på 
ulike arenaer. 
Det vil også ett erhvert opprett es et tiltaksteam på den 
enkelte barnehage på Hitra som har til hensikt å sikre 
rask hjelp. I og med at dett e er et tiltak som det ennå 
ikke er utarbeidet godt nok for vår enhet, velger vi bare 
å nevne det som et mulig ledd i forbedringsprosessen 
for tidlig innsats. 

Barnehagen som en lærende organisasjon med voks-
ne som er positiv og støtt ende til hverandre og ved 
hjelp av arbeidsverktøyet pedagogisk dokumentasjon 
med fokus på refl eksjon, blir vår måte å konkretisere 
fokusområdet «Kollektive læringsprosesser og
kompetanseutvikling».I tillegg skal resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen (10-FAKTOR) som ble 
gjennomført i des.-18, bearbeides og analyseres. 

I fellesskap skal hele personalgruppa utarbeide mål og 
tiltak på områder som vi blir enige om å forbedre. 

TIDLIG INNSATS handler om å 
ha kunnskap til å oppdage og 

mot til å handle!
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FILLAN BARNEHAGE:

en god plass å være for å 
leike, oppleve og lære

1. HESTEHOVEN, 1-3 år, tlf. 48214985

2. SKOGSTJERNA, 1-3 år, tlf. 48026629

3. BLÅKLOKKA,  1-3 år, tlf. 46935247

4. SELJA,  3-6 år, tlf. 90813669

5. ROGNA,  3-6 år, tlf. 46884013

6. BJØRKA,  3-6 år, tlf. 95097755

Leder i Foreldregruppa og medlem i SU:
Lone Nordvik

Barnehagens verneombud:
Anne Grete Pedersen 
anne.pedersen@hitra.kommune.no

Info om FILLAN BARNEHAGES 6 AVDELINGER:
1. HESTEHOVEN, 1-3 år, tlf. 48214985 4. SELJA,  3-6 år, tlf. 90813669

3. BLÅKLOKKA,  1-3 år, tlf. 46935247 6. BJØRKA,  3-6 år, tlf. 95097755


