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Kvam og St. Sunniva barnehager
KVAST er en barnehageenhet som eies og drives av Molde kommune. Til sammen har vi
rundt 100 plasser i de to barnehagene. Det er fire avdelinger i Kvam barnehage, og tre i St.
Sunniva. Begge barnehagene har aldersinndelte grupper, med de yngste, de mellomste og
de eldste i hver sine avdelinger.
Barnehagene ble en enhet i 2006. Vi har tatt med erfaringene vi har fra før, og utvikler oss
videre sammen. Vi lærer av hverandre, og skaper noe nytt i fellesskap. Vi driver
barnehagene ut fra felles verdier og visjoner. Se for øvrig «Verdiplattform for KvaSt».
Vi ønsker at hver barnehage skal beholde og utvikle sin pedagogiske fordypning og egenart.
St. Sunniva arbeider spesielt med estetiske fag, mens Kvam har natur og uteliv som sitt
fordypningsområde. Les gjerne mer på nettsidene våre om hver enkelt barnehage.
https://www.barnehage.molde.kommune.no/hjem.406017.no.html
https://www.barnehage.molde.kommune.no/hjem.406106.no.html
Samtidig arbeider vi med fellesprosjekter der vi sammen går inn for å heve kompetansen på
områder vi gjerne vil utvikle oss videre på.
KVAST sitt motto er: «Omsorg, lek og tilpasset utfordring»
Barn skal trives og ha det godt. Dagene skal preges av gode samspill – med humor, respekt
og omsorg. I KvaSt sørger vi for at alle barn blir sett og inkludert, slik at de lærer og utvikler
seg ut fra egne forutsetninger, de får gode mestringsopplevelser og de får utfordringer som
passer deres modningsnivå. Gjennom lek tilegner barna seg erfaringer, kunnskaper og
ferdigheter. De lærer seg selv og verden å kjenne, og knytter gode vennskapsrelasjoner.

Ledelsen i barnehageenheten KvaSt:
Gunvor Sæter
Enhetsleder
Kontor: 712 54 003/
Mobil: 411 26 265
gunvor.saeter@molde.kommune.no

Anne Kristin Fegth
Assisterende styrer
Kontor: 711 12 350
Mobil: 478 71 799
akfegth@molde.kommune.no
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Personalet i KvaSt
St. Sunniva:
Eventyrskogen
Ped.leder:
Fagarbeider:
Assistent:
Ekstraressurs:

tlf: 948 79 625 / 71 11 23 51
Anders Lorentzen
Linn Hege Brevik
Randi Slemmen
Jolanta Madura 10 t/u

Trollkroken
Ped.leder:
Ped.leder:
Ped. Leder:
Assistent:
Assistent:

tlf: 469 54 467 / 71 11 23 53
Silje Rønhovde Sandvik
Irene Lindros (er i fødselspermisjon til våren 2021)
Camilla Hagseth (vikar for Irene)
Vania Cunha (er i permisjon)
Sigrit Roopalu (vikar for Vania)

Tussekroken
Ped.leder:
Fagarbeider:
Assistent:

tlf: 911 66 275 / 71 11 23 52
Marit Sæter Fiske
Astrid Wærnes Sandvik
Siri Margrete Hol

Ped.leder på huset: Torill Nilssen Jordhøy 20%

Kvam:
Grønn
Ped.leder:
Ped.leder:
Fagarbeider:
Fagarbeider:

tlf: 908 73 696
Jorun Johannessen
Ragnhild Moen Eidsæter
Synøve Kruhaug
Kristine Stordal Rønning, 60%

Rosa
Ped.leder:
Fagarbeider:
Assistent:

tlf: 901 92 138
Jeanette Stokkeland
Anna Fiske
Cathrine Thormodsæter (permisjon)
Hilde Mauseth (Vikar for Cathrine)

Blå
Ped.leder:
Assistent:
Assistent:

tlf: 901 92 496
Monika Sætre
Marte Lønes Nilsen
Yngvild Elise Furuli Kvam (permisjon)

Gul
Ped.leder:
Barnepleier:
Assistent:

tlf: 957 24 112
Bendik Kaufmann Olsen
Liv Karin Eidsør, 90%
Solfrid Kortgård Nakken
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Barnehagens lovgrunnlag og retningslinjer
Kvam og St. Sunniva barnehager drives på grunnlag av ulike lover, forskrifter og
retningslinjer som vi er forpliktet til å jobbe etter. Vi har nasjonale og kommunale
retningslinjer vi skal følge. Lovgrunnlaget regulerer både hvordan en barnehage skal drives
og hva innholdet i barnehagen skal være.
Det viktigste styringsdokumentet som regulerer alle barnehager er Barnehageloven.
All virksomhet i barnehagen tar utgangspunkt i denne.
I tillegg til barnehageloven bygger driften vår på ulike forskrifter, først og fremst Rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det
øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og
tilsynsmyndighet.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til
et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager.
Barnekonvensjonen er barnas lov og ble i 2003 tatt inn i det norske lovverket.
Barnekonvensjonen sier at alle barn og alle voksne som arbeider med barn, skal få opplæring
i og gjøres kjent med rettighetene i den. I barnehagen lærer barna blant annet at de har rett
til å være den de er. De skal delta og bli hørt på. De har rett til å bli tatt vare på, rett til lek
og læring og ikke bli diskriminert.
Kvam og St. Sunniva barnehager er to kommunale barnehager som utgjør enheten KvaSt.
Vi forholder oss til Molde kommunes vedtekter for kommunale barnehager.
Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for
foreldrenes forhold til barnehagen.
I tillegg til dette har Molde kommune utarbeidet Etiske retningslinjer. De etiske
retningslinjene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner.
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Pedagogisk grunnsyn - barn som subjekt
Grunnlag for barns medvirkning

Hva er et pedagogisk grunnsyn?
Grunnsynet er summen av verdier, holdninger, etiske vurderinger og læringssyn som er
førende for virksomheten. Dette er faktorer som påvirker hver enkelt av oss, og som er med
på å styre våre handlinger. Vi er ulike mennesker, og hele tiden i utvikling. Vi er ikke alltid
enige om alt, men vi vil være i kontinuerlig refleksjon, drøfting og samtale rundt spørsmål
knyttet til vårt grunnsyn. Det vi presenterer her, er et forsøk på å beskrive en felles plattform
for hva vi mener skal gjennomsyre barnehagen for at hvert barn skal ha best mulige
forutsetninger for utvikling og læring.

En helhet
I KvaSt ønsker vi å se livet i barnehagen som en helhetlig være- og lærearena.
Ingen situasjoner, arbeidsoppgaver eller relasjoner kan sees isolert. Det vi gjør på ett
område, får konsekvenser på andre områder, enten det gjelder personalsamarbeid,
foreldresamarbeid, arbeid med barnegruppa eller det enkelte barnet. Barnet selv
samhandler med omgivelsene innenfor rammen av den sosiale og kulturelle
sammenhengen. Alt vi gjør i samarbeidet mellom de ulike aktørene i barnehagen, er med på
å danne oss til de menneskene vi er.

Danning
Danning er et begrep i Formålsparagrafen. Danningsbegrepet fører tankene inn på hvordan
utviklingen skjer i samspill og vekselvirkning mellom menneskene, mens oppdragelse kan
oppleves som en mer ensidig prosess. Barnet vokser inn i og tilpasser seg samfunnet
gjennom en sosialiseringsprosess. God samhandling og evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåter er en forutsetning for danning. Denne tankegangen bygger på
teori og forskning om hvordan læring, vekst og utvikling skjer kontinuerlig mellom aktørene
som deler av en helhet.
Les mer om Danning s. 14.

Relasjoner
Relasjoner mellom voksne og barn er viktige for oss.
Barnet lærer og erfarer ut i fra de reaksjonene den
voksne og andre barn gir på deres initiativ og signaler.
Barnets atferd utvikles i interaksjon med dets
omgivelser. For å forklare atferden må den sees i den
sammenhengen den opptrer i.
Vi ønsker å fremheve viktigheten av bevisste og
kompetente voksne i denne sammenhengen, da
tilbakemeldingene vi gir, vil være avgjørende for barnets
atferd og videre utvikling. Anerkjennende voksne skal ta
barna på alvor og samhandle med dem med respekt og
på likeverdige vilkår.

En forutsetning for
anerkjennelse er den
menneskelige evnen vi har til å
innta andres perspektiv. Jeg
kan vite noe om og forstå din
opplevelse, din smerte, din
sorg, din glede og begeistring.
Men, og det er vel så viktig, jeg
kan ikke vite alt om din
opplevelse. Jeg kan derfor aldri
fortelle deg hvordan du har
det, eller hva du opplever.
Løvlie Schibbye 2017
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Ut ifra disse verdiene ser vi barnet som subjekt. Hvert barn eier sin egen opplevelse,
gjennom hva hun/han føler og sanser, og hvilke behov han/hun har.
Når barnet opplever at noen bryr seg om hva det føler og tenker, oppøves et godt selvbilde,
som er grunnleggende for troen på seg selv og tillit til egne følelser, opplevelser og
vurderinger. Les mer om Voksenrollen s. 11.

Barn som subjekt, grunnlaget for barns medvirkning
Barn er kompetente og sosiale medmennesker, som helt fra fødselen av er i samspill med
menneskene rundt seg. Synet på barnet som et subjekt, beskriver bl.a. Stein Erik Ulvund
(1999) med at «barnet helt fra fødselen er relasjonsorientert og meningsskapende». Vi
møter ikke barnet som subjekt etter hvert som det vokser og får språk – det er et mål at det
skal skje fra barnet kommer til verden. Berit Bae (2004) sier at i denne tenkningen knyttes
individets verdighet til å få være autoritet i forhold til egne opplevelser. Det å ha innflytelse
og medvirkning handler om å bli tatt på alvor. Når man setter egne spor i omgivelsene,
erfarer man at man er «noen,» man erfarer at det nytter, at man kan gjøre noe med sin egen
situasjon og sitt eget liv. I barnehagen arbeider vi ut fra et menneskesyn som forplikter oss
til å handle slik at barnet utvikler tro på seg selv og tillit til oss som er rundt. Alle barn skal
ha utfordringer tilpasset egne forutsetninger.
Barns medvirkning handler ikke om at barna bestemmer. Det er snakk om et demokrati der
både barn og voksne deltar. Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir hørt og tatt
på alvor, samtidig som det er de voksnes ansvar at barnas behov både på kort og lang sikt
blir ivaretatt. Små barn kan ikke forutse konsekvensene av valgene de tar. De har også rett
til å la være å velge eller ta avgjørelser. Det er de voksnes oppgave å skape trygge rammer
for barnets utvikling i barnehagen, samtidig som det også skal skapes rom for barnets
muligheter til å påvirke, ut fra alder og modningsnivå.
Vi snakker altså ikke lenger om lydige og nyttige samfunnsborgere, men om mennesker som
tar personlig ansvar, som har tro på seg selv som et medmenneske og som tar vare på seg
selv og andre. At personalet er bevisst at barnet skal medvirke i alle hverdagens
sammenhenger, vil være en sentral forutsetning for barnets danning til et aktivt deltakende
individ i en demokratisk organisasjon.
Medansvar er en side ved medvirkning. Med rettigheter kommer også plikter. Eksempler på
hvordan ansatte arbeider for at barnet skal kunne vokse inn i et demokrati kan være:
- å støtte barnets empatiske evner til å ta medansvar for andre
- å hjelpe barnet å handle inkluderende
- å oppmuntre barnet til å gjøre opp for seg når det har gjort noe dumt
Vi ønsker å møte hvert barn i barnehagen som en medskaper til det fellesskapet vi skal
danne. Alle har betydning for hvordan fellesskapet vårt blir, og alle har både rettigheter og
plikter i dette fellesskapet. Les mer om Livsmestring og helse s. 10 og Danning s. 14.
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Mangfold og likeverd
Kvam og St. Sunniva barnehager tar mål av seg å være arenaer for inkludering og gjensidig
respekt, både når det gjelder barn, foreldre og personale. Hver og en av oss har våre
særegenheter i forhold til hvordan vi ser på oss selv, på andre og på samfunnet og verden
som sådan. Gjennom å være nysgjerrig på andre oppfatninger enn vår egen, lærer vi at det
fins mange måter å leve og tenke på, også når det kommer til definisjoner rundt kjønn og
identitet, og hvilke forventninger som skal følge med det å være for eksempel gutt eller
jente. Vi ønsker å fremme kunnskap om ulike kulturer, religioner, levesett og tradisjoner, å
markere høytidsdager og begivenheter som er av betydning for barn i barnehagen.
Gjennom forståelsen for hverandres ulikheter tar vi sikte på å synliggjøre verdien av
fellesskap og mangfold og å motvirke enhver form for mobbing eller diskriminering.
Rammeplanen forteller oss at «barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om
likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn».
I Kvam og St. Sunniva barnehager ønsker vi en slik tankegang velkommen.

Bærekraftig utvikling
Barnehagen skal fremme holdninger og verdier som gjør at barna lærer å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal få en gryende forståelse av at det vi gjør i dag har
konsekvenser for fremtiden, og må derfor få erfaringer i å tenke kritisk og gjøre etiske
prioriteringer ut fra en solidarisk forståelse.
Ved å skape glede gjennom gode naturopplevelser, mener vi barna vil få en opplevelse av
tilhørighet til naturen og nærmiljøet. På den måten utvikles en forståelse for at vi skal ta vare
på det vi har rundt oss, og hvordan vi kan bidra til det. Vi kaster ikke fra oss søppel ute i
naturen. Alle voksne må være bevisst på forbruket vårt og være gode modeller for barna.
Barna kan være med på å redusere forbruket av f.eks. plast og papir. Det er viktig at vi tar
med barna når vi f.eks. kildesorterer i barnehagen. Når det gjelder å ta vare på seg selv og
hverandre står det mer under punktene: «barn som subjekt» og « livsmestring og helse».
For øvrig viser vi også til ”Verdiplattform for KvaSt”, som er et forsøk på å trekke ut
essensen av årsplanen.
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Livsmestring og helse
- hva gjør barnehagen for å være en helsefremmende arena?
Betydningen av å utvikle en robust fysisk og psykisk helse for god livskvalitet, er blitt stadig
mer aktualisert den siste tiden. Bevisstheten rundt kosthold, hygiene og bevegelse er viktige
bidrag for å fremme helse og forebygge plager. Rammeplanen fremhever viktigheten av mat
og måltidsaktiviteter, og hvordan et sunt og variert kosthold bidrar til god helse. Vi vet at
grunnlaget for god helse blir lagt allerede i de første leveår, ved også å bygge en grunnmur
gjennom tilgang til lek og til venner. Her mener vi naturen er vår beste samarbeidspartner
for å få allsidige opplevelser og utfordringer, fysisk aktivitet og undring.
Vi ønsker at hvert enkelt barn skal utvikle seg, ut fra sine egne forutsetninger, til å bli trygge
og robuste barn, med et godt selvbilde som trengs for å møte de utfordringer livet byr på i
barnehagen og ellers i livet. En viktig faktor i dette er at barna får oppleve mestringsfølelse,
og at de øver opp evnen til å bli løsningsorientert. Barn ønsker å klare selv. Dette innebærer
at personalet må gi barnet tilpassede utfordringer, slik at han/hun opplever gleden ved å få
til noe selv, ved å øve, være tålmodig, og kanskje streve litt også. En god psykisk helse
forbindes med opplevelser av trygghet, mestring, tilhørighet og livsglede.
Barnet må være en aktør i eget liv, og vi som arbeider i barnehagen forplikter oss til å handle
slik at barnet får utvikle denne troen på seg selv. Dette gjør vi ved å gi tid og rom til å prøve
ut alle de små og store utfordringer som skal løses i hverdagen. Det er viktig for at barnet
skal føle seg synlig og betydningsfull i gruppa. Barnets stemme skal bli hørt, noe som er en
forutsetning for at han/hun skal få utvikle seg som en medvirkende og medansvarlig borger.
Robust helse innebærer også at vi lærer å takle uenighet, våger å vise oss frem på godt og
vondt, og utvikler rutiner for konstruktiv konfliktløsning. Det forutsetter dialog, felles
refleksjon og utvikling av empati. Å lære og mestre motgang, og finne fram til
kompromissløsninger er også en del av det å omgås i et demokratisk fellesskap. Det er i
gjensidighetsforhold til andre at vi ser oss selv, og for å kunne kommunisere godt, må vi også
fokusere på å utvikle et rasjonelt språk.
Lek og vennskap er gode buffere mot å bli ertet eller erte
andre i barnehagen. Alle ansatte har ansvar for at hvert
barn blir sett og får støtte til å få sosial kompetanse og lære
lekekoder, og veilede barna hvis leken medfører uheldige
samspillsmønstre. Utvikling av empati, grensesetting og
finne gode løsninger er viktig for at gode relasjoner skal
skapes.

«Om et barn opplever
krenkelser eller mobbing,
må barnehagen håndtere,
stoppe og følge opp dette».
Rammeplanen, 2017

En viktig helsefaktor kan også være å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barna må derfor
få oppleve et mangfoldig, deltakende og inkluderende pedagogisk miljø. Barnehagen har
sånn sett en samfunnsoppgave i å fremme felleskapsverdier som likeverd, likestilling,
ytringsfrihet, toleranse, tilhørighet og solidaritet – som er byggesteiner i vårt demokrati.
Barnehagen skal støtte, styrke og følge opp barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle
forutsetninger. Les mer om Mangfold og likeverd s. 9.
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Voksenrollens betydning
for møtet mellom menneskene, og for kvaliteten på barnehagehverdagen
I Kvam og St. Sunniva barnehager legger vi stor vekt på et godt samarbeidsmiljø, der voksne
og barn skaper dager med god samhandling. Barnehagen skal være et godt sted å være for
både barn og voksne, og dette mener vi er avgjørende for kvaliteten i barnehagen.
Hvert eneste møte mellom menneskene i organisasjonen skal være preget av respektfull
behandling. Dette innebærer omsorg, inkludering, humor og glede, ros, konstruktiv kritikk
og vennlige dulter.
Vi skal samarbeide og hjelpe hverandre i det daglige, og føle ansvar for hverandre som
kollegaer og medmennesker. Dette gir fellesskapsfølelse, og alle får medansvar for å skape
et levende, robust og utviklende miljø.
For å oppnå dette er det svært viktig at personalet har kunnskap om voksenrollen, og er
bevisst sin rolle som forbilde og kulturskaper. Barn lærer av det personalet gjør, ikke det
personalet sier de skal gjøre. Opplever barn gode møter mellom personalet, vil de også
utvikle forståelsen av det selv.
Personalet må også se viktigheten av en lekende innstilling og et lekende samspill, som tar
barns medvirkning på alvor og som samarbeider godt med alle barn.
Barnehageenhetens motto: «Omsorg, lek og tilpasset
utfordring» legger klare føringer for den rollen og det
ansvaret personalet har på disse områdene.

”Et kompetent pedagogisk
personale er en forutsetning
for et barnehagetilbud av
god kvalitet”.

Kompetanseheving er et viktig begrep, og Kvam og St.
Rammeplanen, 2017
Sunniva barnehager jobber for at vi til enhver tid skal ha et
motivert, endringsvillig og reflektert personale. For å
oppnå dette må hver enkelt fornye seg jevnlig gjennom
lesing, kursing og samtaler. Kollegaveiledning og refleksjon i ulike fora er viktige elementer i
det å stadig utvikle og forbedre vår praksis.
Samtidig er enheten opptatt av å rekruttere ansatte med ulik faglig bakgrunn for å skape et
bredt spekter av kompetanse.
I tråd med dette, er vi i Kvast opptatt av å ha ei personalgruppe som stadig er i utvikling. Vi
må ha ei spørrende, undrende og reflekterende holdning til det som skjer i ulike situasjoner
og hendelser som oppstår i løpet av barnehagehverdagen.

Voksenrollen i forhold til omsorg
Omsorgsrollen er nært knyttet til hjelp, støtte, trøst og trygghet, og handler om å dekke
primære behov for mat, søvn, stell, tilknytning og sikkerhet. Omsorgen skal prege alle
situasjoner i hverdagen, og handler også om den gode samtalen, det å bli sett og møtt på en
god måte, og oppleve tilhørighet og gleden ved å være sammen.
Personalet skal møte alle barn med sensitivitet og varme, slik at barna utvikler tillit til seg
selv og andre, og blir i stand til å gi og ta imot omsorg fra andre.
Omsorgsrelasjonen i barnehagen er asymmetrisk, og det er den voksne som har ansvar for at
relasjonen blir god. Når barnet begynner i barnehagen rundt 1-års alder, er vi alle opptatt av
at barnet skal få en god tilknytning til personalet. Det krever at vi bruker tid på prosessen.
Les mer om Tilknytning i «Velkommen til KvaSt» s. 5.
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Trygghetssirkelen
Personalets kompetanse og samspill med barna er den avgjørende faktoren som skaper
gode eller dårlige barnehager. Evnen og viljen til å gå inn i sensitiv relasjon med barna er
den viktigste faktoren for å fremme god psykisk helse. Dette perspektivet er utgangspunktet
for å bruke den tilknytningsbaserte Circle of Security som inspirasjonskilde for omsorg i
barnehagen. Personalgruppen får opplæring i Trygghetssirkelen og gjennom den får de
forståelse for hvordan den hjelper barnet med å håndtere følelsene sine og fungere sammen
med andre.
Trygghetssirkelen COS (Circle of security) beskriver i hovedsak to typer tilknytningsbehov
når barnet skal løsrive seg, prøve noe nytt osv.
(Hoffman, Marvin og Powell, 1998)

1.
2.

Barnet trenger en omsorgsperson som kan støtte dets utforsking og fungere som en trygg
base (passe på meg, være god mot meg, hjelpe meg, vise glede når vi er sammen).
Barnet trenger også at omsorgspersonen er der når det søker nærhet og at hun eller han kan
fungere som en trygg havn (beskytt meg, trøst meg, vis godhet for meg, organiser følelsene
mine).

COS er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en
omsorgsperson bør være, for å utforske; og tilbake til den trygge havnen som hun/han bør
være, når barnet føler seg utrygg eller trenger trøst. Dette gjelder hele barndommen.
I den første tilknytningstiden i barnehagen er det viktig at foreldrene er denne basen. Mer
og mer vil personalet ta over denne rollen ettersom barnet viser tillit til og føler trygghet hos
sin tilknytningsperson. Under hele barndommen har barnet behov for å kunne søke tilbake
til tilknytningspersonen i perioder. Da skal den voksne være den trygge havnen som viser
forståelse og gir god omsorg. Les også Danning gjennom lek, læring og omsorg s. 14.
I tilknytningssirkelen blir det forklart viktigheten av å være sammen i ulike situasjoner og
følelser. Det er lett å avlede barna for raskt. Vi voksne skal være: «større, sterkere, klokere
og god». Dette høres enkelt ut, men innbefatter mange viktige avgjørelser. Vi må støtte
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barna og samtidig ta riktige avgjørelser på en god måte. Dette vises med en vippe. Det er
best å holde den i balanse. Klokheten ligger i å finne balansen, vite når vi skal ta tak, og
hvordan, slik at godheten ikke forsvinner.
Dersom vi blir for svake, ramler vippen ned på den ene siden.
Dersom vi blir stor og sterk, uten god, blir vi hard og kald.
Da vipper vippa ned på andre siden.
Dette er trygghetssirkelens mantra.
Vi er større, altså vi har makta og styringa.
Sterkere = emosjonelt sterkere
God = godhet i alt, kropp, stemme også når vi sier nei.
Klok = balansen mellom det faste og det gode.
Så lett og så vanskelig.
Kvam og St. Sunniva barnehager har flere pedagoger som er
sertifisert til å holde foreldrekurs i tilknytning, Cos-P (Circle of
Security Parenting).

Voksenrollen i forhold til lek
Fra barnet er nyfødt, starter samhandlingen med de nære personene rundt barnet.
Når barnet begynner i barnehagen, utvides fort sirkelen til å omfatte flere mennesker, både
voksne og andre barn. Barnet blir stimulert av andre barns lek og aktiviteter. Det skjer i en
gjensidighet og utvikler seg etter hvert fra parallell-lek gjennom mange stadier til å kunne bli
en tilstand der de involverte glemmer tid og sted. Å leke handler om å bli oppslukt.
Her dannes gode vennskapsrelasjoner, og her uttrykker barna sine erfaringer og intensjoner.
Personalet skal legge til rette for at leken får en helt sentral plass i barnehagen. Ved å
organisere tid og rom og lekemateriale, skal barna oppleve et inspirerende lekemiljø som
fremmer gode vilkår for vennskap og barns egen kulturskaping. Grunnholdningen fra
personalet skal være å skape gode relasjoner mellom barn-voksne og barn-barn.
For å skape grobunn for lek og vennskapsutvikling, kreves det voksne som ser, lytter og gjør
sitt beste for å forstå, og støtter det barna prøver å formidle. Noen ganger kan leken utvikle
uheldige samspillsmønstre for enkeltbarn eller barnegruppa. Maktforholdet blant barna kan
være i ubalanse, noen barn trenger hjelp til å fremheve seg selv mer, og andre trenger hjelp
til å holde litt igjen så andre kommer bedre til. Da må personalet være til stede for å fange
opp og tolke hva barnet prøver å uttrykke gjennom sine handlinger – verbalt og nonverbalt,
og støtte og veilede der det trengs.
Alle mennesker trenger minst èn god venn. Et og annet barn kan trenge hjelp til å komme
inn i god lek. Å støtte de barna som har utfordringer med å komme inn i lek og/eller
vennskap, er en særdeles viktig oppgave for det pedagogiske arbeidet.
Les også Danning gjennom lek, læring og omsorg s. 14.

Voksenrollen i forhold til tilpasset utfordring
Hvert barn har en iboende trang til å prøve selv, undersøke og mestre. Menneskets utvikling
skjer i et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom dets fysiske og mentale
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forutsetninger, og det miljøet det vokser opp i. Å kjenne følelse av mestring er et viktig
grunnlag for læring og utvikling. Et godt selvbilde bygger på tillit til, og tro på egne evner og
muligheter.
Trygghetssirkelen viser hvordan barnet tør prøve å ta steg ut i litt mer ukjent område, når
det har tillit til at den trygge voksne er der og passer på. Sirkelen utvides etter hvert som
barnet vokser og modnes, og barnets trygghet til å prøve selv blir styrket.
Å rydde unna hindringer og stadig hjelpe til i utfordringer som barna helst skulle trene på
selv, er med på å ta fra barna muligheten til egen mestring. Personalet sin rolle er å støtte
barna til å prøve, veilede hvordan, gi en hjelpende hånd om det trengs, og ha tålmodighet til
å vente på at det magiske skjer, nemlig at barnet får det til! Dette gjelder om det er å prøve
å reise seg når en har falt, ta på sokken, smøre på brødskiva, klatre opp/ned fra stellebordet,
klatre opp i et tre, uttrykke en mening eller et ønske – alt etter alder og modning.
Ved å gi barna tilpassede utfordringer, vil de lettere opparbeide motorikk og kognitive evner
til å vurdere egne muligheter og grenser. Ved å være åpne for barnets initiativ og
engasjement, vil barnet gjøre nye erfaringer, få nye opplevelser og ta fatt på nye
utfordringer. Dette skaper et godt læringsmiljø. For å skape og vedlikeholde et godt
læringsmiljø for barn, er det avgjørende med kompetente og engasjerte ansatte. Les også
om Sikkerhet og utfordringer i «Velkommen til KvaSt» s. 11.

Danning gjennom omsorg, lek og læring
Barnehagens lov og rammeplan slår fast at omsorg, lek, læring og danning er de
fire sentrale prosessene som skal kjennetegne barnehagens virksomhet og prege
innholdet.

Danning
Hverdagslivet i barnehagen er en viktig arena for barns
danningsprosess gjennom omsorg, lek og læring.
Danning er en livslang prosess, som handler om blant
annet å utvikle evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåter. I løpet av de første
leveårene legges «grunnmuren» for barns videre
dannelsesprosess, som påvirker skillet mellom hva
samfunnet forventer og det som ikke aksepteres.
Danningsbegrepet i formålsparagrafen forutsetter at
barn får medvirke i eget liv og er en selvstendig aktør.
Det betyr at vi i KvaSt må støtte og oppmuntre barna
til å stille spørsmål, undre seg, reflektere og tenke
selv.

«Barnehagen skal i
samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg
og lek, fremme læring og
danning som grunnlag for
allsidig utvikling»
Barnehagelovens formålsparagraf

Den gjensidige samhandlingsprosessen mellom barn og voksne er en viktig forutsetning for
barnets danning. Inntrykkene barna får i dette samspillet skaper refleksjon i barnet, hvor det
prøver å tolke hendelsene ut ifra sitt ståsted. Vi i KvaSt jobber aktivt med å anerkjenne
barnas perspektiv. Et barns perspektiv er individuelt, og kan kun forståes og tolkes ut fra
akkurat det barnet. Rammeplanen understreker at gode danningsprosesser setter barn i
stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til
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omverdenen. Målet er at hvert barn skal
se seg selv som et verdifullt medlem av et
større fellesskap.

Omsorg
Omsorg er noe alle mennesker trenger,
og er et fundament i alle menneskers liv.
Omsorg kan sees på som en lyst, en
relasjon og en handling. Barn trenger
trygghet og omsorg, og personalet i
barnehagen fungerer som en trygg base
som barna kan vende tilbake til når de
utforsker omverdenen sin. Se
«Trygghetssirkelen» s.12.
Barn lærer selv å være omsorgsfulle gjennom det
positive samspillet de tar del i. Det er vår oppgave å
legge merke til og støtte barns omsorgshandlinger
overfor andre. Dette er grunnlaget for å utvikle sosial
kompetanse, men også et viktig bidrag til et livslangt
læringsperspektiv.

En omsorgsfull relasjon vises ved
at en:
•
•
•
•

Har vilje til å lytte og være
genuint interessert
Viser nærhet og omtanke
Har innlevelse i det som blir
formidlet og kommunisert
Viser hengivenhet
Har evne og vilje til samspill

•
Omsorg skal gjennomsyre hverdagen vår.
For å få til dette krever det at vi i KvaSt er
ansvarsbevisste og engasjerte i trivselen og utviklingen til det enkelte barnet. Omsorg har
verdi i seg selv. Den er nært knyttet til helse og sikkerhet, og er samtidig en viktig
forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I en omsorgsfull relasjon legger også
personalet vekt på å gi barna varierte og tilpassede utfordringer og rom for meningsfylte
aktiviteter. God omsorg styrker barns forutsetninger
for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner
og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og andre.
«Barns vennskap er de voksnes

Lek og vennskap

ansvar. Det er vi som skal
forebygge mobbing. Og vi har valgt
å snu det rundt. Istedenfor å
fokusere på det negative, fokuserer
vi på barns vennskap, sosial
kompetanse, barns rett til
medvirkning og danning.»

Vi vet at det å få delta i lek og få venner er grunnlaget
for at barn skal trives i barnehagen.
Å støtte hvert barn i deres forsøk på å finne noen å
leke med, er en særdeles viktig oppgave for
barnehagepersonalet. Vennskap oppstår på frivillig
Gro Toft Ødegård,
basis, og er ikke noe man kan tvinge hverken barn eller
Fagsjef i seksjon barnehage
andre mennesker til. Felles opplevelser både i
Molde kommune
smågrupper og i hele barnegruppa, kan være med å
skape gode relasjoner, opprettholde vennskap og kanskje skape nye vennskap.
Professor ved barnehagelærerutdanningen ved HIOA, Anne Greve sier at vennskap er en
relasjon som blir bygd opp av gjentatte møter der det oppstår en eller annen kontakt og en
eller annen form for kommunikasjon mellom de involverte parter. Vennskap utvikler seg
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over tid og på den måten får de som inngår i vennskapet en felles levd historie, et felles «vi»
som er med på å knytte vennskapsbånd.
Vennskap for de yngste barna kan være et blikk eller en felles handling som varer bare i små
øyeblikk. Det kan for eksempel være: barn som viser glede når et annet barn kommer om
morgenen, felles latter og smil, et blikk, springe/ danse sammen, felles rytme ved f.eks. å
banke i bordet, sang/musikkstunder, gå en tur i skogen osv. Det er av avgjørende betydning
for barnets selvbilde å være en betydningsfull person for andre.
Personalet i KvaSt vil i samspill med barna, bidra til et variert og inspirerende leke- og
læringsmiljø. Eksperimentering, fordyping og utforsking skjer når miljøet er tilpasset barns
nysgjerrighet. Vi tar utgangspunkt i det barna er interessert i, og vi er med på å undersøke,
stille spørsmål og finne svar i samspill med barna.
Leken gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns hovedarena for læring. Barnet
skaffer seg erfaringer og gjør seg kjent med omgivelsene. Det er her de tar del i det kjente
samtidig som de utforsker det nye. I møte med sine omgivelser tilegner barna seg kunnskap
og bygger opp sin identitet. Alle barn skal bli tatt på alvor. Det gjør vi ved f.eks. å lytte, vise
at en bryr seg, vise og ta imot omsorg, skape trygghet for bruk av hele følelsesregisteret,
inkludere hverandre, vente på tur og snakke om hva det vil si å være venner, og hva som må
til for å få til god lek. Alle voksne er rollemodeller i dette arbeidet. Det vi synliggjør av egen
atferd og egne utsagn foran barna, blir sett og hørt. Vennskap og tilrettelegging for gode
relasjoner og lek i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og
mestring.
I samspillet med andre barn bruker
Leken stimulerer språket
barna ulike former for kommunikasjon
Leken stimulerer fantasi og kreativitet
og lærer seg viktige
Leken utvikler sosial kompetanse
samhandlingsregler, som de tar med
Leken utvikler identitet
seg videre i møte med nye mennesker.
Leken gir barnet anledning til aktiv innflytelse
Det å leke hjelper barnet til å utvikle en
Leken motiverer og inspirerer barnet
forståelse av seg selv og verden rundt
Lekens har en egenverdi
seg.
Gjennom den sosiale leken dannes vennskap og gode relasjoner på tvers av alder, språk og
kulturell bakgrunn. Vi i KvaSt ser på det å fremme lekekompetanse hos barn som sentralt for
å fremme inkludering av barn. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært
knyttet opp til deres lekekompetanse og sosialkompetanse.
De voksne i barnehagen skal aktivt legge til rette for at barn kan møtes og utvikle
vennskapsrelasjoner seg imellom. Det er spesielt viktig å hjelpe de barna som ikke selv klarer
å danne vennskap med andre og ta utgangspunkt i deres utvikling slik at vennskap blir noe
de etter hvert klarer å mestre på egenhånd. Vi må identifisere de barna som strever med å
knytte gode vennskapsbånd. Personalet har ansvar for å skape en god relasjon til barnet, slik
at vi kjenner barnet godt, og dermed lettere forstår grunnen til at barnet strever. For det kan
være svært ulike grunner til at barn strever med vennskapsbygging, og da må vi også møte
dem individuelt. Alle barn er ulike, og vi må tone oss inn på hvert barn og møte hvert barn
med respekt for deres egenart.
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Personalet må også prioritere de barna som trenger denne støtten, det er de som trenger
mest voksennærhet. Uansett grunn til at barn strever, er det viktig å ta tak i barnets positive
sider, og la barnet få oppleve trygghet og anerkjennelse. Dernest må barnet få gode
erfaringer på disse områdene, sammen med andre barn, gjerne en liten oversiktlig gruppe,
som personalet ser har et godt samspill. Gruppene kan gjerne varieres, og bygges rundt
barnet som strever. Personalet må være en medleker og veileder slik at barna hjelpes til å ta
i bruk gode strategier, f.eks. i forhold til å si hva de mener, ønsker de har i leiken, ta hensyn,
vente på tur, være åpen og positiv.
Godt humør og veiledning i en humoristisk tone er stort sett alltid forløsende for barna, som
da lettere får en sterkere fellesskapsfølelse. Det er lite som skaper mer fellesopplevelser
enn en god og hjertelig latter, der man bare kan være, uten krav til å mene, prestere osv.
Og alt som er med på å skape fellesskap og felles opplevelser, gir sterkere tilhørighet, som er
veldig viktig i vennskapsbygging.
Vi som arbeider med barn i barnehagen må sørge for å gi leken gode vilkår. Vi må
tilrettelegge for lek på barnas premisser og gi dem tid til å være i opplevelsen uten for
mange avbrytelser. Dette krever tid, plass, og de voksne må ha respekt for den frihet som
ligger i leken. I leken er det barna som er ekspertene.

Læring
Læring skjer gjennom hele livet, og i barndommen er læring nært knyttet til omsorg, danning
og lek. I KvaSt verdsetter vi lekens betydning for barns læring, og setter derfor av mye tid til
frilek både inne og ute. På denne måten fokuserer vi på de uformelle læringssituasjonene
hvor barna selv tar initiativ til å delta ut i fra egne interesser og utvikling. Ved å være aktive
og engasjerte voksne vil barna bli med oss i å erfare verden og tilegne seg kunnskap.
I vår enhet har vi ett helhetlig læringssyn som innebærer:
- å se omsorg, lek og læring i sammenheng
- å bruke dagligdagse situasjoner (måltid, påkledning…)
- strukturerte læringssituasjoner
- rom for barns innspill og lekende ytringer
- å lære abstrakte begreper gjennom det konkrete og nære
Progresjon
De fleste barn går i barnehagen i 5 år. I løpet av denne tida skjer den største utviklinga og
læringa for et menneske. Barnehagen skal være bevisst betydningen av at barnet får møte
nye utfordringer som vekker nysgjerrighet, læringslyst og utforskertrang. I KvaSt har vi
aldersinndelte barnegrupper. Den pedagogiske begrunnelse for denne organiseringen, er
blant annet at vi mener barna lettere finner lekekamerater med felles interesser og modning
når de er i grupper med barn i samme alder. En ettåring trenger også en annen form for
omsorg og støtte enn en fireåring eller seksåring. De eldste barna kan holde konsentrasjon i
prosjekter som varer over lengre tid og som utvikler seg og skaper fordypelse og bredde i
innhold. De yngste blir presentert for nye emner i her-og-nå-aktiviteter som tar
utgangspunkt i sanseopplevelser som f.eks. syn, hørsel, bevegelse og berøring.
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I løpet av barnehagelivet skal barna kontinuerlig oppleve fremgang, nye opplevelser, få nye
erfaringer og vekst. Personalet må til enhver tid se hvor barnet er i utviklingsprosessen, gi
det mestringsfølelse og fortløpende legge til rette for at det har noe å strekke seg etter. De
nye erfaringene bygger på kunnskap, innsikt, ferdigheter og holdninger som de har tilegnet
seg tidligere. Slik ser vi at siste del i enhetens motto Omsorg, lek og tilpassete utfordringer,
ivaretar begrepet om progresjon i det pedagogiske arbeidet.

Digital praksis
Barnehagen har et vidt spekter av digitale verktøy, og viljen til å gå til anskaffelse av utstyr
personalet trenger er høy. Alle avdelinger har iPad, smarttelefoner og bærbare PC-er. Vi har
multiskrivere, stasjonære PC-er, høyttalere med og uten mikrofon, projektorer, kamera,
lamineringsmaskiner og digitalt mikroskop. Vi bruker også programvare som for eksempel
youtube og spotify for å lete etter musikk, pinterest for inspirasjon når det gjelder forming,
Imovie og ibook er eksempler på apper vi benytter oss av. Ellers søker vi informasjon via
google m.m.
Hver barnehage har sin egen hjemmeside. Den presenterer barnehagen, gir
kontaktinformasjon og viser vårt pedagogiske grunnsyn. Her inne finnes årsplanen,
«Velkommen til KvaSt» og verdiplattformen vår. Ellers finner dere lenker til aktuelle skjema
m.m. I løpet av året legges det også ut noen artikler om hverdagslivet i barnehagen.
Vi har også vår egen foreldreportal (lansert høsten 2018) så nå får dere all informasjon
samlet på ett sted. Vi sender ut varsel på epost når det har blitt lagt ut ny informasjon.
Molde kommune har utarbeidet egne retningslinjer
for bildebruk i barnehagene. Disse er basert på
datatilsynets retningslinjer for personvern. Dette
innebærer blant annet at hjemmet årlig skal signere
en samtykkeerklæring for barnehagens bruk av bilder
for sitt/sine barn. Personalet har lært hvordan bilder
skal tas for å unngå at bildene misbrukes eller at
personvernet krenkes. Bilder som publiseres på nett
eller på en annen offentlig måte skal være
kvalitetssikret. Personalet drøfter jevnlig etiske
dilemmaer i forbindelse med fotografering og filming.
Vi fortsetter vårt arbeid med å øke vår digitale kompetanse. Strategien er at personalet
etterspør internkurs innenfor et område han/hun har lyst å bli bedre på. Medarbeidere som
sitter på denne kompetansen finner tid og sted til å foreta en opplæring en til en eller en til
flere. På denne måten tar vi i bruk hverandres kompetanse til å heve det totale
kunnskapsnivået på enheten.
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Fagområdene
Dagen i barnehagen består av mange ulike aktiviteter og rutinesituasjoner. Barn lærer,
erfarer og utvikler seg gjennom hele barnehagedagen. Derfor må vi legge til rette for
tilpassede utfordringer opp mot det enkelte
barn og for barnegruppa i sin helhet.
Barnehagedagen består av både formelle og
uformelle læringssituasjoner. Med formelle
læringssituasjoner menes de aktiviteter som
personalet planlegger med et pedagogisk
innhold. Uformelle læringssituasjoner
innebærer både barnas egen lek, samt alle de
ulike overgangssituasjonene barna opplever i
løpet av en dag i barnehagen.
Overgangssituasjoner handler om å gå fra en
aktivitet til en annen, som for eksempel fra
lek til rydding og måltid.
Fagområdene kan du lese mer om
i Rammeplan for barnehagen

I barnehagen arbeider vi ikke med fagområdene
hver for seg, men bruker dem om hverandre i ulike situasjoner og aktiviteter. Vi har fokus på
helhetlig utvikling, som handler om at barn utvikler seg i alle relasjoner og situasjoner. Vi må
være bevisste på at det skjer mye uformell læring også når vi legger til rette for formell
læring.
I arbeidet med de ulike fagområdene skal barna, i løpet av de årene de er i barnehagen,
oppleve progresjon. Vi jobber ut fra at alle barn i barnehagen skal ha tilpassede utfordringer
basert på barnets behov, alder og modning. Vi planlegger og tilrettelegger aktiviteter og
tema med tanke på progresjon, for hvert enkelt barn og for gruppen i sin helhet.
Alle de sju fagområdene er betydningsfulle og virker ofte i sammenheng med hverandre.
Fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» forekommer innenfor alle de andre
fagområdene og spiller således en sentral rolle i det pedagogiske arbeidet. God
språkutvikling er en forutsetning for dialog, felles refleksjon og empati i både lek og
hverdagsaktiviteter. For å kunne delta i lek er språket viktig for å skape og opprettholde et
godt samspill, samtidig som at leken er betydningsfull for barnas utvikling av språk. Et
rasjonelt språk, både det verbale og nonverbale, er nødvendig for å kunne sende og motta
budskap fra andre. Gode samspill krever at vi lærer å snakke om uenighet, og at vi utvikler
rutiner for konstruktiv konfliktløsing.
PROSESSMÅL OG LÆRINGSMÅL
Forskjellen på prosessmål og læringsmål, er at
prosessmålene retter seg mot barnas
opplevelser og erfaringer og mot de
arbeidsprosessene som barnehagen skal
gjennomføre.
Konkrete læringsmål, handler på sin side om
beskrivelser av hva hvert enkelt barn skal oppnå
av ferdigheter innenfor de ulike fagområdene.

Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men
i motsetning til skolen har ikke barnehagen
læringsmål, eller ferdighetsmål, som barna skal
kunne i løpet av tida på småbarns- og
storbarnsavdeling.
I barnehagen er det derimot prosessmål, som
sier hva barna skal oppleve, erfare, jobbe med,
stimuleres til, etc. Dette er ønsket praksis fra
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barnehagene i Norge, og ble senest støttet av kunnskapsministeren i 2014. I Rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver er det listet opp konkrete prosessmål som barna skal
berøres av i løpet av barnehagetiden. I tillegg er det listet opp en del krav om hva personalet
i barnehagen må gjøre for at disse målene skal nås.

Språk
En god språkutvikling er viktig for barn og den grunnleggende utviklingen skjer i
barnehagealder. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere
med voksne og andre barn, hvordan de kan sette ord på følelser og erfaringer, fortelle noe,
diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale
relasjoner og vennskap.
Mange barn i KvaSt har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i
barnehagen. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre
språkutviklingen. Vi må støtte familiene i å bruke morsmålet samtidig som vi må jobbe aktivt
med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.
Å jobbe med språk er en naturlig del av barnehagehverdagen, det gjelder både uformelle og
planlagte aktiviteter.
Vi benytter alle anledninger til å benevne det vi gjør og tingene vi omgir oss med.
Når barn møtes av voksne som forstår og verdsetter deres uttrykk, verbalt eller nonverbalt,
bidrar det til å opprettholde barns motivasjon.
Det å undre seg sammen med barnet kan være avgjørende for hvordan barnet søker ny
kunnskap. Mestring gir motivasjon som igjen skaper utvikling.
Forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehage og tidlig skolealder forebygger lese- og
skrivevansker.
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St. Sunniva barnehage sin egenart
Med fokus på drama, musikk og forming
St. Sunniva barnehage sitt satsningsområde er, og har i lang tid vært drama, musikk og
forming. Dette er estetiske uttrykksformer som går under fagområdet «Kunst, kultur og
kreativitet» i Rammeplan for barnehagen. Ifølge Rammeplanen handler fagområdet om
kunst og håndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og design. Vi streber etter å
implementere alle disse elementene i vår barnehagehverdag, og opplever at barna har stort
utbytte og mye glede av å få uttrykke seg gjennom estetiske «fag». Vi mener vi kan skille
mellom to ulike innfallsvinkler for å implementere estetiske uttrykksformer i hverdagen:
•
•

Å la barna uttrykke seg selv ved å skape noe ut av forskjellige materialer og gjennom
ulike aktiviteter
La seg inspirere av inntrykkene vi får ved å lese bøker, lytte til musikk, se
kunstutstillinger, teaterforestillinger, dra på ulike turer og lignende.

Som nevnt dreier satsningsområdet seg hovedsakelig om tre ulike element,
nemlig drama, musikk og forming. Disse skal ha stor plass og verdi for barna i deres hverdag,
og vi skal se dem i sammenheng med hverandre.
Drama i barnehagen er i hovedsak frivillig og
spontan, og oppstår i et samspill mellom to eller
flere barn – også kalt rollelek. Slik lek er en god kilde
til samspill og relasjonsbygging mellom barna, som
igjen fører til trening i turtaking, sosiale spilleregler,
empati og omsorg. I tillegg til å være frivillig og
spontan kan den også være pedagogisk tilrettelagt.
Dette kan eksempelvis innebære at en voksen
legger opp til at barna skal få spille ut en fortelling
med både kostymer og andre rekvisita.
St. Sunniva har som tradisjon at de eldste
barna dramatiserer et selv valgt/laget
eventyr som de viser frem på den årlige
sommeravslutningen. Musikk i
barnehagen dreier seg blant annet om
sang, dans og spille på instrument. Sang
og musikk gir barna en rekke gevinster
som for eksempel å skape ro, fart,
spenning og bevegelse, samt en følelse
av å være medlem i et fellesskap og føle
tilhørighet i en gruppe. I tillegg er det en
god kilde til både språkstimulering og
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samspillsstimulering. For de yngste barna i
barnehagen står bevegelse til sang og
musikk sentralt. Ikke bare gjennom
voksenstyrte samlinger og lek, men også i
ulike hverdagsaktiviteter som påkledning,
bleieskift og ryddetid. For små barn er
bevegelsesleker med sang og musikk det
første møtet med drama og rollelek.
Forming i barnehagen skal stimulere
barnas kreative og sanselige utvikling. Vi
er opptatt av at barna skal få utforske,
skape, eksperimentere og gjøre seg kjent
med ulike materialer, og kjenne på mestringsfølelsen i det å lage noe selv eller sammen med
andre. Det legges også opp til flere turer utenfor barnehagens område for å bli kjent med alt
det fine naturen har å by på.
Alle de tre elementene går inn i hverandre – det ene fører til det andre. Et viktig stikkord de
alle har til felles er selve prosessen barna går gjennom i lek med de estetiske uttrykkene. Vi
er opptatt av det som skjer i nuet, og ønsker med det at barna skal få en god, estetisk
opplevelse fremfor ”det perfekte sluttproduktet”. Vi ønsker at barna skal få være til stede i
her-og-nå situasjonen, og kjenne på det å mestre. I det øyeblikket barna føler at de får det til
er de i flytsonen.
Vi er opptatt av å ta
utgangspunkt i det barna liker
og viser interesse for, og slik la
dem få medvirke i egen
barnehagehverdag. Samtidig
introduserer vi dem også for ny
litteratur, musikk, instrument,
utkledningstøy og materiell som
kan bidra til videreutvikling av
det de allerede har og kan. I
lang tid har St. Sunniva hatt et
årstema å jobbe etter i
hverdagen, og i år har både
Kvam og St. Sunniva
“mennesket” som et felles årstema. Med utgangspunkt i de estetiske fagområdene, men
også Rammeplan for øvrig, skal vi implementere årstemaet i vårt arbeid sammen med barna.
Dette kan du lese mer om på side 30.
Både «Teatret Vårt», biblioteket og kulturskolen ligger i umiddelbar nærhet til barnehagen,
og vi får stadig tilbud om forestillinger, konserter, lesestunder og musikkstunder. Vi nøler
aldri med å melde oss på de ulike tilbudene vi får, fordi vi ser stor nytte og verdi i det å
komme oss ut av barnehagen for å innhente nye inntrykk for videre inspirasjon. Gjennom
arbeid med drama, musikk og forming skal vi bidra til at barna utvikler og tar i bruk fantasi
og kreativ tenkning, samt opplever glede, mestring og stolthet i møte med lyttende,
anerkjennende og motiverende voksne.
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Kvam barnehage sin egenart
Med fokus på natur og friluftsliv
I Kvam barnehage legger vi stor vekt på natur og friluftsliv. Vår holdning er at det er av stor
verdi å være mye ute og bidra til at barna blir glade i naturen. Allsidige bevegelseserfaringer,
opplevelser og utforskning av naturens mangfold, er en viktig del av barndommen. Ved å få
erfaringer med ulike naturtyper, vær og årstider gir vi barna kunnskaper om naturen og dens
forandringer. I tillegg får de erfaringer med å oppholde seg utendørs til ulike årstider.
Personalet skal være gode rollemodeller og la barna få kjennskap til naturen som en viktig
forutsetning for liv, helse og mat. Slik ønsker vi å legge det spede grunnlaget for barns
forståelse av en bærekraftig utvikling, vise respekt for liv og biologisk mangfold. I et
helseperspektiv er det fint å bruke naturen som en arena for å fremme helse og forebygging
av fysiske og psykiske plager. Også her er «Kommunikasjon, språk og tekst» et viktig
fagområde for å formidle glede, opplevelser, erfaringer og utfordringer som oppstår.
Å la barna få være
utendørs, er den beste
måten vi kan legge til rette
for fysisk aktivitet i
barnehagen.
Det er viktig å la barna få
delta i aktiviteter tilpasset
egne fysiske og motoriske
forutsetninger, samtidig
som vi hele tiden må legge
til rette for å gi utfordringer
de kan strekke seg etter.
Barn som er mye ute i
allslags vær, årstider og
miljøer, får erfaringer og
opplevelser som gir
grunnlag for utholdenhet, trygghet og styrke. Vi vil at barna skal føle mestring og kunne
vurdere risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. For å oppnå dette så er det viktig at
de voksne er en trygg base, slik at barna føler seg trygge når de utforsker og tester egne
grenser og evner. Dette kan direkte overføres fra barnehagens arbeid med COS – Circle of
Security (les mer på side 12).
For de yngste barna er det å få bruke kroppen sin der de er, og bevege seg i sitt eget tempo
ut fra egne forutsetninger, viktigere enn å komme seg langt av gårde på tur. Vi har et fint
leirsted, «Åttekanten», øverst i skogen inne på uteområdet vårt. De aller yngste vil oppleve
at de er på ordentlig tur når de må ta seg opp bergknauser og gjennom busk og kratt for å
komme seg frem dit. Etter hvert som den motoriske utviklingen går fremover, blir turene
lengre og hyppigere. Det er gleden over å være ute, å bruke kroppen og å oppleve de små
ting i naturen som er i fokus i denne aldersgruppen. Sett i lys av dette, vil hver eneste dag
være en potensiell turdag for barna på Blå og Gul.
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Barna på Rosa har en mens på Grønn har de to faste turdager i uka, hvor de går på tur
utenfor gjerdet. Turene er tilpasset etter alder og modning. De eldste barna er godt kjente
med barnehagens uteområde og har derfor et større behov for å oppdage nye steder og
teste grensene sine i nye områder og annen vegetasjon.
På tur utenfor gjerdet lærer barna tidlig at vi har stoppesteder underveis når vi går. Da kan
alle finne sin egen rytme og gå i eget tempo, og vente på hverandre på de avtalte stedene.
Barna begynner tidlig å bære sin egen sekk med utstyr som de trenger for en dag ute i
naturen. Etter hvert lærer de å pakke den og holde orden selv. Dette gir barna
medbestemmelse, medvirkning og medansvar. Vi ønsker på denne måten å støtte opp under
barnets gryende forståelse av demokrati og hvordan vi alle er avhengige av hverandre, og at
alle også må bidra, for at alle skal ha det best mulig.
Den frie leken har en
sentral plass når vi er ute
på tur. Mange barn i vår tid
opplever mest
menneskeskapte uterom,
som lekeplasser, parker og
byrom. For enkelte kan det
skape usikkerhet å bevege
seg fritt i uberørt natur. Vi
ser på det som en viktig
oppgave å sørge for at alle
barn opplever naturen som
et sted det er godt å være.
En barndom som
inneholder mye fri lek i
naturen, er en god
barndom og ruster barna
for å mestre det voksne livet. Vi trenger å lære noen ferdigheter for å mestre naturlige
uteplasser. Ved å være i lek og aktivitet i naturlige omgivelser, legger barnehagen grunnlaget
for at barna får bedre fysisk kapasitet, en bedre kroppsbeherskelse og økte ferdigheter innen
kreativitet, fantasi og innlevelse.
Når barna er fortrolig med naturens utfordringer og gleder, blir leken lystbetont, mangfoldig
og utfordrende. Vennskap på tvers av alder, kjønn og kultur blir dannet og utvikler seg. I
Kvam barnehage legger vi stor vekt på natur og friluftsliv, som går inn under fagområdene i
rammeplanen som heter «Natur, miljø og teknikk», «Kropp, bevegelse og helse» og
«Nærmiljø og samfunn». Vår holdning er at det er av stor verdi å være mye ute, og vi ser det
som vår oppgave å skape glede over og ferdes ute i naturen. Barn får mange inntrykk og
opplevelser av å ferdes i naturen.
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Samarbeid
til beste for barnet

Foreldresamarbeid
Den første tiden i barnehagen er tilknytningstid både for barnet, familien og personalet.
De ansatte i barnehagen har kompetanse på tilknytningsperioder, overganger til ny avdeling
og skole. Hvert barn har sin tilknytningsperson i barnehagen. Tilknytningspersonen har
hovedansvaret for å følge opp kontakten med det enkelte barn.
Se også Velkommen til KvaSt s. 5 om Tilknytning.
Vi vil at foreldre og barn skal føle seg velkommen i barnehagen og knytte et nært og
tillitsfullt samarbeid omkring barnet. Den daglige kontakten mellom foreldre og ansatte er
viktig, der vi forteller om små og store hendelser som har skjedd i løpet av dagen.
I alt arbeidet vårt ønsker vi at dere foreldre medvirker til innholdsrike dager og god utvikling
for barnet deres og gruppa som helhet.
Hver avdeling velger foreldrerepresentanter til FAU og SU på første felles foreldremøte om
høsten.

Foreldreråd / Samarbeidsutvalg
Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehage.
Foreldrerådet består av alle foreldrene og det velges vanligvis to eller flere representanter
fra hver avdeling som danner foreldrearbeidsutvalget FAU. I følge loven skal foreldrerådet
fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FAU er foreldrerådets tillitsvalgte.
Samarbeidsutvalget SU består av like mange foreldre som ansatte. I tillegg er eier
representert med en person, vanligvis en politiker fra kommunestyret. Den viktigste
oppgaven er å skape et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ for alle de
parter som har ansvar for drift og innhold i barnehagen. Se for øvrig om «Samarbeid og
informasjon» i «Velkommen til KvaSt», s. 9 og 10
FAU-leder St. Sunniva:
FAU-leder Kvam:

Lena Sandvik
Marita Helene Solli

Nestleder:
Nestleder:

Georgina P. R. Alexander
Anders Ellingseter

Internt samarbeid om overganger til ny avdeling
Avdelingene har nå trekantsamtaler når barnet skal skifte avdeling. Der blir det utvekslet
informasjon om barnet mellom barnehagelærer, foreldre og den nye barnehagelæreren som
skal ta over barnet. Vi har disse samtalene fordi vi ønsker at overganger fra en avdeling til en
annen skal bli best mulig for hver enkelt og fordi det er viktig at avdelingen barnet skal
begynne på er klar over utfordringer og behov hos det enkelte barnet.
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Samarbeid mellom barnehage og skole
Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og evt. SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

«Fra eldst til yngst i Molde
– samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole»
De viktigste punktene:
•

Fagmøter mellom lærer og barnehagelærer med ansvar for skolestart. Dette for å øke kompetansen
om hverandres institusjoner og samarbeid.

•

Foreldremøte i skolen, med fokus på tidlig informasjonsutveksling mellom foresatte, barnehage og
skole/sfo.

•

Trekantsamtaler der barnehagelærer, foresatte og lærer utarbeider i fellesskap informasjon som
skal videreformidles til skolen.

•

Ikke alle skoler har åpnet for trekantsamtaler enda. De skolene som ikke har samtaler vil få skriftlig
informasjon om barnet fra barnehagen etter at barnehagelærer og foreldre har hatt en samtale.

•

Alle skolestarterne inviteres til skolen sammen med en fra barnehageavdelingen.

•

Alle førsteklassinger som har gått i Kvast, inviteres tilbake til barnehagen på besøk i løpet av høsten.

Viktige samarbeidspartnere for barnehagene og hjemmene
•

PPT
Pedagogisk Psykologisk tjeneste er en kommunal tjeneste. Den fungerer som
sakkyndig instans i spørsmål om barns opplæringssituasjon og behov for
spesialundervisning, og annen tilrettelegging for å skape best mulige
utviklingsmuligheter.

•

BARNEVERN
Barnevernet skal gi barn og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.
Det er foreldrene som har ansvaret for å gi sine barn omsorg.
Skulle foreldrerollen bli i overkant utfordrende, kan barnevernet bistå.

•

FAGSEKSJON BARNEHAGE
Er kommunens godkjenningsmyndighet og fører tilsyn for all barnehagevirksomhet.

•

HELSESTASJON
Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsetjeneste. Tilbudet er frivillig og
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gratis. Ved helsestasjonen arbeider jordmor, helsesøster, lege, helsestasjonsmedarbeider,
fysioterapeut og familieveileder. Helsestasjonen kan bidra med å formidle kontakt og
samarbeid med andre ansatte innenfor helse, barnehage, tannhelse og sosiale tjenester.

•

TVERRFAGLIG FØRSKOLETEAM I MOLDE KOMMUNE
PPT, helsestasjon og barnevern gir alle barnehagene og foreldre, tilbud om
tverrfaglige drøftinger. Problemstillinger som kan drøftes kan knytte seg til
barnegruppen, enkeltbarn eller familier. Det er faste dager der barnehagen eller
foreldre kan komme med evt. problem, bekymringer eller spørsmål som de vil ta opp
med førskoleteamet. Ta kontakt med personalet ved behov. Barnehagen kan også i
enkelte tilfeller foreslå slike samtaler.

•

RESSURSTEAM FOR SPRÅKLIGE MINORITETER
Et nyttig og nært tilbud til de som jobber direkte med minoritetsspråklige barn og
unge. Består av representanter fra barnevern, flykningstjenesten,
flyktningehelsesøster, skole, PPT, barnehage.

•

FLYKTNINGSTJENESTEN
Gir praktisk hjelp, råd og veiledning til flyktningene. De tilbyr introduksjonsprogram,
stiller med tolker, koordinerer og samhandler med barnehage / skole.

•

LEGE
Barnehagen kan ta kontakt med legekontor ang. spørsmål om skader, sykdom ol.

•

POLITI
Barnehagen kan ta kontakt med politi angående spørsmål eller ved mistanke om rus,
vold eller overgrep i hjemmet.
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Barnehagens fordypningsområde, 2020-2021

ÅRSTEMA

LYD
Hørselen er den raskeste menneskelige sansen. Hjernen vår kan gjenkjenne en lyd på bare
0,05 sekunder og kan skille mellom hundretusener av forskjellige lyder.
Hva er LYD? Lyd er usynlige vibrasjoner i lufta som i øret omdannes til nervesignaler som
hjernen tolker.
Lyd kan blant annet oppleves som talt språk, omgivelseslyd, varsling, musikk og støy. Vår
egen opplevelse av lyd er til dels avhengig av våre tidligere erfaringer.
For eksempel kan vi ha ulik oppfatning av hva som er støy. For noen kan støy være musikk de
ikke liker, noen som skriker, en vannkran som drypper eller larm fra trafikk.
Dette året vil vi undre oss over lyd og gå på oppdagelsesferd og stille oss noen spørsmål som
f.eks:
* Høres stemmen vår lik ut om vi er i et lite rom og et stort rom, kan vi høre ekko?
* Høres stemmen vår lik ut om vi holder for nesen eller snakker ned i en boks?
* Kan en høre forskjell på om noen er glad eller lei seg – ulike stemninger?
* Kan vi ved hjelp av lyden merke om vi nærmer oss eller går vekk fra lydkilden?
* Oppfatter dyrene lyder på samme måte som menneskene?
* Hører vi lyder i skogen dersom vi legger oss ned og er helt stille? Hører vi andre lyder om vi
er ved sjøen?
* Kan vi bruke stemmen på ulike måter, lage ulike lyder med kroppen?
* Hvor mange ulike lyder kan vi få ved å slå med en pinne på ulike gjenstander – hva blir
gode lyder og hva blir onde lyder?
* Bevegelse til ulike typer musikk – tegne/male eller danse – beveger vi oss likt til f.eks.
«Svanesjøen» og «Dovregubbens hall»?
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Arbeidet i barnehagen skal dokumenteres og vurderes. Utforming og gjennomføring av
planer må være slik at det er rom for å følge barns innspill og initiativ.

Modellen viser hvordan vi ser på arbeidet vårt som en kontinuerlig prosess.

Planlegging
God planlegging bidrar til en gjennomtenkt
og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og
materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder.
Planleggingen baseres på kunnskap om barns utvikling og
læring (individuelt og i gruppe), observasjon,
dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og på
samtaler med barn og foreldre.
Hver avdeling lager en periodeplaner (antall uker vil
variere). Den tar utgangspunkt i årsplanen.

”Gjennom låste planer
nekter man barn alle
uventede møter, alt som er
paradoksalt, mangetydig,
uregelmessig, foranderlig,
risikofylt, eventyrlig,
improvisert,
grenseoverskridende og
fantastisk”. (Wallin, 1996)

Dokumentasjon
Barns læring, utvikling og danning pluss personalets arbeid, må synliggjøres som grunnlag for
refleksjon i forhold til barnehagens verdigrunnlag og barnehagen som arena for lek.
Dokumentasjonen kan være utgangspunkt for samtaler og refleksjon, både mellom barn
selv, mellom barn og voksne og mellom voksne (både personale og foresatte).
Det daglige arbeidet synliggjøres gjennom:
•
•
•
•

daglige samtaler i hente- og bringesituasjonen
foreldreportalen
foto med eller uten kommentarer
bilder og/eller video på skjermene
29

•
•

utviklingssamtaler 1- 2 ganger i året. Alle får overføringssamtaler enten det er skifte
av avdeling eller overgang til skole. Ellers etter behov.
at vi bruker resultatet av brukerundersøkelsen som redskap for forbedring og
utvikling av barnehagen

Refleksjon og vurdering
Barnehagens arbeid skal vurderes i forhold til barnehageloven, rammeplanen, lokale
retningslinjer og planer.
Barnehagen bærer på tradisjoner samt sammensatt og taus kunnskap som det er viktig å
sette ord på og reflektere over. Refleksjon over hverdagslige eller uforutsette situasjoner kan
ofte føre til et annet syn enn det vi har i «her og nå situasjonen», og er derfor et viktig
verktøy som vi vil benytte oss av. Samtidig er refleksjon en forutsetning for endring og
fornyelse av barnehagen som organisasjon. Et oppdatert, endringsvillig og reflektert
personale vil komme både barn, foreldre og personale til gode.
I tillegg må vi øke vår kompetanse gjennom å delta i kurs/møter/ veiledning og diskusjoner
samt lese faglige artikler og lytte til ny forskning. Vi ønsker til enhver tid å gi det beste
tilbudet til barnehagens brukere.
Vi iakttar og deltar i barnas aktiviteter og vurderer våre handlinger og vår virksomhet ut ifra
det vi får med oss av kroppsspråk, mimikk, andre følelsesmessige uttrykk og samtaler.
Foresatte er viktige informanter for oss. Det som kommer fram i de daglige samtalene,
utviklingssamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser blir gjennomgått for å se om vi må
sette i verk tiltak for at barnehagehverdagen kan bli enda bedre.

Barnehagerute 2020 – 2021
De kommunale barnehagene er åpne for barna alle virkedager i året med unntak av lørdager,
helligdager, 5 planleggingsdager, julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagene kl. 12.00.

I barnehageåret 2020- 2021 er det planleggingsdager:
Torsdag:
Fredag:
Mandag:
Mandag:
Fredag:

13.08.2020
14.08.2020
05.10.2020
04.01.2021
14.05.2021
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Møtestruktur
Personalmøter
Alle ansatte i KvaSt møtes på kveldstid ca. annenhver måned a tre timer for å arbeide med
kompetanseutvikling og felles planlegging.

Husmøter
Etter behov blir det avholdt møter på et av husene for intern planlegging, ansvarsfordeling,
gjennomgang av sikkerhetsrutiner o.l.

Ledermøter
Det holdes ukentlige ledermøter på hvert av husene på dagtid. Tema her er samordning,
pedagogisk planlegging, refleksjon og praktiske løsninger.

Ped.ledermøter
KvaSt har ped.ledermøter ca. annenhver måned 3 timer. Her planlegges og evalueres
pedagogisk arbeid, pedagogiske tema blir drøftet, ny kunnskap blir presentert, vurderinger
av organisatoriske endringer blir gjort. Det som blir gjennomgått på disse møtene,
videreføres til avdelingsmøtene.

Avdelingsmøter
Dette er ukentlige møter for hver avdeling. Her planlegges aktiviteter og arbeid ut fra
barnegruppens egenart, en drøfter observasjoner av barna, og ped.leder gir veiledning til
sine fagarbeidere/assistenter. Tema fra ped.ledermøtene blir tatt med hit slik at hele
personalet får del i ny kunnskap og organisasjonens endringer.

Planleggingsdager
Fem dager i løpet av barnehageåret er barnehagen stengt. Hele arbeidsdager gir anledning
til større fordypning i pedagogisk arbeid og ny kunnskapstilegnelse. Se barnehageruta s. 30
hvilke dager det gjelder.
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