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PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 
 

Trollsteinen barnehage SA startet opp 1. august 1991.  

Barnehagen har 90 barn, 24 faste ansatte og 5 lærlinger  

 

Avdeling Rød:   

Aldersgruppe 1-2 år 

Eget hus    

Tlf: 414 15 720 

 

Avdeling Gul:   

Aldersgruppe 3-6 år     

Tlf: 414 16 790 

 

Avdeling Blå:   

Aldersgruppe 3-6 år     

Tlf: 919 19 810 

 

Avdeling Grønn:   

Aldersgruppe 3-6 år     

Tlf: 414 09 670  

 

 

Adresse:    

Trollsteinen barnehage 

Nordbyveien 27 + 29 

3271 Larvik 

 

Daglig Leder: 

33 11 66 52 / 900 57 184 

 

 E-post:  

bente@trollsteinen.no 

 

Webside:    

www.trollsteinen.no 

 

Facebook og Twitter:   

Trollsteinen barnehage 

 

Eier:     

Trollsteinen barnehage SA 

 
  

mailto:bente@trollsteinen.no
http://www.trollsteinen.no/
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STYRINGSDOKUMENTER 
 

LOV OM BARNEHAGER (BARNEHAGELOVEN): 

Barnehageloven er det øverste juridiske rettsreglene barnehagene i Norge styres 

etter. Alle barnehageeiere er pålagt å følge barnehageloven og andre lover som den 

kommer i berøring med, for eksempel arbeidsmiljøloven. Kommunen skal, som 

offentlig myndighet, påse at den enkelte barnehage drives etter lovens 

bestemmelser.  

 

FORSKRIFTER TIL LOVEN 

I forbindelse med behandling av en lov kan Stortinget også vedta at regjeringen eller 

fagdepartementet gir forskrifter til loven. En forskrift er et bindende og samtidig mer 

utfyllende lovverk knyttet til enkelte lovparagrafer, som for eksempel: 

 

Rammeplan for barnehager understreker barnehages særegenhet som pedagogisk 

virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i:  

 

Årsplanen som er barnehagens styrings - og arbeidsdokument og fastsettes av 

barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Årsplanen er et overordnet dokument som er 

retningsgivende for alle ansatte. I årsplanen synliggjør barnehagen de 

satsningsområdene de skal jobbe med. Foresatte får hvert sitt eksemplar. 

 

Kvalitetssystemene til barnehagen omfatter helse, sikkerhet, miljø, ansatte, barn, 

aktiviteter, mål og relasjoner. Disse systemene sikrer at de rutiner vi har omfatter 

gjeldende lover og forskrifter. Alle ansatte og styret til barnehagen forholder seg til de 

samme verktøyene og retningslinjene. 

 

VISJON, VERDIER, SLAGORD, TEMA 
 

VISJON 

«Trollsteinen barnehage - En del av livet» 

Barnehagen er en naturlig del av barnets, foreldrenes og ansattes liv. Barnehagen og 

hjemmet er likeverdige og like viktige for hverandre. Vi bidrar aktivt til å lære 

hverandre å kjenne og har fokus på å bygge gode relasjoner. 
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KJERNEVERDIER 

 
Entusiastisk  

 Viser glede i samvær med barn og voksne.  

 Har tid til å lytte.  

 Viser interesse for andre.  

 Er til stede her og nå.  

 Ser det positive i ting.  

 Bidrar positivt til fellesskapet.  
 
Raus  

 Gir rom for at vi alle er forskjellige, men likeverdige. 

 Deler kunnskaper med hverandre. 

 Imøtekommer barnas og foreldrenes ønsker og behov innenfor det som er 
forsvarlig ut fra barnehagens rammer og lovverk. 

 Personalet er fleksible og samarbeidsvillige. 
 
Styrkebasert 

 Vi fremhever hverandres sterke sider.  

 Hver enkelt får gjøre mer av det de er gode på.  

 Vi jobber sammen for å finne løsninger på utfordringene.  
 
Kompetent 

 Den enkelte ansatt er faglig oppdatert og følger med på hva som skjer i 
barnehagesektoren.  

 Den enkelte ansatt følger de rutiner, arbeidsbeskrivelser og retningslinjer som er 
vedtatt av barnehagen.  

 Hver ansatt har gode relasjoner til brukerne og har kunnskap om brukernes 
behov.  

 Faste ansatte har kunnskap om barnehagens organisering til enhver tid.  

 

Verdiene bygger oppunder visjonen vår. Den styrer våre handlinger underveis i vårt 

arbeid og mot det vi strekker oss etter. 

 

SLAGORD 

«Det lille ekstra som gjør den store forskjellen». 

Slagordet betyr at vi hele tiden strekker oss så langt vi kan for å imøtekomme barnas 

og foreldrenes ønsker og behov, og for å skape liv, røre og godt humør.  

 

ÅRSTEMA 2019-2020  Musikkens Magi 

Utforske musikkens verden og bruke musikk til å fremme felleskap og trivsel. 

Barna opplever glede gjennom musikk som inntrykk og uttrykk  

Vi bruker musikken til å fremme og synliggjøre mangfoldet i barnehagen 

 

For mer detaljert plan, se den enkeltes avdeling sin prosjektplan 

1.BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG  
 

Rammeplanen sier at barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og 

oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har 

egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.  

I Trollsteinen barnehage møter vi barnas behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

annerkjennelse og sikrer at barna får ta del, og medvirke i felleskapet. Våre 

kjerneverdier skal gjenspeiles i barnehagen. Trollsteinen barnehage fremmer 

demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 

livsmestring og helse.  
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1.1 BARN OG BARNDOM 

I Trollsteinen barnehage anerkjennes- og ivaretas barndommens egenverdi. 

Personalet bidrar til at alle barn som går hos oss, får en god barndom preget av 

trivsel, vennskap og lek. Personalet ser barna for den de er og gjør rom for frilek, 

gruppedager, turer og andre aktiviteter som fremmer lek og følelsen av tilhørighet.  

Barna møtes som unike individer, og personalet har respekt for barnas 

opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine 

egne liv. Personalet skaper rom for barns medvirkning på tvers av ulike 

forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidrar til at barna, i fellesskap med 

andre, utvikler et positivt forhold til seg selv.  Barna skal gjennom ulike erfaringer og 

opplevelser oppleve mestringsfølelse og glede gjennom deltagelse i barnehagens 

hverdag. 

 

1.2 DEMOKRATI 

Gjennom deltakelse i barnehagens fellesskap får barna mulighet til å utvikle 

forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Personalet fremmer 

demokrati og inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og 

delta. Barna skal selv få være med å utforme innholdet i barnehagen. Alle barn i 

Trollsteinen barnehage skal bli hørt uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 

ferdigheter. 

 

1.3 MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 

Trollsteinen barnehage fremmer respekt for menneskeverdet ved å verdsette og 

synliggjøre mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange 

måter å tenke, handle og leve på. Alle kan lære av hverandre og barnehagen 

fremmer barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Personalet bidrar 

til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjør den enkeltes 

plass og verdi i fellesskapet uansett bakgrunn, kultur og religion.  

I Trollsteinen barnehage bruker vi mangfold som en ressurs i det pedagogiske 

arbeidet og støtter, styrker og følger opp barna ut fra deres egne kulturelle og 

individuelle forutsetninger. Dette gjøres blant annet via markering av Samenes 

nasjonaldag og FN-dagen. Barnas nasjonalitet blir også gjort synlig ved 

flaggmarkering på fødselsdager og gjennom samtaler om mangfold og verden 

generelt. 

 

1.4 LIKESTILLING OG LIKEVERD 

Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. 

Trollsteinen barnehage bygger sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke- 

diskriminering og bidrar med dette til at barna både møter og skaper et likestilt 

samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i 

fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet reflekterer over sine egne 

holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. 

 

1.5 BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Personalet hjelper barna med å forstå at dagens handlinger har konsekvenser for 

fremtiden. Bærekraftig utvikling handler om å få dekket sine behov i dag uten å 

ødelegge for de barn og voksen som kommer etter oss, både lokalt og globalt.  

Personalet legger til rette for at barna skal få naturopplevelser og bli kjent med 

naturens mangfold, og at barna opplever tilhørighet til naturen. Det ligger gode 

turområder i barnehagens nærområde. Barna lærer også å kildesortere i barnehagen 

gjennom aktiv bruk av egne dunker til rest-, mat-, og papiravfall. Trollsteinen egen 

kjøkkenhage og drivhus. Barna og personalet plukker alltid søppel på tur i nærmiljøet 

og barnehagen er medlem av miljøagentene.  
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1.6 LIVSMESTRING OG HELSE1 

Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidrar til å utjevne 

sosiale forskjeller. Vi fremmer barns fysiske og psykiske helse i barnehagen gjennom 

fysisk aktivitet hver dag. Dette gjør seg synlig i utetiden, på tur, eller når vi bruker 

aktivitetsrom hvor barna kan utfolde seg fritt. Det er også viktig at barn får tid til å 

hvile, enten gjennom søvn, hvilestund eller rolige aktiviteter. Personalet jobber aktivt 

med barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd samt forebygge 

krenkelser og mobbing.  

 

Gjennom hele året skal personalet og barna videre gjøre seg kjent med 

barnekonvensjonen og barns rettigheter. Det er et mål at personalet skal ha så best 

mulig kjennskap til, forståelse for og aktivt ivareta barns rettigheter. Trollsteinen skal 

vurdere og videreutvikle arbeidet i hele personalgruppen knyttet til 

relasjonskompetanse og lekens betydning. Vi vet at det er kvaliteten i relasjonene 

som har den største påvirkningen på barns trygghet, trivsel og utvikling. Vi må utvikle 

oss videre, og se hvordan vi bedre kan støtte barn inn i lek, hvordan verne og 

videreutvikle allerede etablert lek, og hvordan miljøet og materiell påvirker barnas 

muligheter for god og inkluderende lek. 

 

5 kriterier for psykisk helsefremmende barnehager; 

1. ansatte er ansvarlige premissleverandører for bærekraftige pedagogiske valg 

2. ansatte har kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform 

3. ansatte planlegger kreative prosesser og introduserer varierte og interessante 

impulser for barna 

4. ansatte skaper inkluderende fellesskap der barna er meningsfulle aktører og    

bidragsytere                                                   

5. ansatte jobber aktivt med pedagogisk dokumentasjon for videre utvikling av         

prosessene 

 

 

Sosial kompetanse 

Et sentralt element i barnets barnehagehverdag er det sosiale. Sosial kompetanse 

handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne 

ferdigheten utvikles gjennom samspill med andre. Barn viser tidlig at de bryr seg om 

hverandre, løser konflikter, har empati, tar hensyn og viser omsorg for hverandre. 

Personalet hjelper barna å utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ 

og på sin personlige og kulturelle identitet. Vi er med på å bidra til stolthet over egen 

identitet og respekt for andres kulturelle verdier. Sosial kompetanse forebygger 

utvikling av problematferd, mobbing og diskriminering. I barnehagens Internkontroll 

finnes en egen tiltaksplan mot mobbing. (IK kap. 5.9.5).  Personalet legger aktivt til 

rette for utvikling av vennskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de får 

hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 

behov. Personalet støtter barnas initiativ til samspill og veileder barna slik at de kan 

bli inkludert- og inkludere i lek. Barna får hjelp til å reflektere over egne og andres 

følelser og sette egne grenser og respektere andres løsninger. 

 

Mat og ernæring  

Måltidene og matlaging gir barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne 

helsevaner. I Trollsteinen barnehage spiser vi frokost, lunsj og et fruktmåltid på 

ettermiddagen. Barnehagen disponerer to ansatte på kjøkkenet som blant annet 

tilbereder og utfører internkontroll på mat. 

 

                                                      
1 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/ 
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2. ANSVAR OG ROLLER 
 

2.1 BARNEHAGEEIER  

Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Barnehageeieren 

har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. 

 

2.2 DAGLIG LEDER 

Daglig leder er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig 

og administrativt. Daglig leder skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd 

med barnehageloven og rammeplanen 

 

2.3 AVDELINGSLEDER/BARNEHAGELÆRER 

Avdelingsledere er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i 

tråd med barnehagens bestemmelser og godt faglig skjønn. Avdelingslederen 

veileder og sørger for at barnehageloven og rammeplan oppfylles gjennom det 

pedagogiske arbeidet. Avdelingsleder, i samarbeid med barnehagelæreren på 

avdelingen, leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, 

vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun 

er satt til å lede. Avdelingsleder er nærmeste leder for personalet på den aktuelle 

avdelingen og en del av ledergruppa i barnehagen. 

 

2.3 PERSONALET 

Personalet i barnehagen bidrar sammen med barnehageeier til å oppfylle målene og 

kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. 

Personalet i barnehagen må følge alle plikter nevnt i Rammeplan og i Årsplan. 

Barnehagelæreren er profesjonsutøveren og er spesielt utdannet for å kunne ivareta 

barnehagens oppgaver. Barnehagen er en lærende organisasjon og har 

reflekterende praksis rundt alt av innhold, oppgaver og utførelse. Personalet holder 

seg faglig oppdatert og er tydelige rollemodeller. Alle ivaretar gode relasjoner mellom 

barna innad, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre. 

 

2.4 FORELDRERÅD 

Foreldrerådet består av barnas foresatte. Det fremmer deres fellesinteresser og 

bidrar til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. Foreldrerådet kan ta opp saker som er av betydning både for 

foreldre og barn og fremme dette for barnehagen. Leder av Foreldrerådet er leder av 

Samarbeidsutvalget (SU).  

 

2.5 SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU består av foresatte 

og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. SU arbeider med 

saker som er av betydning både for personalet, foresatte og andre brukere av 

barnehagen. SU fastsetter årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

2.6 LARVIK KOMMUNE 

Larvik kommune som barnehagemyndighet har ansvaret for alle barnehagene i Larvik 

kommune. Kommunen fører tilsyn, gir veiledning og følger opp alle barnehagene i 

kommunen. Trollsteinen barnehage mottar fra Larvik kommune et årlig driftstilskudd 

som er knyttet opptil hva kommunen bruker på barna som går i kommunens egne 

barnehager. Daglig leder er kontaktperson dersom kommunen henvender seg til 

barnehagen. 
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3.BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
 

«Omsorg, lek og læring som grunnlag for danning» 

3.1 DANNING 

Danning er tanken om hva vi vil med barna våre. Hvilke egenskaper og 

karakteristikker vi vil at de skal utvikle og bevare til de er voksne. Alle hjem er 

forskjellige og alle hjem har særegne danningsidealer. I Trollsteinen ivaretar vi 

hjemmets danningsideal samtidig som vi forsøker å utstyre barna med 

motstandsdyktighet, evnen til kritisk tenkning og handlekraft.  

Danning er en prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 

egne handlinger og væremåte. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser i 

lek og læring forutsetninger for barnets danning. I gode danningsprosesser hjelper 

personalet barna til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over, stille spørsmål og 

yte motstand på egne og andres vegne. I dialog med barna utvikler de kunnskap, 

verdier og holdninger sammen.  Gjennom dette anerkjennes barna som selvstendige 

mennesker med tanker og følelser. Personalet viser respekt for den 

kommunikasjonen som barna har og interesse for det de sier. Da utvikler barna evne 

til å forholde seg til omverden og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et 

større fellesskap. Samspill med omgivelsene er en forutsetning for å kunne fungere i 

et demokrati, i å forstå seg selv og i å omgås andre i et likeverdig fellesskap. 

«Dannelse er det som er igjen etter at vi har glemt alt vi har lært»– Ellen Key 
 

3.2 OMSORG  

Omsorg preger alle situasjoner i barnehagedagen. Omsorg er å ta vare på og bry 

seg. Små barn trenger mye kjærlighet og trygghet for å kunne utvikle seg til sunne og 

trygge individer. Barna er avhengige av at personalet er nære og aktsomme til for 

deres behov. God omsorg styrker barnas forutsetninger til å utvikle tillit til seg selv og 

andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. 

Personalet oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre, verdsetter og viser glede 

ved barnas omsorgshandlinger. Vi har et særlig ansvar for at barn som opplever 

omsorgssvikt i hjemmet opplever trygghet og stabilitet i hverdagen. 

 

Dette gjør personalet: 

 Vi handler omsorgsfullt ovenfor alle barn. 

 Vi er oppmerksomme og åpne for det unike i situasjonen og gruppa. 

 Relasjoner preges av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. 

 Barna gis mulighet til å både ta imot og gi omsorg. 

 Samspill mellom personalet og barn preges av gjensidighet, nærvær og 
engasjement  
 

3.3 TILKNYTNING 

Barn med trygg tilknytning har gode forutsetninger til å knytte bånd til andre barn og 

voksne. Personalet møter barna med oppmerksomhet og nysgjerrighet, og er en 

trygg base for barn i utvikling. Trygg tilknytning forebygger lærevansker og 

følelsesmessige problemer. Gode relasjoner er viktig for trivsel, trygghet, lek og 

læring. 

 

Dette gjør personalet: 

 Barna har en primærkontakt 

 Vi deltar og er tilstede i barns lek 

 Barna blir delt i mindre grupper 

 Vi ser og hører hvert enkelt barn, slik at de får mulighet til å delta 
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3.4 LEK 

Leken har en egenverdi og er den viktigste aktiviteten i barns liv. Den er en sentral 

del av barnekulturen, og har mange uttrykksformer som fører til forståelse og 

vennskap på tvers av alder, kjønn, språklig og kulturell ulikhet. Ved å late som, tar 

barna andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Leken gjenspeiler forhold i 

barnas oppvekstmiljø og samfunnet generelt. Lek, både ute og inne, innebærer 

utforskning og bearbeiding av erfaringer og opplevelser. Å delta i lek og å få venner 

er grunnlaget for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. Lek, estetiske 

aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har nær tilknytning til hverandre. 
 
Lek er: 

 Verdifull i seg selv 

 Samhandling og samarbeid 

 Språkutvikling 

 Bearbeiding av inntrykk og erfaringer 

 Beroligende 

 Øvelse i nye roller og ferdigheter 

 Problemløsning 

 Bra for selvoppfatning og identitet 

 Her og nå 

 Frivillig 

 På liksom 

 Betydningsfull for trivsel og utvikling 

 

 

 

Dette gjør personalet: 

 Organiserer dagene med dagsplaner, grupper og fordeler seg på rom 

 Bruker variert lekemateriell som byttes ut over tid 

 Vi har felles temaarbeid som grunnlag for lek i gruppa 

 Legger til rette for alle barna deltar i lek 

 Inspirerer til fantasi, skaperglede og utfoldelse 

 Observerer, støtter og beskytter leken ved å være tilstede, inspirerer og 
oppmuntrer barnas lek 

 Respekterer og gir rom for den frie leken 

 Deltar i leken på barnas premisser og bidrar til utvikling av leketema 

 Legger til rette for at glede, humor og estetiske opplevelser kjennetegner 
hverdagen 

 Tilrettelegger til lekeinvitasjoner 
 

3.5 LEKER OG MATERIELL 

I Trollsteinen legger vi vekt på å tilby barna et bredt og variert utvalg av leker, 

materiell og materialer. Det er viktig at barnehagen er et supplement til hjemmet. Vi 

ønsker å stimulere barns sanser til økt nysgjerrighet og kreativitet. Dette gjør vi blant 

annet ved å tilby gjenbruks- og naturmaterialer i lek og aktivitet, i tillegg til vanlige 

leker. Det er viktig å skape variasjon i materialbruken, slik at barn opplever noe i 

tillegg til det kjente. Barn i dag har et rikt utvalg av forestillende leker, det vil si leker 

som har et klart budskap om hva de er og hva de skal brukes til. Disse blir raskt 

dekodet, og det er vanskelig for barn å bruke lekene til noe annet enn det de 

forestiller. Gjenbruks- og naturmateriell er ukjent for barna, og dermed er det både 

bruksnøytralt og kjønnsnøytralt. Arbeid med gjenbruksmaterialer kan stimulere til 

likeverd, og kanskje spesielt når det gjelder likestilling og kjønn. Bruken av slike 

materialer er ikke fastlagt på forhånd, og gir barna et friere utgangspunkt i lek og 

aktivitet. Potensialet for lek og læring er dermed større enn om materiellet er kjent og 

begrenset. Hvis barna skal utvikle kreativitet, bør de få saker og ting som kan skifte 

karakter og brukes i ulike typer roller og leketemaer. «Gjenbruksmaterialer har ikke et 

klart budskap om hva de skal brukes til, og disse uklare signalene kan sette i gang 
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fantasien og skape kreative situasjoner» (Mylesand, 2008). Naturmaterialer har i seg 

selv egenskaper som stimulerer til bruk av sansene. De gir andre taktile og sanselige 

erfaringer enn ferdigleker, i tillegg til at de også innbyr til å undersøke. De stimulerer 

barnas nysgjerrighet på hva det er, hvor ting kommer fra, hvordan det ser ut på 

innsiden, og hva det kan brukes til. 

Stimulering av kreativitet er viktig ift den oppvoksende generasjon, da fremtiden 

krever personer som innehar innovative tanker og ferdigheter.                              

«Jo rikere erfaringer et menneske har, desto mer materiale har det til sin fantasi.  

Et barns fantasi er fattigere enn en voksens, da barnets erfaringer er færre.»  

– Lev Vygotskij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 LÆRING 

Læring foregår i det daglige samspillet mellom mennesker og miljøet. Læring er 

tilegningen av kunnskap, teknikker og evner. I Trollsteinen tar vi utgangspunkt i 

enkeltindividets egenkompetanse og potensiale og lar læringen foregå på individets 

premisser. Barn, ansatte og foreldre ønskes velkommen både som bidragsytere og 

bidragsnytere i vår felles kunnskapsdatabase.   

 

Læring står i nært forhold til lek og omsorg. Barnas egne interesser og spørsmål 

danner grunnlaget for lekende læringsprosesser og temaer i barnehagen. Personalet 

vektlegger en anerkjennende væremåte i forhold til barns spørsmål, eksperimenter 

og utforskning. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring og 

opplevelse av glede og mestring. Barnehagen styrker barns læring i både formelle og 

uformelle situasjoner. Vi har temaer som går over lengre tid, for at barna skal få en 

helhetlig læring.  
 

 

 



 

13 

 

Når du spør ditt barn hva det har gjort i dag og det 
svarer: 
« I dag har jeg bare lekt»  
 
Da har barnet ditt: 
 

 

 

3.7 VENNSKAP OG FELLESSKAP 

Sosial kompetanse dannes gjennom vennskap og vennskap dannes i de nære 

relasjoner. Gjennom leken mellom gode venner eller den gode samtalen med din 

voksen på avdelingen er sentralt. I Trollsteinen har vi et øye for den nære relasjonen 

og vennskapet som springer ut av den. Vi legger til rette for små grupper gjennom 

store deler av dagen. Vi ønsker at alle barn skal føle at de betyr noe for noen i 

barnehagen. Personalet i barnehagen har en viktig rolle i å se de spontane og flyktige 

vennskapene som dannes og støtter disse videre til stabile og langsiktige relasjoner. 

3.8 KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

Personalet er bevisst på at kommunikasjon og språk påvirkes av alle sider ved 

barnets utvikling. Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver. Barna 

møter og er en del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende 

for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. 

Barnas språktilegnelse er en sentral del av barnehagedagen og et viktig fokusområde 

for personalet. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen 

med andre. Det er derfor viktig at personalet legger til rette for barnas språkbruk i 

meningsfulle sammenhenger. 
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Personalet har kunnskap om NMT (norsk med tegnstøtte)2. Dette hjelper barna som 

av ulike årsaker sliter med språk. NMT er talespråk kombinert med enkeltegn, mimikk 

og kroppsspråk. NMT er ikke et selvstendig språk, men alternativ 

kommunikasjonsstrategi.  

 

(Se i tillegg Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst kap. 9). 

 

4. MEDVIRKNING 
 

Personalet oppmuntrer og legger til rette for at barna blir hørt i spørsmål som angår 

dem selv i barnehagehverdagen. Vi bruker sin kompetanse til å forske på hva barna 

ønsker, vil og mestrer slik at barna tar i bruk sitt potensial. Barns synspunkter 

tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barnets beste skal være et 

grunnleggende syn ved handlinger og avgjørelser som berører barna, (Grunnloven § 

104). 

 

Barna får jevnlig mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet, (Barnehageloven § 3). Dette sikrer personalet gjennom 

observasjon, samvær og samtaler med barna. Alle barn skal oppleve at de får gi 

uttrykk for sine synspunkter, at de blir hørt, og at de har innflytelse på det som skjer i 

barnehagen. Personalet skal hjelpe barna å verne om deres integritet. I Trollsteinen 

barnehage er barna bl.a. med å planlegge og gjennomføre små og store aktiviteter, 

arrangementer, turer og prosjekter. Barna får også være med på å bestemme regler 

og rutiner. (Se kap. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4, kap.3,6, kap. 8 og fagområdene). 

 

Barn kan ikke bli stilt til ansvar for sine handlinger på lik linje med personalet. Ved at 

barna har medvirkning har barna rett til å uttrykke seg og bli hørt, men de overlates 

ikke til et ansvar de ikke er modne til å ta.  

 

Barns rett til medvirkning er lovfestet i Grunnloven §104, Barnehageloven §1 og §3 

og FNs Barnekonvensjon artikkel. 12. 

 

Barnas språk påvirkes av alder og funksjonsnivå. Dette stiller krav til de personalet. 

Gjennom å vise mimikk og kroppsspråk forteller disse barna hvordan de har det, hva 

de vil, og ikke vil. Personalet må tolke og være lydhøre ovenfor barnets behov. Etter 

hvert som vi lærer barna å kjenne, forstår vi også hva barnet prøver å kommunisere.  

 

5. SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 
 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. 

Barnehageloven §1. 

 

I Trollsteinen ønsker vi et nært samarbeid med foresatte. Samarbeidet mellom 

hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 

personalet har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det forventes at 

foresatte og personalet i barnehagen møtes med gjensidig tillit og forståelse. En 

åpen, tydelig og vennlig dialog vil føre til godt samarbeid og ikke minst være en viktig 

trygghet for barna.   

 

                                                      
2 NMT er talespråk kombinert med enkeltegn, mimikk og kroppsspråk. NMT er ikke et selvstendig språk, 

men alternativ kommunikasjonsstrategi. 
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5.1 FORELDRESAMTALER  

Det innkalles til foreldresamtale med avdelingsleder eller barnehagelærer på 

avdelingen to ganger i året. I forkant av en ordinær foreldresamtale vil avdelingsleder 

i samarbeid med øvrig personale forberede informasjon om barnet på ulike områder, 

bla barnets trivsel og generell utvikling.  Ved behov kan ytterligere samtaler avtales. 

Foreldresamtalen er viktig for å kunne utveksle hensiktsmessig informasjon 

angående hvert enkelt barn. Foreldresamtalen bidrar til at personalet kan tilrettelegge 

for god individuell omsorg, utvikling og læring. Dersom foresatte ønsker spesifikk 

veiledning i forbindelse med utfordringer angående barnet er det fint å gi beskjed på 

forhånd slik at avdelingsleder eller barnehagelærer kan forberede seg. 

 

5.2 FORELDREMØTER  

I løpet av barnehageåret innkalles det til foreldremøte/temakveld, inntil 2 ganger pr 

år. Foreldremøtet legger til rette for at foreldre skal bli kjent med barnehagen og 

andre foreldre. På dette møtet vil personalet legge frem planer for barnehageåret og 

formidle annen viktig informasjon.  På høstens foreldremøte velges leder for 

foreldreråd og representanter til årets SU (Samarbeidsutvalget).   

 

6. OVERGANGER 
 

6.1 NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN 

Barnas første tid i barnehagen kaller vi tilvenningsperioden, i Trollsteinen har vi 

utgangspunktet 4 dager med tilvenning. Det er alltid mye nytt og spennende, mange 

nye inntrykk for barnet å bearbeide, og noen få timer i barnehagen kan oppleves som 

langt flere.  Det kan ta tid å venne seg til den nye hverdagen for barnet. Barnehagen 

skal i samarbeid med foreldre/foresatte legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Tilvenningsperioden blir fortløpende vurdert i samarbeid med 

foreldrene. 

 

6.2 OVERGANG FRA LITEN TIL STOR AVDELING 

I Trollsteinen legger vi til rette for en god overgang fra liten til stor avdeling. For å 

ivareta hvert enkelt barns trygghet, trivsel og utvikling skal informasjon overføres 

mellom pedagogene på de ulike avdelingene. Etter påske kommer barna på besøk 

på sine nye avdelinger, 2 ganger pr uke, sammen med en av personalet fra Rød 

avdeling. Lengden på tiden de er på besøk på sin nye avdeling økes gradvis, og en 

av de ansatte fra Rød følger ned til stor avdeling, når barna begynner der. 

 

6.3 OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE. 

Det er viktig å gjøre overgangen fra barnehage til skole så trygg og god som mulig. I 

den forbindelse besøker vi de ulike skolene i løpet av våren, og har ulike aktiviteter 

tilpasset de eldste barna, for å styrke hvert enkelt barn slik at de møter skolen med 

nysgjerrighet og positiv forventning.  Det legges til rette for at barn kan ta avskjed 

med barnehagen på en god måte. Personalet skal, i samarbeid med skolen, legge til 

rette for at det blir en god sammenheng for barnet. Dersom det er behov for spesiell 

tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem.   

 

De eldste barna blir omtalt som Trollgubber året før skolestart. Vi fokuserer på blant 

annet selvstendighet, konsentrasjon, utholdenhet i lek og aktivitet, og å ta imot og gi 

en beskjed.  Barna får opplevelser og utfordringer som er forbeholdt denne gruppa. 

Dette for å styrke dem både sosialt og mentalt slik at de er best mulig forberedt på 

overgangen fra barnehagen til skolen. 

 

 

 



 

16 

 

7. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK 
VIRKSOMHET 
 

7.1 PLANLEGGING 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og 

vurderes. Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og 

systematisk i det pedagogiske arbeidet, jf. Rammeplan kap.7. Vi planlegger med 

utgangspunkt i lek og læring, omsorg og oppdragelse, sosial- og språklig kompetanse 

samt de syv fagområdene. Årsplanen er vår langtidsplan for å sikre utvikling og 

progresjon. Vi går også ytterligere i dybden i våre månedsplaner og planer over små 

og store prosjekter vi gjør med barna. Prosjektene er ofte temaarbeid som tar 

utgangspunkt i barnas og de ansattes interesser og forutsetninger, og/eller foresattes 

ønsker og innspill, jf. Rammeplan kap.7. Avdelingsleder sammen med 

barnehagelærer har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet 

og barnegruppa han/hun har ansvaret for. Gjennomføringen av planene skal gi rom 

for spontanitet og barnas egen medvirkning. (Se i tillegg kap.8 om Barnehagens 

arbeidsmåter). 

 

7.2 ÅRSPLAN 

Årsplanen er et arbeids- og styringsdokument for barnehagen som fastsettes av 

barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen er et overordnet dokument som er 

retningsgivende for alle ansatte. Årsplanen er personalets arbeidsredskap som 

synliggjør hvilke satsningsområder de skal jobbe med. Årsplanen synliggjør 

progresjonen i arbeidet de gjør. Foresatte får utdelt hver sitt eksemplar. 

 

7.3 VURDERING 

Barnehagen har en fortløpende vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi tar 

utgangspunkt i barnas trivsel og utvikling og vårt arbeid i forhold til planer. Den 

løpende vurderingen følges opp av nye tiltak og justering i planene. 

Vurderingsarbeidet bygges på refleksjoner som involverer hele personalgruppen. Å 

vurdere, reflektere og diskutere åpent i personalgruppen bidrar til å utvikle 

barnehagen som pedagogisk virksomhet (jf. rammeplan kap.7).  

7.4 DOKUMENTASJON 

En forutsetning for å kunne arbeide systematisk er observasjon og dokumentasjon. 

Personalets evne til å observere, se barnas gode opplevelser og utfordringer er viktig 

for å tilrettelegge vårt arbeid. Dokumentasjon er også informasjon til foresatte om hva 

barna opplever, lærer og erfarer. I vår jobb med å dokumentere har vi også et etisk 

perspektiv å ta hensyn til. Barn og foresatte kan reagere dersom for mye av det 

barnet sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Barn 

har rett til vern av sin personlige integritet. Her bruker vi skjønn og sunn fornuft, lytter 

til barna og tar hensyn til foresattes ønsker. 

 

7.5 TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR 

BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE 

Det allmennpedagogiske tilbudet skal tilpasses barnas behov og forutsetninger. I 

noen tilfeller kan enkelte barn ha behov for ekstra støtte i perioder. Vurderinger 

gjøres underveis, og hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes 

innenfor det allmennpedagogiske tilbudet skal barnehagen opplyse foreldrene om 

retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for 

spesialpedagogisk hjelp, jf. Rammeplan kap.7.  

 

For tettere oppfølging av barn vi uroer oss for har vi kartleggingsverktøy vi bruker. 

Dette gjøres alltid i samarbeid med foresatte. Når barnehagen ønsker samarbeid om 

og hjelp til enkeltbarn må foreldrene ha gitt sitt samtykke. Foreldrene blir tatt aktivt inn 

i dette samarbeidet. (For mer informasjon om våre samarbeidspartnere se kapittel 

11). 
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8.BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER 
 

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og 

danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet tar i bruk varierte 

arbeidsmåter, tilpasset til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet.  
 

Personalet skal: 

 Ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i 
barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og 
prosjekter 

 Bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning 

 Veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter 

 Stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ 
og mestre nye ting 

 Gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter 

 Arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i 
sammenheng 

 Inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av 
aktiviteter 

 Jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen. 

 

8.1 AKSJONSLÆRING 

Aksjonslæring er en prosess der ansatte i barnehagen på en strukturert måte hjelper 

hverandre med å lære av sine positive erfaringer. Kunnskap omsettes til handling, og 

målet er positive forbedringer. Erfaringslæring er et element i aksjonslæringen. Dette 

betyr at vi reflekterer systematisk over egne erfaringer, noe som igjen er med på å 

skape større bevissthet om hvorfor vi handler som vi gjør. I Trollsteinen velger 

avdelingene sammen, eller hver for seg situasjoner/aktiviteter de ønsker å bli bedre 

på. Systematisk observasjon og refleksjon, gir grunnlag for ny læring og nye 

handlinger. Vi legger vekt på det som fungerer bra, og gjør mer av dette.  
Slike «dykk» skjer ved behov, eller minst en gang i året.  

8.2 APPRECIATIVE INQUIRY (AI) 

En AI- prosess starter med å studere eller undersøke hva som kjennetegner 

barnehagen når den fungerer på sitt beste. Fokuset i AI rettes mot barnehagens 

positive potensial. AI brukes særlig innenfor områder som strategiske 

endringsprosesser, kvalitetsutvikling og ledelsesutvikling. I en AI - prosess er man 

opptatt av å involvere viktige samarbeidspartnere og brukere. Vi er opptatt av hva det 

er som skal til for å utvikle hele barnehagens kreative potensial og skaperkraft. Vi er 

også opptatt av hvordan denne kreative kraften kan brukes til å identifisere de mest 

positive mulighetene barnehagen har for framtiden. 

 

8.3 LØFT/MEKLING 

LøFt står for løsningsfokusert tilnærming. En grunnleggende tanke i denne 

tilnærmingen er at man ikke tar veien gjennom årsaken til problemet for å komme 

fram til løsningen. I stedet for å fokusere på problemene, prøver vi å aktivisere egne 

styrker for å komme fram til en løsning. LøFt er et verktøy som vi bruker i det 

personrettede arbeidet. Dette kan for eksempel være løsningsskapende samtaler i 

møtet med foresatte eller barn, og i veiledningssituasjoner av personalet. Gjennom 

samtalen stilles det spørsmål som får fram de styrkene som bor i oss selv, og som 

kan hjelpe oss når vi møter utfordringer i hverdagslivet. I forlengelsen av dette jobber 

vi med metoden mekling. Mekling som metode tilrettelegger personalet slik at barna 

selv skal kunne håndtere og løse konfliktene seg imellom, for eksempel ved å stille 

spørsmål. Dialogen er viktig i denne metoden. 
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8.4 PROSJEKTBASERT TILNÆRMING I PLANLAGTE AKTIVITETENE 

Prosjektbasert tilnærming er en dynamisk måte å gå frem på. Barna utforsker og er 

deltagende. Med denne typen aktiv og engasjerende måte, blir barna inspirert og får 

dypere forståelse, lekende og mer felles erfaring om tema. 

Slik arbeider personalet: 

1. Vi ser på hva som rører seg i barnegruppen 
2. Idemyldring. 
3. Temavalg. 
4. Valg av innhold, prosessmål og mål. 
5. Finne materiell og aktiviteter. 
6. Fordeler arbeids- og ansvarsområder. 
7. Tar utgangspunkt i rammebetingelser (tid, materiell, antall barn og ansatte, 

barnas alder, det fysiske miljøet, barnegruppa osv.) og gir det enkelte barn 
opplevelser og erfaringer som gir progresjon i forhold til valgt tema. 

8. Dokumenterer blant annet gjennom observasjoner, logg, foto, video, lydopptak, 
barneintervjuer, barnetegninger osv. 

9. Evaluerer underveis; hva fungerer, fungerer opplegget i forhold til barnegruppa, 
må noe kuttes ut – noe nytt tilføres. 

10. Sluttevaluering. Hva fungerte bra, hva kan vi gjøre mer av og hvordan kan vi dra 
nytte av dette videre?  

 

8.5 PROGRESJON 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 

fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold og 

personalet legger til rette for at barn får varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter. Personalet legger til rette for progresjon gjennom valg av 

pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn 

skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vi 

har aldersinndelte grupper for 1-åringene og 2-åringene. Disse gruppene har eget 

hus, større voksentetthet og mer nærhet og oppfølging etter sitt behov. Overgangen 

til stor avdeling som er 3-5 år er en overgang mot selvstendighet.3  

 

Progresjon kan sees i alle fasene av lek, omsorg, læring og danning. Fra å legge til 

rette for toddlerlek4 til parallell-lek, konstruksjonslek og avansert rollelek. Personalet 

legger til rette for aldersinndelte grupper med ulike aktiviteter tilpasset barnet og 

barnegruppa. (Se også fagområdene kap.9). 

Personalet skal 

 Oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av 

 Planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn 

 Bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter 

 Legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold 
og arbeidsmåter 

 Introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer 

 Sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og 
utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna, (se kap.3.5). 

 

8.6 BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Samtidig 

skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. 

Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en 

begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

 

                                                      
3 https://www.youtube.com/watch?v=0Vpy3UFcldk 

 
4 Toddler betyr i utgangspunktet «den som stabber og går» og betegner barn og leken i ett- og 
toårsalderen  

https://www.youtube.com/watch?v=0Vpy3UFcldk
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Personalet skal: 

 Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til 
opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern. 

 Være aktive sammen med barna i bruk av digitale verktøy. 

 Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom 
digitale uttrykksformer. 

 Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk. 

 Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. 

 Tar i bruk flere digitale verktøy, som for eksempel foto, film og Ipad. 
 

Personalet skal øke kompetanse på området slik at bruken av digitale verktøy økes 

større grad som et supplement i alt det pedagogiske arbeidet. 

 

9. FAGOMRÅDENE 
 

Fagområdene bidrar til trivsel, allsidig utvikling og god helse. De har sammenheng 

med hverandre, og glir naturlig inn i hverandre. Barnehagen er sterkt preget av 

tverrfaglig arbeid som er integrert i hverdagslivet samtidig som de er en morsom del 

av barnas daglige erfaringer. Fagområdene er et viktig utgangspunkt for barnas 

medvirkning, og barnehagens verdigrunnlag og formål preger arbeidet med disse. 

Barnas lek er også et viktig grunnlag. Arbeidet med fagområdene stimulerer til 

nysgjerrighet, utforskning og tilegning av nye kunnskaper. Personalet tilbyr tilgang til 

et mangfold av materiell og utstyr/ verktøy, slik at barna får varierte utfordringer. 

 

Generelt om progresjon innenfor fagområdene 

Progresjonsplanen er bygget opp ift til alderstrinn i barnehagen. Det vil være slik at 

alle trinn bygger videre på det forrige. Det vil også forekomme at alderstrinnene glir 

over i hverandre og overgangene er flytende.   
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9.1 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Arbeidet med dette fagområdet handler om at barna får erfaring med et mangfold av 

kommunikasjonsformer.  De utvikler sin forståelse og kompetanse gjennom erfaring 

med bl.a dialekter, formidlingsmetoder og kultur. Personalet tilbyr variasjon i både det 

muntlige og det skriftlige. Språk og kommunikasjon handler om mer enn bare det 

verbale. Kroppsspråk, mimikk, tegn, skrift og lignende er også viktige 

kommunikasjonsmåter. 

 

Tilegning av språklig kompetanse handler om både inntrykk og uttrykk. Barna utvikler 

forståelse, følelser og tanker gjennom kommunikasjon og samhandling med andre. 

Samhandling, lek og improvisasjon og nysgjerrighet er en viktig del av dette arbeidet. 

 

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Sang, rim og regler, 
rytme og bevegelse 
-Forteller, leker og 
dramatiserer korte 
eventyr. 
-Bruker pekebøker 
-Høytlesning 

-Poesi og 
tekstskaping 
-Rollelek 
-Bruker digitale 
medier 
-Bibliotekbesøk 
-Lekeskriving 
-Leker med språk 

-Språk- og tallsprell5 
-Dramatiserer 
-Blir kjent med media 
som en kilde til 
kunnskap 
-Lek med bokstaver og 
skrift 

Personalet -Bruker tydelig 
talespråk og har 
øyekontakt, mimikk og 
kroppsspråk 
-NMT 
-Bruker språket 
bevisst på alle 
hverdagsområder  
-Bruker rutiner og 
daglige situasjoner, 
«språkbad6» 

-Jobber med 
tekstskaping  
-Tilrettelegger for 
rollelek 
-Skaper gode 
samtalesituasjoner for 
barna 
-Har bøker og 
litteratur tilgjengelig 

-Tilrettelegger for et 
godt språkstimulerende 
miljø 
- Tilbyr et mangfold av 
litteratur 

Prosessmål -Blir kjent med sanger, 
rim, regler og eventyr 
-Bruker kropp, mimikk 
og ord i 
kommunikasjon med 
andre 
-Forstår og gjør seg 
forstått i 
hverdagssituasjoner 

-Bruker språket til å 
utrykke følelser, 
tanker og erfaringer 
-Får erfaring med 
rytme og mønster i 
språk 
-Får erfaring med 
språk som verktøy i 
lek, samhandling og 
humor 

- Gjenkjenner bokstaver 
og eget navn 
-Utvikler en 
begynnende forståelse 
av skrift som 
kommunikasjonsform 
 

                                                      
5 Øvelser og aktiviteter for å trene grunnleggende matematiske begreper og språklig bevissthet 
6 Setter ord på ting, aktiviteter, det vi ser og gjør hele tiden 
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9.2 KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

Dette fagområdet handler om å innarbeide gode vaner, oppleve glede og føle 

velvære. Barna utvikler kunnskap og ferdigheter innen motoriske aktiviteter, 

matlaging og måltider, hygiene og ADL- ferdigheter7. Barna får forståelse for 

grensesetting både i forhold til egne og andres grenser.  God helse skapes gjennom 

mestringsglede i aktiviteter («Se hva jeg klarte!»), matglede og aktive og 

anerkjennende personal som både støtter og utfordrer barna.  

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Går på tur 
- Sykler 
- Kaster og sparker ball 
- Bruker lekeapparater, 
inne og ute 
-Synger 
bevegelsessanger og 
danser 
-Vannlek i barnehagens 
«plaskebasseng» 
-Øver på å kle av og på 
seg 

-Bevegelsesleker 
-Aktivitetsdager 
-Ball-aktiviteter 
-Uteaktiviteter og turer 
-Matgrupper 
-Hinderløype 
 

-Vanntilvenning i 
svømmehall 
-Går på 
oppdagelsesturer og 
lengre turer med mat 
-Ake/skiturer 
-er selvstendig i av- 
og påkledning 
- Matgrupper, 
ernæring 
-medvirkning hvilke 
klær som passer til 
ulikt vær 
 
 

Personalet -Er aktivt tilstede, 
støtter og utfordrer 
barna til variert 
kroppslig lek og 
anerkjenner barnets 
mestring  
- Sørger for god 
hygiene, sunn mat, 
sikkerhet og førstehjelp 
ved behov 
-Tilrettelegger for både 
hvile og aktivitet 
-Bruker 
hverdagssituasjoner       
til å snakke med barnet 
om kroppsdeler og 
hygiene 

-Bidrar til at barna 
tilegner seg gode vaner, 
holdninger og 
kunnskaper om kost, 
hygiene og aktiviteter 
-Legger til rette for 
fysisk lek og varierte 
motoriske aktiviteter 

-Legger til rette for 
fysiske aktiviteter 
-Oppfordrer barn til 
variert og sunt 
kosthold 
-Arbeider med kropp 
og grenser 
-Gir barna innsikt i 
matens opprinnelse, 
produksjon av 
matvarer og veien fra 
mat til måltid 
 

Prosessmål -Barna opplever trivsel, 
glede og mestring ved 
allsidige 
bevegelseserfaringer 
-Blir glad i å være ute 
og får erfaring med 
forskjellig vær 
-Barna utvikler motorikk 
og kroppsbeherskelse 
-Utvikler vaner for god 
hygiene, som å vaske 
hender før mat og etter 
toalettbesøk 

-Barna opplever trivsel, 
glede og mestring ved 
allsidige 
bevegelseserfaringer, 
inne og ute, året rundt 
-Barna utvikler gode 
vaner for hygiene og et 
variert kosthold 
-Får innsikt i matens 
opprinnelse 

-Får positive 
opplevelser med å 
bruke kroppen 
- Lære å kle seg etter 
været 
-Forståelse av for 
egne og andres 
grenser 
-Respekt for 
hverandre 
-Blir trygge på egen 
kropp 

 
  

                                                      
7ADL (Aktiviteter i Daglig Livet)- gjøremål og aktiviteter som må til for å klare praktiske og andre 

utfordringer i hverdagen så selvstendig som mulig 
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9.3 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Dette fagområdet gir barna estetiske erfaringer og opplevelser med kunst og kultur i 

ulike former. Personalet legger til rette for utforsking, fordypning og progresjon. Barna 

støttes i å skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Personalet er pådrivere og 

tilbyr sanselige erfaringer som lyd, lys, lukt, smak, stemning. Fagområdet omhandler 

for eksempel uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 

språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

 

Barna møter et mangfold av inntrykk og uttrykk, teknikker, teknologi og får gjennom 

dette et grunnlag for selv å uttrykke seg kreativt i lek og forming. 

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Tegner og maler 
-Forming med myke 
materialer  
-Synger, danser, 
lytter til musikk, 
spiller 
-Enkle rim og regler 
-Høytlesning  
 

-Forming med myke og 
hardere materialer -
Teateropplevelser 
-Kulturelle tradisjoner -
Bibliotekbesøk  
-Kulturskolen 
-Kunstneriske uttrykk 
med flere teknikker, 
materialer og språk 
-Musikk, instrumenter 
og dans 

-Dramatisering og 
rollespill  
-Møter med kunst og 
kultur i nærmiljøet og 
samfunnet  
-Formingsaktiviteter 
med harde materialer, 
bl.a snekring 
-Får kjennskap til ulike 
verktøy og teknologi til 
estetiske uttrykk 

Personalet -Dramatiserer enkle 
eventyr og 
fortellinger 
-Møter og støtter 
barns egen kultur 
med anerkjennelse 
-Synliggjør 
mangfoldet i 
gruppen slik at det 
blir en berikelse 
(f.eks. barnesanger, 
rim og kunst fra de 
aktuelle land som er 
representert) 
-Gir barna sanselige 
erfaringer- 
opplevelser som 
stimulerer sansene 

-Presenterer ulike 
formingsmaterialer 
-Synliggjøre og skape 
estetiske dimensjoner 
inne og ute 
-Legger til rette for 
kulturelle og sosiale 
arrangementer 
-Møter barns 
uttrykksformer med 
nysgjerrighet og 
respekt 

- Dramatiserer og 
rollespiller 
- Introduserer barna for 
kunst og kultur (f.eks. 
museum, utstillinger)  
-Presenterer tradisjoner 
fra fortid og samtid 
-Motiverer barna til å 
uttrykke seg gjennom 
skapende virksomhet 

Prosessmål - Får erfaringer med 
farger og ulikt 
materiell.  
- Blir kjent med 
barnesanger, rim og 
regler fra fortid og 
samtid, innland og 
utland 
-Får erfaring med 
feiring av aktuelle 
høytider, 
markeringer og 
bursdager 

- Har kjennskap til ulike 
materialer for 
kunstneriske uttrykk 
-Opplever glede i å 
uttrykke seg estetisk  
-Opplever lokale og 
kulturelle tradisjoner  
-Medvirker i estetiske 
og kulturelle aktiviteter 
og markeringer 

-Er aktivt deltakende i 
rollelek og 
dramatisering 
-Har kjennskap til 
fargeblanding og ulike 
teknikker 
-Uttrykker seg variert 
innenfor de estetiske 
områdene  
-Opplever glede og 
stolthet over egen 
kulturell identitet 
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9.4 NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

Barna får opplevelser med natur og miljø. De erfarer naturens kretsløp, årstider og får 

kjennskap til miljøvern. Naturen er en fantastisk arena for lek og læring og utforskning 

av naturfenomener og teknologi. Barna får en begynnende forståelse av bærekraftig 

utvikling og hvordan det vi gjør påvirker naturen og fremtiden? 

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Går/triller turer i 
nærmiljøet 
-Bruker naturmateriell 
i formingsaktiviteter 
-Gjør enkle 
eksperimenter  
-Vannlek 
-Erfarer de forskjellige 
årstidene og ulikt vær 
 

-Turer i nærmiljøet 
- Eksperimenter 
- Miljøagenter 
- Læren om årstider 
- Drivhus/Kjøkkenhage 
-kildesortering 
- Dyrker ulike planter og 
grønnsaker 
 
 

- Lærer om 
livssyklusen til planter, 
dyr og mennesker 
-Utforskerutstyr/ 
eksperimentpakker 
-Demokrati i 
hverdagsaktiviteter 
-Naturskolen 
-Snekrer 
-Bruk av digitale 
hjelpemidler 

Personalet -Undrer seg sammen 
med barna, opplever 
og utforsker naturen 
og naturens mangfold 
- Gir barna erfaring 
med ulikt terreng 
-Tilrettelegger for 
enkle eksperimenter 
og formingsaktiviteter 

- Tar utgangspunkt i 
barnas nysgjerrighet, 
reflekterer og undrer 
seg sammen med barna 
- Lar barna få oppleve 
lek i skogen 
- Er et leksikon for 
barna  
-Viser bøker og søke på 
nett 

-Har materialer og 
litteratur tilgjengelig 
-Tar tak i barnas 
interesser 
-Lar barna få 
muligheten til å 
utforske 
redskap/teknologi og 
verktøy 

Prosessmål -Barna blir glade i å 
være ute og blir kjent 
med steder i 
nærmiljøet og lærer å 
orientere seg 
-Får erfaring med 
forskjellig vær og ulike 
årstider 

-Barna opplever glede, 
gode opplevelser ved å 
ferdes i naturen 
-Får grunnleggende 
innsikt i natur, miljøvern 
og samspillet i naturen 
- Lærer å iaktta, undre 
seg og eksperimentere 
-De stifter bekjentskap 
med planter og dyr, 
årstider og vær 

-Får kjennskap til 
enkle eksperimenter 
og naturlover 
-Lærer om hvordan 
ting henger sammen i 
naturen 
 -Skal bidra til at barna 
lærer å verne om 
naturen 
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9.5 ANTALL, ROM OG FORM 

Barna får erfaring med former, sammenhenger, mønster, måling og matematikk. 

Dette fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid. Det handler også om å 

stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.  

 

Personalet stimulerer og inspirerer til matematisk tenkning og problemløsning. 

Personalet legger til rette for variert erfaring med materialer, konstruksjon og 

teknologiske redskaper. 

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Teller 
-Bygger med klosser 
og Duplo 
-Sortere leker 
-Bruke lekeapparater 
som gir barna 
erfaringer med å være 
under, over, inni, osv. 
-Legger puslespill 

-Sorterer farger, leker, 
former, m.m. 
-Ulike 
formingsaktiviteter 
-Konstruksjonslek 
-Telling 
 
 
 
 

-Tall- og språksprell 
-Diverse brettspill 
-Matgrupper 
-Bruker digitale 
verktøy  
 

Personalet -Deltar og viser barna 
-Bruker bevisst tall og 
begreper som liten, 
stor, over og under, i 
hverdagen. 
-Legger til rette for 
telle- og 
sorteringsleker 

-Gir barna erfaringer 
med sortering, 
sammenlikning og 
klassifisering 
-Bruker matematiske 
begreper 
-Styrker barnas 
nysgjerrighet til å 
utforske matematiske 
sammenhenger 

-Tilbyr varierte 
aktiviteter 
-Støtter og stimulerer 
barnas evne og 
utholdenhet i 
problemløsing 

Prosessmål -Får erfaring med 
størrelser, antall, 
mengde, former og 
rom 
-Øver på å vente, og å 
ta tur  

-Barna opplever glede i 
å utforske og leke med 
tall og former 
-Barna erfarer ulike 
typer størrelser, former, 
mål og mønster 

-Barna blir kjent med 
matematiske begreper 
-Får en begynnende 
forståelse for 
matematiske 
sammenhenger 
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9.6 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og 

verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barna får kjennskap til ulike 

religioner og livssyn som er representert i samfunnet. Personalet oppmuntrer til 

eksistensielle og filosofiske spørsmål og samtaler. 

 

Gjennom arbeid med dette fagområdet utvikler barna både interesse for og 

nysgjerrighet på ulikheter og mangfold. 

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Barna hjelper og 
trøster hverandre. 
-Ser på bilder fra 
hverdagen i 
barnehagen og snakker 
om hva vi ser på bildet.          
-Markerer høytider med 
sang, ulike 
formingsaktiviteter og 
smaker på tradisjonell 
mat.          

-Utforsker, tar tak i og 
drøfter etiske 
dilemmaer  
-Filosofiske samtaler 
-Høytidsmarkeringer av 
alle religioner og 
kulturer representert i 
gruppen 
-Flerkulturell uke/ 
Markering av FN 
dagen. 
 

-Reflekterende og 
utfordrende samtaler   
-Møte barn tro, 
spørsmål og undring, 
med alvor og respekt 
-Filosofiske 
eksistensielle 
samtaler  

Personalet -Lytter, roser og 
veileder ved behov og 
viser.  
-Stiller åpne spørsmål 
og prøver å tolke det 
barnet viser gjennom 
kropp, bevegelse og 
mimikk.  
-Er tilstedeværende og 
toner seg inn på barnet 
uten for mye 
irettesetting  

-Møter barns tro, 
spørsmål og undring, 
med alvor og respekt.  
-Hjelper barna å finne 
konstruktive løsninger 
gjennom samarbeid og 
megling, og gir barna 
opplevelsen av at alle 
er like viktige   
-Er sitt yrkesetiske 
ansvar bevisst for 
praktisering av 
barnehagens 
verdigrunnlag.  
-Er gode formidlere av 
informasjon knyttet tl de 
forskjellige kulturene 
representert i 
barnehagen.  

-Hjelper barna å 
finne konstruktive 
løsninger gjennom 
samtaler og megling, 
og gir barna 
opplevelsen av at 
alle er like viktige   
-Er sitt yrkesetiske 
ansvar bevisst for 
praktisering av 
barnehagens 
verdigrunnlag 
-Møter barns tro, 
spørsmål og undring, 
med alvor og 
respekt.  
 

Prosessmål -Får erfaring med å 
løse konflikter selv, og 
å gjøre godt igjen. 
-Barna får oppleve og 
dele sine egne tanker, 
og undrer seg 
sammen. 
-Gjennom markering av 
religioner får barna 
innblikk i norsk historie 
og andre lands historie 
og deres kultur, 
samtidig som de får 
felles opplevelser som 
legger grunnlag for 
godt samvær og lek. 

-Barna gis mulighet til å 
utvikle toleranse og 
interesse for hverandre 
uansett bakgrunn.  
-Får kjennskap til 
høytider, tradisjoner og 
livssyn som er 
representert i 
barnegruppen.  
-Får grunnleggende 
ferdigheter i 
konfliktløsning og -
mestring.  
 

-Utvikler evnen til å 
ta etiske standpunkt 
-Utvikler 
grunnleggende evne 
for etisk refleksjon  
-uUvikler toleranse 
og interesse for 
hverandre uansett 
bakgrunn.  
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9.7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Dette fagområdet gir barna kjennskap til sitt nærmiljø og de tilbud og muligheter som 

finnes der. Personalet er pådrivere for at barna er aktive bidragsytere til et godt 

nærmiljø. Her får barna mulighet til å se hvordan deres deltakelse i et lokalsamfunn 

påvirker nærmiljøet. 

   

Barna får kjennskap til medvirkning og demokrati i samfunnet, erfaring med kultur og 

historie, samt at de opplever seg selv i verden. Personalet sørger for at barna får 

kjennskap til menneskerettskonvensjonen og barns rettigheter. 

 

 1-2 år 3-4 år 5-6 år 

Aktiviteter -Går tur i nærmiljøet 
-Besøker/blir kjent 
med de andre 
avdelingene og hele 
uteområdet i 
barnehagen 

-Går tur i lokalmiljøet 
-Miljøagentene8 
-Flerkulturell uke 

-Går turer i- og rundt 
byen vår 
-PLAN, bhg har 
fadderbarn9 
-Digitale verktøy 
-16. mai-tog 
 

Personalet -Tar med barna ut av 
barnehagen. Tar seg 
tid til å stoppe opp og 
snakke med barna om 
det de ser.  
-Gir støtte, 
oppmuntring, trygghet 
og omsorg 

-Følger demokratiske 
prinsipper i 
barnehagen 
-Er aktivt utforskende 
og undrende sammen 
med barna 

-Søker aktivt kunnskap 
i litteratur og media 
sammen med barna 

Prosessmål -Får kjennskap til 
nærområdet rundt 
barnehagen 
-Blir kjent med hele 
barnehagen 

-Utvider kjennskap 
med byen  
-Blir kjent med naturen 
-Alle får lov til å uttale 
seg, bli hørt og sett 
-Medvirker aktivt 

-Blir kjent med byen vår 
-Blir kjent med den 
samiske kultur  
-Får kjennskap til media 
-Får utfordringer og like 
muligheter til å delta 
-Blir kjent med FNs 
barnekonvensjon 

 

 

10. HVERDAGSLIVET I BARNEHAGEN 
 

Faste rutiner er viktig, samtidig gir vi rom for at barna er med på å forme sin egen 

hverdag. Livet i barnehagen består av mange faste og spontane aktiviteter. Vi har tatt 

med noen utvalgte, som er en del av barnas læringsarena.  

 

Kosthold og måltider  

Vi serverer tre fullverdige måltider hver dag i barnehagen.  Mat og drikke som inntas i 

barnehagen, utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold. Barnehagen legger til 

rette for måltider som fremmer god helse. Vi bidrar til at barna får gode vaner når det 

gjelder kosthold, (jf. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen10). Barna lærer 

seg selvstendighet og bordskikk. 

 

Hygiene 

God hygiene er svært viktig for å unngå smitte og sykefravær blant både barn og 

personalet. Maten barna spiser er helsemessig trygg. Det forutsetter blant annet 

bevissthet og kunnskaper om hva som er god hygiene spesielt knyttet til mat og 

måltider. Barn og personalet vasker seg før måltid, etter toalettbesøk og ved behov. 

                                                      
8 http://miljoagentene.no/ 
9 https://www.plan-norge.no/ 
10 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen 
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I garderoben 

Vi oppmuntrer barna til å kle av og på seg selv. Barna lærer å hjelpe hverandre - 

store hjelper små. De lærer å ta vare på klærne sine og henge klærne på plass.  

Stellesituasjonen 

For barn er dette viktige stunder på dagen. Vi tar oss god tid til det enkelte barn, 

snakker, leker og oppnår god kontakt. Stellesituasjonen preges av nærhet, varme og 

omsorg. 

Hvile 

Noen barn trenger å hvile eller sove i løpet av barnehagedagen. Tidspunktet for dette 

er individuelt. Personalet tar ansvar for barnas behov i samarbeid med foresatte (se 

mer kap.1.6 Livsmestring og helse). 

 

11. SAMARBEIDSPARTNERE 
Barnehagen samarbeider med lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser og 

tilknytning til nærmiljøet. Samspillet mellom barnehagen og skolen, kulturlivet, 

institusjoner og frivillige organisasjoner beriker både barnehagen og lokalmiljøet og 

bidrar til å gi barnehagen en lokal forankring. 

 

11.1 GRUNNSKOLEN 

Barnehagen samarbeider med skolen og legger til rette for barnas overgang fra 

barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordningen. Dette skjer i nært 

samarbeid med barnets hjem (se kap.6.3 Overgang barnehage- skole). 

Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn til andre, skal 

foreldre/foresatte samtykke i dette. Foreldrene/de foresatte får innsyn og innflytelse 

på informasjonsutvekslingen. Samarbeidet fokuserer på hva barn kan og mestrer, og 

hva de kan trenge særskilt støtte til. Dersom det er behov for omfattende 

tilrettelegging, blir samarbeidet etablert i god tid før barnet begynner på skolen.  

Det er utarbeidet felles rutiner for overgangen mellom barnehage og skolen i Larvik 

kommune. 

 

11.2 BARNEVERNSTJENESTEN- SOSIALTJENESTEN- HELSE -OG 

OMSORGTJENESTEN. 

Barnehagen har et generelt og systematisk godt samarbeid med barnevernet. 

Barnehagen og barnevernet er to av flere aktører som bidrar til å skape trygge 

oppvekstsvilkår for små barn. 

Personalet i barnehagen er pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt 

overfor barnevernet og helsemyndigheter når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt 

for mishandling eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. I tillegg har 

personalet opplysningsplikt sosialtjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten når det foreligger grunn, men det må foreligge samtykke, jf 

Barnehageloven § 21 og 22 

 

11.3 HELSESTASJONEN 

Helsestasjonen er en samarbeidspart for å tilrettelegge tilbudet for barn med 

særskilte behov. Der finner vi familiesenter som består blant annet av pedagogisk-

psykologiske tjenesten, barnevernet, representant fra boligtjenesten og 

helsestasjonen. I tillegg har vi tett samarbeid rundt 4-åringene når det gjelder 4-

årskontrollen på helsestasjon. 

 

11.4 DEN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TJENESTEN (PPT) 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten samarbeider med barnehagen om den 

spesialpedagogiske hjelpen som skal gis. Det blir gitt råd og veiledning til 

barnehagen. Når barnehagen ønsker samarbeid om og hjelp til enkeltbarn, må 

foresatt gi sitt samtykke. Foresatte blir tatt aktivt inn i dette samarbeidet. 
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11.5 UTDANNINGSINSTITUSJONER 

Barnehagen stiller seg til disposisjon for øvingsopplæring og veiledning av studenter, 

praksisplasser og lærlinger. Barnehagen samarbeider med videregående skoler og 

høgskoler. Barnehagen samarbeider også med høgskoler og universiteter om 

utviklingsarbeid, etterutdanning og kompetanseutvikling. 

 

11.6 ORGANISASJON FOR PRIVATE BARNEHAGER I LARVIK (OFPB) 

Trollsteinen barnehage er medlem av OFPB. OFPB er en frivillig organisasjon 

bestående av 20 private barnehager i Larvik. Medlemsbarnehagene møtes en gang i 

måneden. Her utveksler vi erfaringer, tar opp aktuelle saker lokalt og nasjonalt og 

holder oss faglig oppdatert. OFPB er en organisasjon i utvikling og arbeider målrettet. 

 

11.7 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND (PBL) 

Trollsteinen barnehage er medlem av PBL. PBL er i dag Norges største rådgivnings- 

og kunnskapssenter om drift av private barnehager. Mer enn 3500 private 

barnehager er medlemmer. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i 

medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og 

samfunnet for øvrig. Som barnehagens arbeidsgiverorganisasjon inngår PBL sentrale 

tariffavtaler.  

 

11.8 TOLKETJENESTEN I LARVIK 

Larvik kommune har en egen tolketjeneste for profesjonell tolke- og oversetterhjelp 

En tolk fungerer som et bindeledd mellom personer med ulikt språk. Eksempler der 

det kan være bruk for tolk kan være foreldremøter, foreldresamtaler eller sosiale 

sammenkomster.  Tjenesten er rettet mot alle kommunale instanser, 

fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig 

kommunikasjon enten skriftlig eller muntlig. Det er den offentlige parten (Trollsteinen 

barnehage) som skal bestille tolk gjennom tolketjenesten.  

Tolketjenestens oppgaver er bl.a: Tolking for alle som trenger tolk og oversettelse av 

dokumenter og informasjonsmateriale.  

 

12. KOMPETANSEHEVING AV PERSONALET 
 

Vi har et høyt fokus på å øke kompetansen til personalet gjennom systematisk 

kursing, møtevirksomhet, planleggingsdager og tett oppfølging av den enkelte 

ansatte. 2019 har vi gjennomgått en kompetansekartlegging av alle ansatte og 

tematikk som utpeker seg er; barns psykiske helse, lekemiljø, relasjonskompetanse, 

digital kompetanse og flerspråklighet. Høsten 2019 har vi felles kursing med ekstern 

veileder fra kommunen om tema flerspråklighet. Vi fortsetter med å øke kompetansen 

på barns psykiske helse og det fysiske rom- barns lekemiljø.  

 

Det er en fagarbeider som tar videreutdanning i Språk, flerspråklighet og flerkulturell 

kompetanse. En avdelingsleder tar videreutdanning i barns språkutvikling og 

språklæring i barnehage, en barnehagelærer tar videreutdanning i veiledning og en 

barnehagelærer har startet på master i barnehageledelse (alle studiene er fra 6-8 

studiedager i halvåret).  Barnehagen har fått midler fra Utdanningsdirektoratet.  

 

I tillegg arrangeres det kurs gjennom hele året for alle ansatte innen helse, miljø og 

sikkerhet.  

 

Støttemateriell i kompetansehevning av personalet fra UDIR brukes:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/ 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/


 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


