
Leke
i  Jekteviken barnehage

Denne årsplanen bygger på Lov om 
barnehager, Rammeplan for 

barnehager og Verdi- og 
måldokument for 

studentbarnehagene. Planen skal 
være et arbeidsdokument for de 

ansatte i Jekteviken barnehage, en
kilde til informasjon om det 

pedagogiske arbeidet til foreldre, 
eier, politikere, kommunen og

andre 
samarbeidspartnere. Årsplanen gir 

grunnlag for kommunens 
barnehagetilsyn og de ansattes 

utarbeiding av plandokumenter.

Hjertelig velkommen til alle våre 
nye foreldre og barn, og gledelig 

gjensyn med våre «gode gamle» - vi 
ser fram til å tilbringe enda et flott 

år sammen med dere!

Mvh Jekteviken barnehage 
v/Ruud van Geel, Styrer 

Sammen Barnehager, Bergen



Jekteviken barnehage

Adresser
Magnus Lagabøtesplass 5, 5010 Bergen (Murhuset)

Magnus Lagabøtesplass 7, 5010 Bergen (Trehuset)
Jekteviksbakken 25, 5006 Bergen (Høyhuset)

https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/jekteviken

Telefon ledelse
Sentralbord barnehage – 90 40 33 53

Styrer Ruud – 40 34 90 85
Assisterende styrer Siv - 97 70 09 00

Åpningstider
Barnehagens åpningstid er 7.30-17.

Vi er feriestengt i  romjulen og hele påskeuken. På sommeren er vi stengt i  fellesferien 
(uke 28, 29 og 30) og i ukene før (27) og etter (31) sommerferien er åpningstiden 8 -16 
(også potensielt på inneklemte dager ifm ferieperioder). NB: i  uke 27, 31 og siste uken 
før julaften praktiserer vi bindende påmelding for å kunne benytte barnehageplassen. 

Personalet skal avvikle ferie og det er viktig for oss å sikre at vi har god bemanning, 
hele året. Frist for innmelding av at plassen skal benyttes i  sommerukene er alltid 

innen himmelfartsuken er over.

Planleggingsdager
Barnehagens personale har 5-6 dager ti l  planlegging pr år der barnehagen er stengt.

Planleggingsdagene i høst 2022 er: man 12/9, 3/10 fre 4/11.
I vår 2023: fre 2/1 og fre 19/5.

Samarbeidsinstanser
Vi kan ha brukt for støtte og veiledning utenfra og bruker da ofte med instanser som 

PPT, Lavterskelteamet, BUP, HiB, Fagopplæringen i Fylkeskommunen, Barnevernet og 
Ergo- fysioterapitjenesten for å nevne noen. Vi har et særskilt tett samarbeid med 

barnevernet som tilbyr konsultasjon for oss i  barnehagen og foreldreveiledning, samt 
lavterskelteamet som tilbyr observasjon på enkeltbarn og barnegrupper. Etter 

observasjon får våre ansatte og foreldre veiledning. Lavterskelteamet kan også hjelpe 
oss og dere i videre henvisninger til  PPT. Vi samarbeider også med HVL og tar imot 

studenter i  praksis.
VL2

Jekteviken er en sentrumsbarnehage i Bergen, beliggende like ved Juridisk 
fakultet på Dragefjellet. Vi har seks avdelinger med til  sammen ca 100 barn i 

alderen 0-6 år. Vi har en flunkende ny lekeplass ute og benytter oss av de 
mange turmulighetene og kulturtilbudene vi har ti lgang på som 

sentrumsbarnehage. Vi er først og fremst opptatt av relasjonene mellom barna 
og at barna har en god tilknytning til  de ansatte som jobber her. I ti l legg mener 
vi bestemt at leken er barnas fremste utviklingsarena og vil  verne om denne og 

støtte alle barn i lek.

Dokken (0-2 år)

Anette – Pedagogisk leder

Marthe T - Barnehagelærer

Marthe N - Fagarbeider

Maja – Pedagogisk medarbeider

Direktenummer: 91 10 01 88

Vågen (2-4 år)

Robert – Pedagogisk leder

Ole Simen - Barnehagelærer

Tina - Fagarbeider

Elisabeth W - Fagarbeider

Direktenummer: 94 87 17 44

Jussen (3-5 år)

Kamilla – Pedagogsik leder

Ingejerd - Fagarbeider

Kjetil – Pedagogisk medarbeider

Direktenummer: 94 86 56 75

Dragefjellet (0-2 år)

Laila – Pedagogisk leder

Elisabeth Solbjørg -
Barnehagelærer

Emily - Fagarbeider

Tineke – Pedagogisk medarbeider

Direktenummer: 94 88 20 99

Sjiraffen (5-6 år)

Mads – Pedagogisk leder

Linda - Fagarbeider

Kjersti – Pedagogisk medarbeider

Direktenummer: 94 87 29 79

Trehuset

Murhuset

Høyhuset

En gen (0-2år)

Sara A – Pedagogisk leder

Sara E - Barnehagelærer

Simen - Barnehagelærer

Kathrine - Fagarbeider

Herman – Pedagogisk medarbeider

Direktenummer: 94 86 56 75

https://www.sammen.no/no/bergen/barnehage/jekteviken
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Forord – hvordan lese årsplanen vår

Hei og velkommen til  Jekteviken barnehages 
årsplan for det kommende barnehageåret 2022-
2023!

Hvert år legger vi ned en solid dose arbeid 
og engasjement i  denne planen, og håper at 
dere foreldre finner den informativ 
og oversiktl ig. For å gjøre det l itt lettere å 
orientere seg i  planen har vi valgt å dele den i 
to.

Del 1: 
I den første delen får dere informasjon som er 
relevant for nåværende barnehageåret. Her har 
vi blant annet satsingsområder, alle prosjekter 
som vi skal ha og Marte Meo.

Del 2:
Her finner dere informasjon om våre verdier og 
våre pedagogiske perspektiv. Denne delen 
er gjerne mest for de av dere som ikke har gått 
i vår barnehage før, dere som liker å gå mer 
i dybden på vår pedagogikk og dere som 
ønsker en oppdatering på hva vi står for og 
hvorfor vi gjør som vi gjør.

Takk for at du leser om vårt arbeid og vi gleder 
oss til  å dele dette barnehageåret med dere!

Mvh
Ruud

Siv Tineke

Elisabeth S

Elisabeth W



4

Hovedsatsing i Jekteviken barnehage
Mangfold og bærekraft

Livsmestring og helse

Kalenderen vår

Årets prosjekt 2022/2023

Uformelle læringssituasjoner:

fagområdene i hverdagen

Marte Meo

Del 1
- Her finner du det som skal prege vårt arbeid det kommende barnehageåret 



Hovedsatsing i Jekteviken barnehage
Mangfold og bærekraft

Hovedsatsing i Jekteviken barnehage er mangfold og bærekraft. Disse områdene faller naturlig for oss som flerkulturell 
barnehage for studenter - plassert i sentrum. Som flerkulturell barnehage er det viktig for oss å presisere at det menes at vi er 
en barnehage med en flerkulturell pedagogisk teori og praksis med en ressursorientert tilnærming til mangfold. Gjennom vårt 
arbeid skal alle bli møtt, tatt vare på og inkludert i fellesskapet.

Mangfold
I ordet mangfold ligger mye. Det kan handle om språk, kulturelle trekk, levesett, samfunnstrender, religion og toleranse for 
ulikhet. Det som skal reflektere barnehagehverdagen i Jekteviken barnehage er at det skal være en plass for alle, og at 
personalet er gode rollemodeller for å vise aksept og anerkjennelse av alle mennesker og deres iboende likheter og forskjeller. 
Hos oss er det rom for alles identitet – individuell identitet og kulturell identitet. Barn er nysgjerrige av natur og dette gir en 
naturlig innfallsvinkel for å jobbe med mangfold der vi kan bruke barnas kreative utfoldelse.

Bærekraft
«Å ta vare på» er det bærekraft handler om. Bærekraft er en slags gylden regel for livet på jorda. Hele verden er i dag opptatt 
av bærekraftig utvikling. Bærekraftbegrepet brukes for å belyse ulike sider ved det menneskelige samfunn; natur og miljø, det 
sosiale felleskapet, strukturer og systemer og økonomi. Det er et stort begrep og vi ønsker å bryte det ned i prosjektene våre 
og tilpasse det til barnets alder og modenhet.

Vi ønsker å øke sosial kompetanse gjennom arbeid med mangfold og bærekraftig utvikling ved å omfavne nærmiljøet vårt. Vi 
ønsker at barna våre skal lære å ta vare på seg selv og andre, og bli trygge i sitt nærmiljø.

Året vårt i Jekteviken er bygget på ulike prosjektarbeid, gjennom disse jobber vi mot målene våre og med de ulike 
fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen for Barnehager. Bærekraft og mangfold skal gjennomsyre arbeidet i de ulike 
prosjektene våre gjennom året. I år markerer barnehagen FN-dagen, jul, Samefolkets dag, karneval, Holi, Barnehagedagen, Eid, 
grunnlovsdagen, påske og Pride.

Vi jobber prosessorientert gjennom ulike prosjekter hele året, disse er også beskrevet i årsplanen. I prosjektene skal bærekraft
og mangfold være synlig samtidig som det er mulighet for avdelingene å bygge dem på barnegruppens interesser og 
utviklingsnivå.



Livsmestring og helse

I Jekteviken barnehage har vi som mål at barna skal få oppleve tilhørighet hvor de kan utforske gjennom lek og fellesskap
som en grobunn for livslang, god psykisk helse. God tilknytning og god samhandling i relasjonen mellom voksen og barn 
er avgjørende for barns psykiskevelværeog fremmer psykisk robusthet.

Erfaringer med deltakelseog involvering i et felleskap bygger, selvtillit, positivt selvbilde og relasjonelt mot, slik at 
barna tør å utforske vennskap og trygge relasjoner. De voksne skal være gode relasjonelle rollemodeller og skape trygge
rammer. Når barn opplever god støtte og veiledning fra trygge omsorgspersoner i samspillssituasjoner, får de erfaring
med mestring i hvordan de kan håndtere situasjoner senere i livet. I dette samspillet vil de også bli kjent med, forstå, få
støtte til å regulere og gi uttrykk for sine følelser.

En forutsetning for positiv psykisk helse er å oppleve en iboende trygghet på seg selv og sin identitet. Barna skal delta i
felleskap og utvikle sine evnertil å forstå og bruke sosiale koder, men de skal også oppleve selvtillit og trygghet til å ta 
egne valg på sine premisser. Barnehagen skal fremme mangfold, og en del av dette er å anerkjennebarns individualitet
og ressurser. Vi skal gjennom trygge og anerkjennenderelasjoner hjelpe barna å forstå at de ikke trengerå være som
alle andre for å oppleve mening i livet eller for å kjenne på tilhørighet. 

Å oppleve motgang I relasjoner med andre mennesker er helt naturlig. Det kan likevelvirke overveldende på en liten
kropp – og muligens vanskelig for foreldreå se at barna opplever motgang. Dette er også en del av livet som vi må øve
oss på å mestre, selv om det til tider kan være vondt og utfordrende. I trygge omgivelser med støttende
personale ønsker vi å være tilstedefor å gi barna verktøy slik at de kan bli trygge på seg selv og finne gode
løsninger også I motgang. Det er viktig å vite at det finnes løsninger på fortvilelse, sinneog gråt. Dette er følelser som er 
like viktigeå mestre/opplevesom glede, entusiasme og medgang. Ved å anerkjenne dettehar vi et godt utgangspunkt
for utvikling av livsmestring og god psykisk helse.

Fellesskap

Vi legger til rette for at barna får dele gleder og nye opplevelser sammen i et 
"vi-fellesskap" på barnas premisser ("vi er en avdeling, en lekegruppe, vi gjør 

en aktivitet sammen" osv.)

Voksen – barn relasjon

Vi anerkjenner og setter ord på barnas følelser, og hjelper barn å forstå sine 
egne og andres behov og intensjoner

Marte Meo - "av egen kraft".

Marte Meo brukes i hverdagen og ekstra innsats legges inn der vi ser 
enkeltbarn trenger støtte.

Vennskap

Vi deler barna i små grupper for å skape trygghet og oversikt og gi tid og rom 
for danning av vennskapsrelasjoner

Forebygging av mobbing

Vi observerer lek og samhandling som grunnlag for å oppdage mobbing tidlig. 
Vi har også en handlingsplan for hvordan vi skal håndtere mobbing dersom 

dette oppstår i barnehagen

Fysisk aktivitet og hvile

Vi går på gym, på tur og leker ute hver dag. Førskolebarna får tilbud om 
svømmeopplæring. Alle barn som trenger søvn/hvile får dette i løpet av dagen 

og vi er bevisste på å inkludere både aktive og rolige aktiviteter i løpet av en 
barnehagehverdag

Alle mennesker har et grunnleggende behov for fysisk aktivitet, god ernæring og nok hvile. Barns kropperer i
konstant endring. Utviklingsnivå og funksjonsnivå varierer mellom individer og vi skal legge til rette for at alle barn 
skal bli kjent med sin egen kropp og øve på å regulere sitt aktivitetsnivå. Barna skal bli behandlet likeverdig uansett
motoriske ferdigheter og forutsetninger for å bli kjent med seg selv, slik at de får mulighet til å aktivt øve seg på å 
skape god balanse mellom aktivitet og hvile.



August

«Du og jeg og vi to!»

•Tilvenning

•Velkomstsamtaler

September
"Du og jeg og vi to"

•Tilvenning fortsetter

•Foreldremøte 22. september

•Brannvernuke 38

Oktober
"Verden som jeg er en del av"

•FN- dagen er 24. Oktober

•Foreldresamtaler starter opp

November
"Verden som jeg er en del av"

•Foreldresamtaler fortsetter

Desember
"O'jul med din glede"

•Nissefest 16. desember

•Barnas julebord 9. desember

•Solsnu 21. desember

Januar
«Vi er bærekraftige sammen»

•Vi arbeider mot Samenes nasjonaldag 6. 
februar

Februar

«Vi er bærekraftige sammen»

•Samenes nasjonaldag markeres 6. februar

•Oppstart foreldresamtaler

Mars
"Det spirer og gror"

•Barnehagedagen 

•Påskefrokost 30. mars

•Foreldresamtaler fortsetter

April

«Det spirer og gror»

•Brannøvelse

•Id 23. april, vi markerer 21. april

•Vi arbeider mot Fargefest inspirert av 
Holi 28. april

•Foreldresamtaler fortsetter

Mai

«Jeg kan være de jeg vil!»

•Vi arbeider mot 17. mai avdelingsvis, vi har 
aktivitetsdag med typiske leker ute 16. Mai

Juni

«Jeg kan være den jeg vil!»

•Vi arbeider mot årets sommerfest 16. juni, 
arbeidet med mangfold samles og feires

Juli

«Jeg kan være den jeg vil!»

•Vi avslutter året og forbereder ett nytt

Vi i Jekteviken vektlegger bærekraft og mangfold, det er dette som skal være grunnelementene i det 
vi gjør.

Gjennom året arbeider vi med dokumentasjon i ulik former, dette vil sammen med barnas kreative 
arbeid danne grunnlaget for det vi vil vise frem på vår sommerfest.

Kalenderen vår



Våre merkedager, konkretisering av kalenderen 

•Innen to uker etter oppstart skal alle ha et tilbud om velkomstsamtale med s in 
primærkontakt. 

Velkomstsamtaler

•Al le nye og gamle foreldre er invitert til en kveld hos oss

•Å bygge relasjoner og informasjonsflyt s tår i  fokus

•Møtet vi l  være delt mellom styrer; Ruud og avdelingene
•Al le ansatte vil være ti lstede

Foreldremøte

•En uke med fokus på brannvern
•Vi  skal ha brannøvelse

•Vi  skal legge til rette for at barna kan implementere brannvern i s in lek
•Vi  bruker digitale verktøy i  vår formidling

Brannvernuke

•Vi  markerer med fokus på barnekonvensjonen; Pinnsvin og Kanin
•Fredagsmåltid er inspirert fra andre land

FN- dagen 

•I  løpet av et barnehageår skal foreldre ha tilbud om minst 2 samtaler; en før og en 
etter jul . 

Foreldresamtaler

•På nissefesten kler vi  oss i  rødt og/eller tar på oss en nisselue. Nissefar og Nissemor 
kommer på besøk med pepperkaker og vi  spiser nissegrøt

Nissefest

•Denne dagen pynter vi  oss og gjør noe ekstra ut av både måltid og aktiviteter.

Barnas julebord

•Foreldre inviteres til en koselig førjulsmorgen med bål på lekeplassen, s temning og 
relasjoner står i  fokus

Solsnu

•Vi  markerer dagen med å fremheve samenes kultur i  aktivitetene denne dagen

Samenes nasjonaldag

•Tema blir satt av utdanningsforbundet som er drivkraften bak denne dagen. Vi har 
ingen felles markering av denne dagen.

Barnehagedagen

•Vi  invi terer foreldre til enkelt servering hvor s temning og relasjoner s tår i fokus

Påskefrokost

•Vi  markerer Id ved å vise bilder som oppmuntrer ti l samtale og inkludering. Vi pynter 
bordene våre l itt ekstra denne dagen.

Id

•Vi  har felles parade, fargepulver, såpebobler, fargerik ansiktsmaling og ulike taktile 
elementer for å  feire at vi  går en ny fargerik årstid i  møte

Fargefest inspirert av Holi

•Vi  går i  tog i nærmiljøet, smitt og smau rundt Sydnes. Har tradisjonelle leker på 
lekeplassen.

Markering av 17. mai

•Vi  avs lutter året med å markere mangfold og likeverd i  en gatefest i  vår egen Kim 
Frieles gate. Foreldre inviteres 14.30-16

Sommerfest



Årets prosjekt 2022-2023

Bærekraftig 
mangfold

August og 
september

Du og jeg og vi 
to

Oktober-
November

Verden som jeg 
er en del av

Desember

O’ jul med din 
glede

Januar-
Februar

Bærekraftige 
sammen

Mars-April

Det spirer og 
gror

Mai –Juni

Jeg kan være 
den jeg vil

Juli

Vi avslutter 
året og holder 
sommerstengt

Delmål

• Vi skal legge til rette for at barnet blir trygg på seg selv i møte med fellesskapet og 
oppleve mestring ut fra egne forutsetninger

• Vi skal legge til rette for at barna skal få oppleve støtte i å ta vare på seg selv, 
hverandre og omgivelsene sine

• Miljøarbeid skal prege vår hverdag; barna tar del i arbeidet og vi har gjenbruk i fokus

• Barna skal få en begynnende forståelse for hvordan «mine valg kan påvirke 
morgendagen»

• Mangfold og inkludering skal være vår inspirasjon til både hverdag og fest

• Gjennom vårt arbeid skal alle bli møtt, inkludert i fellesskapet og tatt vare på

• Barns synspunkter og det de uttrykker danner grunnlaget for det pedagogiske 
arbeidet. At barn må følges før det kan ledes legger vi alltid til grunn i vårt arbeid

Fokuset vårt i 2022/2023 vil ligge på mangfold og 
bærekraft; barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen heter det i barnehagelovens formålsparagraf. 
Det vil være et naturlig utgangspunkt for oss å starte med 
oss selv i august med tilvenning og oppstart av nye 
barnegrupper, etter hvert vil vi oppdage og ta vare på 
hverandre; i nære relasjoner i barnehagen, men også i et 
større miljø- og samfunnsmessig perspektiv.

Hovedmål

• Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at alle barn får oppleve glede og 
mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap

• Vi skal arbeide med å fremme verdier, holdninger og verdisyn hos barn som 
er med på å utvikle et mer bærekraftig samfunn



«Du og jeg og vi to»
Tidsperiode: August og September
Fagområdet fra Rammeplanen: Kommunikasjon, språk og tekst

Marte Meo
*Aksjon reaksjon

*P resentere seg i et samspill
*Inntoning- legge merke til atmosfære, stemmeleie.

*Følge barnet før en kan lede

Gjennom arbeid med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal vi bidra til at barna:

*uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter

*bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter

*opplever et variert språkmiljø der de får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med 
andre

Barna skal bli kjent med sin avdeling og danne relasjoner til de andre menneskene som går der

*V i  l ager "Her er jeg!" som er  en enkel bildepresentasjon av hvert enkelt barn. Barna skal selv være med 
p å å utforme, klippe og lime. Prosessen skal bli vektlagt, ta gjerne med bilde av favorittleke el.

* Bli kjent med sin p rimærkontakt og det øvrige personalet

Vi innarbeider gode og tydelige rutiner og rammer for alle.

*Barna skal få bli kjent med avdelingens rutiner som et ledd i å få oversikt,trygghet og
trivsel i hverdagen

*Barna utvikler trygghet gjennom etablerte rutiner og gjentakelse

Bærekraft

* Barna får en begynnende forståelse for enkel kildesortering
* Vi blir kjent med uteområdet og hvordan vi på best mulig tar vare på de sammen.

* Hø ster poteter og annet vi har i plantekassene og frukttrærne våre.

Mangfold

* Vi starter opp med Pinnsvin og Kanin som vi skal bruke gjennom hele året

*Hver avdeling lager en spilleliste med sanger barna på avdelingen liker hører å på 
hjemme 

Barna skal få erfaring med å gå fra «hvem er jeg» til hvem er «vi» slik at de får en 
begynnende erfaring med å være en del av et større fellesskap, som i denne 

sammenheng vil være deres avdeling

* Barna skal få bli kjent med hverandre og leke i små grupper for å fremme trygghet, 
trivsel og oppleve gleden av å leke sammen

* Markere begynnelse og slutt 
overganger
*
*Følge barnet før en kan lede

Arbeidstittelen «Du og jeg og vi to» viser til 
at vi er i starten av et nytt barnehageår. 
Barna i de ulike barnegruppene har ulik 
erfaring. For noen barn blir dette deres 
første møte med barnehagen, mens andre 
barn er godt kjent. Enkelte barn skal 
fortsette på samme avdeling, mens andre 
bytter til en ny avdeling. For oss er det 
viktig at barna får bli kjent og trygg i sitt 
eget tempo. De skal både bli kjent med 
avdelingen, de ansatte og hverandre. 
Aktivitetene i denne perioden skal 
fremme trygghet, relasjoner og trivsel.
Barn skal få mulighet å bli kjent med ulike 
mennesker og kulturer.
Musikk, dans og rytme er et universalt 
språk som fremmer en følelse av fellesskap 
og delt glede.

Avdelingens evaluering av perioden:

Avdelingens tanker og ideer:
➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________



«Verden som jeg er en del av»
Tidsperiode: Oktober og november
Fagområdet fra Rammeplanen: Nærmiljø og samfunn

Marte Meo
- Trinangulering

-Presentere seg i et samspill
- Være i  rytme (aksjon/reaksjon)

Gjennom arbeid med fagområdet nærmiljø og samfunn skal vi bidra til at barna:

*får en begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 
barnekonvensjonen

*barna blir kjent med tradisjoner, levesett og familieformer

Mangfold

* Barna skal få en begynnende forståelse for FNs barnekonvensjon gjennom Venner- ti 
store bøker (Kanin og Pinnsvin)

* Vi jobber med takknemlighet og avslutter perioden med vår egen versjon av 
"Thanksgiving"

Bærekraft

* Barna skal få kjennskap til et av hovedprinsippene for FNs bærekraft mål som er at 
ingen skal utelates/ leaving noone behind

* Vi starter opp med miljødager, 1 gang i mnd

* Vi blir kjent med ulike smaker og internasjonale retter

Lekemiljø – få erfaring med å ta vare på omgivelsene våres

* Barna skal være delaktig i å rydde leker inne og ute

* Miljødag – alle avdelinger skal delta ut i fra egne evner og forutsetninger delta i 
å vedlikeholde uteområdet vårt

Barna skal få erfaring med at de er en del av noe større og at «mine valg kan påvirke 
morgendagen»

* Oppdager og bruker alle smauer på høyden i tillegg til grønne lunger og lekeplasser 
* Barna skal få alderstilpasset aktivitet som vil komme nærmiljøet til gode (kildesortering, 

plukke boss)

Barna skal få erfaring med å gå fra «hvem er jeg» til hvem er «vi» slik at de får en 
begynnende erfaring med å være en del av et større fellesskap

* Barna skal få bli kjent med hverandre og leke i små grupper for å fremme trygghet, 
trivsel og oppleve gleden av å leke sammen

* Barna får lage "familien min" med samme prinsipp som "her er jeg"

"Verden som jeg er en del" av er et prosjekt 
som skal følge oss ut fra det aller næreste 
og trygge til å gi oss en forståelse av at vi er 
en del av noe større. Hvilke verden vi kan 
ha forståelse av å være en del av er veldig 
ulikt i forhold til alder og utviklingsnivå. For 
noen kan det være å oppdage at 
barnehagen er mer enn kun en avdeling 
mens for andre kan det være å lære om 
andre land, kulturer, til og med hele 
verden! Mot FN dagen jobber vi med FNs 
barnekonvensjon og hvilke rettigheter det 
er lovfestet at alle barn i verden skal ha. 

Avdelingens tanker og ideer:
➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

Avdelingens evaluering av perioden:



«Jul med din glede»
Tidsperiode: Desember
Fagområdet fra Rammeplanen: Etikk, religion og filosofi

Marte Meo

* Delte gleder og oppleveser

* Benevne

Mangfold

Omvendt julekalender

* Vi samler inn brukte leker/bøker av god stand til å gi videre for å glede barn 
rundt julehøytiden

Gjennom arbeid med fagområdet etikk, religion og filosofi skal vi bidra til at barna:
*utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap
*får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen

Bærekraft

* Barnas juleverksted er bunnet i gjenbruksmateriale

* Barna skal få en begynnende erfaring med å sette ord på det de er 
takknemlig for i hverdagen

Nærmiljø

* Vi skaper stemning i mørketiden både for oss selv, studentene og naboene 
våres

* Barna skal få oppleve jul i byen vår

Barnas kulturarv

* Barna skal få kjennskap til norske juletradisjoner som nissefest, solsnu og 
baking av julekaker

* Vi sprer juleglede og viser nestekjærlighet

Ta tiden tilbake

* Barna skal oppleve en hverdag preget av ro og undring som en kontrast til 
det «typiske julestresset i desember»

Avdelingens evaluering av perioden:

Avdelingens tanker og ideer:
➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

"Jul med din glede" handler om å gi barna erfaringer
med tradisjoner som man forbinder med den norske
kristne kulturarv. Barnehagen skal ikke feire jul, men
forberede og skape stemning og forventning til
høytidene. 
Er det en tid vi burde se på verdiene som hører
religionene til så er det julen. Disse er nemlig nokså
sammenfallende i de fleste religioner og livssyn. 
Det handler om medmennesklighet og respekt
for hverandre og det levende liv.
I adventstiden ønsker vi å gi barna gode sanselige
opplevelser, balanse mellom aktiviteter og ro, samt
en god porsjon nestekjærlighet.



«Vi er bærekraftige sammen»
Tidsperiode: Januar og Februar
Fagområdet fra Rammeplanen: Natur, miljø og teknologi

Marte Meo

* Settes det ord på barnets og egne handlinger, ønsker og følelsesuttrykk «her og nå». 
Forberedes barnet på det som skal skje og fortelles barnet hva det skal gjøre?

Mangfold

* Vi jobber med og blir kjent med Norges urbefolkning

* Markerer samefolkets dag 6. februar

Gjennom arbeid med fagområdet nærmiljø og samfunn skal vi bidra til at barna:
*opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

*får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

Bærekraft

Barna skal få kjennskap til hvordan samene er knyttet til og forvalter ressursene sine på en bærekraftig 

måte
*Vi forbereder oss til våren gjennom å så frø, lage potter av avispapir og klargjøre jord og plantekasser

*Barna får innsikt i matens opprinnelse og produksjon av matvarer

Nærmiljø

* Vi inviterer vår kollega, Marita, fra Sammen med samisk bakgrunn inn i barnehagen for 
å lære oss mer om samisk kultur

*Vi bruker Nygårdsparken som vårt nærmeste friluftsområde, bålplassen på

uteområdet vårt og Løvstien/Kanadaskogen for de aller eldste barna

Digital verktøy

* Vi skaper stemning og atmosfære og tilfører leken elementer gjennom bruk av nettbrett 
og prosjektor

Lekemiljø 
* Vi legger til rette for og skaper et levende lekemiljø hvor barna kan ta med sine inntrykk 

og uttrykke det de opplever gjennom lek

I prosjektet “Vi er bærekraftige sammen" skal vi 
legge til rette for gode naturopplevelser, erfare 
naturglede, matglede og naturen som lek- og 
læringsarena. Rammeplanen skriver "Gjennom
arbeid med området nærmiljø og samfunn skal
barnehagen bidra til at barna blir kjent med at 
samene er Norges urbefolkning og får kjennskap
til deler av samisk kultur og hverdagsliv". 
Gjennom å gi barna en begynnende forståelse av 
bruk, ivaretagelse og forvaltning av naturen vil vi 
stimulere barnas nysjerrighet og undring ovenfor
samsisk kultur. Vi vil også tilegne oss erfaringer
som kan være med å utvikle respekt og
fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

Avdelingens evaluering av perioden:

Avdelingens tanker og ideer:
➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________



«Det spirer og gror»
Tidsperiode: Mars og April
Fagområdet fra Rammeplanen: Kropp, mat, bevegelse og helse

Marte Meo

* Aksjon- reaksjon

*Delt glede

Mangfold

* Vi har fargefest inspirert av Holi

*Markerer Eid
* Vi alle vokser og gror ulikt, vi har ulike behov og ser ulike ut, dette gir ossgrunnlag til å 

jobbe med kroppen vår

Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse skal vi bidra til at 
barna:

*får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid
*opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute

Bærekraft

*Vi planter og sår blomster og grønnsaker til plantekassene våre

*Har miljødager for å rydde opp og ta vare på plassen vår ute og i nærmiljøet

Prosess i fokus

* Prosess og barnas deltakelse skal vektlegges

*Vi tar bilder som henges opp underveis i prosessen for å synliggjøre prosessen fra såing 
til vekster og høsting

Digitale verktøy

*Prosjektor for å billedlig gjøre hvordan Holi feires i India, en del av prosessen mot festen
*Barna får ta del i dokumentasjonsarbeidet

Avdelingens tanker og ideer:
➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

Avdelingens evaluering av perioden:

Våren er i anmarsj; vi kjenner det på lyset, 
temperaturen, fargene, kropp og sinn. Sanden i
sandkassen kan endelig graves i, jorden blir
mykere og opp kommer det mange 
spennende småkryp. Vi fortsette arbeidet fra “vi 
er bærekraftige sammen” og kan sette ned små
frø som spirer opp til ulike vektser- hvis vi har tatt 
vare på de vel å merke. Å kjenne på alt dette kan

oppleves ulikt fra barn til barn. Vi skal i denne 
perioden legge til rette for at alle barna får
fargerike og sanselige opplevelser knyttet til
våren, de skal oppleve bevegelseglede og
mestring i trygge omgivelser. Gode vaner som

tilegnes i barnehagealder kan vare livet ut.



«Jeg kan være den jeg vil!»
Tidsperiode: Mai, Juni, juli
Fagområdet fra Rammeplanen: Kunst, kultur og kreativitet

Marte Meo prinsipp i denne perioden

*følge barnet før en leder
*Positiv ledelse

Vi lager

*Fargerik kunst

*Vegg med bilder av «noen jeg er glad i» som utgangspunkt for samtale

Gjennom arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet skal vi bidra til at barna:
*tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

*bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 
virksomhet inne og ute

Bærekraft

* Sosialt bærekraftig samfunn preges av tillit, trygghet, likestilling, toleranse og 
tilhørighet. Dette fremmer vi gjennom prosjektet

Lekemiljø

*Preges av inkludering og inneholder ulike møteplasser

*Skal inneholde alternativ og valgmuligheter som gir barna muligheten til å «være den jeg 
vil»

Nærmiljø

*La barnas ideer til å bli større og få dem til å påvirke nærmiljøet

Mangfold

Vi markerer selvfølgelig Pride, dette gjør vi ved å samle vårt arbeid med mangfold og vise 
det frem i en gatefest i vår egenKim Frieles gate. Dette er grunnlaget for vår

sommerfest!

Avdelingens tanker og ideer:
➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

➢ _____________________

Avdelingens evaluering av perioden:

Pride handler om mer enn å pynte seg 
med farger, fargelegge, danse og skape fargerik ku
nst. Det handler om at man kan være den man er 
og elske den man vil. FNs barnekonvensjon
sier klart at INGEN BARN SKAL DISKRIMINERES 
(uten hensyn til barnet og dets foreldres
bakgrunn, kjønn, språk, religion, opprinnelse,
eiendom, funksjonshemming eller oppfatning).
I tillegg sier rammeplanen at 
vi skal fremme og vise barna at det er 
mange måter å leve og tenke på,
og vi skal være åpne for mangfoldet rundt oss.
Derfor skal vi bruke juni til å markere dette, 
for selvom vi i Jekteviken er gode på mangfold
trenger samfunnet fremdeles å bli
minnet på dette. 
Vi skal gi barna det beste utgangspunktet og
tryggheten de trenger for å leve sitt beste liv!



Førskolebarna - Sjiraffene

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og
god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste barna skal få
mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom
barnehagen og skolen.»
(Rammeplanen s. 33)

Vi ønsker å støtte opp om mestringsfølelse og stolthet over å skulle begynne på skolen. Det siste året i  
barnehagen er det et særlig fokus på vennskap med jevnaldrende og kunnskap om seg selv. Det siste året 
før skolestart står disse temaene i sentrum for de eldste barna, og innholdet skal være tilpasset hvert 
enkelt barn og  gruppen som helhet, med sikte på gode opplevelser her -og-nå. Det vi har mest fokus på er 
at de skal være godt rustet sosialt for å møte skoleomgivelsene på best mulig måte, med både 
selvstendighet og empati i  bagasjen. De faglige ferdighetene jobbes med gjennom egenmotivasjon og 

barnas medvirkning, for de vil  på et tidlig tidspunkt ønske seg «lekser» ☺. Vi legger også opp til  at faglige 
aktiviteter har et lekent preg. De eldste vil  få et alderstilpasset ti lbud når det gjelder for eksempel turer, 
matlaging og kulturbegivenheter m.m. De opplever å få større utfordringer og mer ansvar for små -ærend 
og oppdrag i løpet av dagen. 

Førskolebarna er selv med å utforme og påvirke innholdet i  hverdagen. Vi har også førskolegrupper på tvers 
av noen av våre studentbarnehager gjennom hele året, slik at de får møte andre førskolebarn fra byen vår.

Besøke Johannes kirken og Bergen moskè

Ha fast turdag med lengre heldagsturer, øve på å gå med sekk og 
trafikkregler/ferdes i  trygt i  trafikken

Tema om identitet, kroppen min og seksualitet

Aktiv i  alle ledd av matlaging om fredagen

Høytlesing av fortsettelsesbøker og samlinger med øvelse i "rekke opp 
hånden« og holde konsentrasjon over tid

Bruke klatrevegg på Fantoft

Bruker Kari Lamer sitt "Du og jeg og vi to" i  arbeidet med sosial 
kompetanse og relasjoner

Skolebesøk og forberedelse skal prege vårens prosjekt

Rosaruss for å markere og feire slutten i barnehagen. Knutene i luen er 
basert på gode gjerninger og morsomme påfunn

Førskolegruppen i Jekteviken barnehage skal blant annet:
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Uformelle læringssituasjoner: fagområdene i hverdagen

17

Etikk, religion og filosofi
Dette fagområdet er med på å 

forme måter å oppfatte verden og 
mennesker på og preger verdier, 

normer og holdninger.
Pedagogiske opplegg som Pinnsvin 
og Kanin omhandler relasjoner og 

vennskap. Vi besøker Johannes 
Kirken og Bergen moske og undrer 

oss over små og store spørsmål.

Uformelle læringssituasjoner

Det er utallige uformelle læringssituasjoner i  
barnehagen. Eksempler på dette er henting, 
levering, på- og avkledning, overgang fra lek 
til  måltid, overgang fra måltid til  utetid, turer 
m.fl.
I alle disse øyeblikk l igger skjulte 
læringspotensial for barna. Gjennom 
bevissthet av personalet kan disse uformelle 
situasjoner bli  omdannet til  pedagogiske 
situasjoner der barnet blir støttet i  sin 
utvikling og læring.

Hensikten med denne oversikten er å gi dere 
et innblikk i  hvordan de syv fagområdene kan 
være representert i  hverdagen vår. 
Oversikten viser hvordan fagområdene er 
tett vevd sammen og hvordan de som oftest 
opptrer i  aktiviteter, rutinesituasjoner eller 
andre dagligdagse hendelser i  barnehagen.

Fagområdene skal prege hverdagen vår og 
gjennom planlagte og spontane aktiviteter, 
temaarbeid, tverrfaglig prosjekt m.m.

Natur, miljø og teknologi
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme 
forståelse for naturens egenart og barnas vilje 

til å verne om naturressursene, bevare biologisk 
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 
Vi planter og sår på våren og henter frukt og 

grønnsaker fra hagen vår på høsten. Vi ta med 
oss naturmaterialer inn, studerer småkryp og 

har botanisk hage som turmål.

Nærmiljø og samfunn
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal 
barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget 

nærmiljø, samfunnet og verden.
Vi snakker om hvilke vei barna har gått eller kjørt 
til barnehagen, bruker nærmiljøet på en slik måte 
at vi ønsker å ta vare på det, har samarbeid med 
Engen sykehjem og jobber aktivt mot studentene 

som bor i Jekteviksbakken.

Antall, rom og form
Fagområdet omfatter lekende og 

undersøkende arbeid med 
sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, 
visualisering, former, mønster, tall, 

telling og måling.
Tellesanger og rekkefølger som 

dagene i uken brukes mye i 
samlingsstunder. Vi snakker om 

størrelser og antall på det vi ser på 
tur i tillegg til å leke med sand i 

sandkassen som gir erfaring med 
mengder og masser.

Kommunikasjon, språk og tekst
I barnehagen skal barna møte 

ulike språk, språkformer og 
dialekter gjennom rim, regler, 
sanger, litteratur og tekster fra 

samtid og fortid. 
Vi snakker om det vi har i 

matboksen og på tallerkenen, vi 
venter på tur, tøyser med ord og 

plukker opp barnas initiativ til 
sanger.

Kropp, bevegelse, mat og helse
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan 
vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for 

at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, 
matglede og matkultur, mentalt og sosialt 

velvære og fysisk og psykisk helse.
Barna får tid til å kle på seg selv og erfare at når 

vi er sultne trenger kroppen mat. Vi danser, 
leker, ruller på gresset og har aktiviteter med i 

fellesskap i sentrum.

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen skal legge til rette for 
samhørighet og kreativitet ved å 

bidra til at barna får være 
sammen om å oppleve og skape 

kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
Vi bruker ulike instrumenter, 

dramatiserer og har 
konstruksjonslek med ulike mål. 

Byen byr på mange museum, 
KODE, arkitektur, graffiti.. Byen er 

full av spennende skatter! 

Marte Meo
Marte Meo betyr «av egen kraft» og viser til at alle 

mennesker har mulighet til å utvikle ferdigheter i samspill 
og kommunikasjon.

Vi gir støtte til barn i alle situasjoner i hverdagen for at de 
selv skal kunne oppleve livsmestring.



Marte Meo – utviklingsstøttende kommunikasjon
Marte Meo betyr "av egen kraft" og viser til at alle mennesker har mulighet til å utvikle 
ferdigheter i samspill og kommunikasjon. Med hjelp av visuelle bilder blir prinsipper for 
utviklingsstøttende kommunikasjon løftet frem. Her er noen av de viktigste: 

Benevne

Sette ord på barnets og egne handlinger, intensjoner, fokus og 
følelsesuttrykk

Barnet får støtte til å holde fokus i øyeblikket, registrere egne og 
andres handlinger og får sine egne intensjoner bekreftet.

Utviklingsmessig vil et språkrikt miljø stimulere ordforrådet og 
språkforståelsen. Vi bruker ofte å si at vi ønsker å "bade barnet i 
språk".

Bekreftelse
(Delt glede og opplevelse) 

Dele barnets gleder og opplevelser ved å speile ved hjelp av 
ord, stemmeleie, mimikk og kroppsspråk
Bekreftelse gjør barnet oppmerksom på glede og seg selv, og 
muliggjør at andre kan ta del i gleden. Et barn som blir 
bekreftet vil utvikle ferdigheter i å lese og bekrefte andre og ta 
nye initiativ.

Markere begynnelse og slutt, tydeliggjøre overganger 

Barnet får retning når det starter en handling og får støtte til å 
fullføre før det går videre. Dette gir barnet oversikt, 
forutsigbarhet og kjennskap til handlingsmuligheter.

Være i rytme (aksjon/reaksjon) 

Barnet opplever turtaking i samspillet. Den voksne 
avventer nye initiativ slik at barnet får tid og rom 
til å reagere og handle. 

Turtaking kan være verbal, non verbal, inneholde 
pauser, gjentakelser av ord, lyder og speiling av 
ansiktsuttrykk og bevegelser.  Å være i rytme i 
samspillet gir barnet erfaring med å lese, tolke og 
handle på andres signaler. Rytme i samspill 
fremmer lekekompetanse, mestring og følelse av 
felleskap. 

Presentere seg i et samspill 

Barnet presenterer sine initiativ, opplevelser, interesser, lyster 
i samtale og lek med andre

Å kunne presentere seg for andre gir barnet selvtillit, 
samarbeidsevner, fremmer kompetanse i lek og i den sosiale 
utviklingen. 

Triangulering 
Koble et barn på et annet barn eller en etablert 
relasjon mellom to andre barn 

Triangulering fremmer barnets kompetanse i lek 
og i den sosiale utviklingen (empati). Triangulering 
hjelper barnet til å se andre, bli oppmerksom på 
omgivelsene sine og bli sett av andre. 
Bruk benevning for å sette ord på barnets og 
andres handlinger/intensjoner. 

Følge barnet før en kan lede 
Å følge barnets initiativ og oppmerksomhet før en 
kan lede barnet i en ny retning. 

Å følge barnets initiativ og oppmerksomhet gir 
barnet oversikt, retning og følelsen av å være 
betydningsfull og forstått. 

Barnet får dermed støtte til å vite hva det kan eller 
skal gjøre og velge alternative løsninger.

Tips til voksne i samspill med 
barn 

• Bruk ordet SÅNN. Ordet er en 
fullføringsmarkering: ”SÅNN, nå 

er vi ferdig.” 

• Benevn fremfor å stil le 
spørsmål. Det oppleves mer 

meningsfylt for barnet og gir 
opplevelse av mestring. Si heller 
”Du kan slå av vannet” enn ”Kan 

du slå av vannet?” 

•Bruk heller ordet JA! fremfor 
ordet «flink»: ”JA!, der fikk du 

det til” er bedre enn ”Du er 
fl ink”. Dette kan appellere mer 

til  følelsene og gi økt 
mestringsfølelse. Ja-lyder er 

viktig. Når en bekrefter barnets 
initiativ med ja, får barnet aksept 
for sitt initiativ og fokus: ” Ja, jeg 

ser at du ser/gjør etc”. 



Marte Meo - en veiledningsmetode

19

I veiledning ser 
vi på visuelle 

bilder av 
samspill som 

viser oss

Hvilke 
kompetanse 

barnet 
innehar 

Hva 
barnet 

mestrer

Hva som 
fremmer 
utvikling 

hos barnet

Hva, når 
og hvorfor 

det 
fungerer 

for barnet

Hvordan 
vi kan 
støtte 
barnet 
videre

Marte Meo er en metode der vi bruker video og visuelle bilder av samspill som utgangspunkt for veiledning av vårt 

personale. Metoden er en praktisk modell ti l  utvikling av nye ferdigheter i  det daglige samspillet med barn. De visuelle 

bildene er gull verdt da de gir oss konkret informasjon ”skritt for skritt” om hva som skjer i  samspillet, samtidig som 

metoden gir oss mulighet til  å forbinde teori og praksis. Vi bruker Marte Meo - metoden jevnlig ti l  personalutvikling 

gjennom veiledning som anvendes ti l  bedre forståelse av barnet

I Jekteviken barnehage har vi tre ferdig utdannede Marte Meo – terapeuter/kollegaveiledere og hele personalgruppen er 

under en praktiker utdanning. Sammen Barnehager satser stort på Marte Meo, da vi har et tredvetalls ferdig utdannede 

terapeuter og kollegaveiledere, samt fem supervisor`e. I året som kommer fortsetter vi praktikerutdanning av alle 

ansatte i  barnehagen og har som mål å sertifisere hele barnehagen som Marte Meo – barnehage ila de neste par årene.

Økt kunnskap om samspill 

Styrke kvaliteten på samspillet

Felles forståelse for prinsippene for 
støttende kommunikasjon

Større forståelse og mer innsikt i 
enkeltbarnet

Utvikle evnen til observasjon

Reflektere over vår egen rolle i 
møte med enkeltbarnet

Hensikten med å bruke metoden i arbeidet vårt: 
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Pedagogiske verdier

Hovedmål

Måltidet som pedagogisk arena

Overganger i barnehagen

Barns medvirkning og progresjon

Lek

Evaluering og dokumentasjonsarbeid

Foreldresamarbeid og tilvenning

Studentrettede tiltak

Del 2
- Her finner du våre grunntanker som gjør oss til akkurat den barnehagen vi er



Pedagogiske verdier
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Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven § 1 Formål, 3. 
ledd)

Å se omsorg, danning, lek og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Det er i  møte med andre danning skjer, og gjennom kjennskap til  
hvert enkelt barn og barnets familie dannes grunnlaget for felleskap og vennskap i barnehagen. Vi i  Jekteviken jobber for å skape en trygg tilknytning, og mener at den 
viktigste enkeltfaktoren i det pedagogiske tilbudet er den unike relasjonen mellom barn og voksne. Relasjoner handler om å dele noe følelsesmessig med andre. Når
barna begynner i barnehagen vil de aktivt knytte seg til en eller flere av de ansatte og trygg tilknytning etableres når barnet opplever seg forstått, verdsatt og godt
ivaretatt. Trygge tilknytningsrelasjoner preget av gjensidighet og stimulering bidrar til at barn blir mer robuste i møtet med senere utfordringer, blant annet fordi de 
har god erfaring med å søke hjelp og støtte når noe blir vanskelig slik at det blir lettere å tåle livets opp- og nedturer.

Gode relasjoner fremmer barns psykiskehelse og gir livsmestring. Rammeplanen beskriver livsmestring som barnas psykiske og fysiske helse, samt forebygging av 
krenkelser og mobbing. Den positive dimensjonen av psykisk helse handler om trivsel, velvære, å kunne håndtere vanlige utfordringer i l ivet og delta i sosiale
fellesskap. Gode relasjoner mellom barna er også viktig for utvikling av vennskap. Som barnehage ønsker vi å støtte opp om vennskap mellom alle barna og forebygge
krenkelser og mobbing. Barn mobber ikke med vonde hensikter, men for å posisjonere seg og beholde sine viktigste relasjoner. Det er derfor viktig at vi veileder barna
i hva som er akseptable og ikke-akseptable handlinger når de er med hverandre. Skulle vi oppleve påbegynnende mobbeatferd i barnehagen er det viktig for oss å ta 
tak i det og få foreldre med på samarbeidet, uten et moraliserende perspektiv.

Vår pedagogiske plattform bygger på Sammen Barnehagers hovedmål og 
Rammeplan for barnehagen. I vårt arbeid for å nå våre mål bruker vi bl.a. 
verktøy som holdningsarbeid, refleksjonsskjema og Marte Meo-metoden. 
For å illustrere hvordan vi jobber har vi delt inn hovedmålene i ulike fokus 
med tilhørende eksempler fra holdninger og leveregler som vi kontinuerlig 
jobber med i personalgruppen. 



Hovedmål
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Identitet og selvfølelse 
Vi bidrar til at barn utvikler sin identitet basert på en god 
selvfølelse.

Vi har fokus på at barna:
- opplever mestring
- føler trygghet til  å uttrykke seg (tilknytning) 

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Jeg skaffer meg kunnskap om det enkelte barnet gjennom 

observasjon, refleksjonsskjema, avdelingsmøter, 
foreldresamtaler og daglig kontakt med barn og foreldre.

• Jeg gir barnet oppmerksomhet uten at det krever det.
• Når jeg snakker med et barn lar jeg ingen avbryte oss.

Følelser 
Vi bidrar til at barnet skal kunne kjenne, forstå og gi uttrykk for 
sine følelser.

Vi har fokus på at barna:
- får aksept og anerkjennelse for alle følelser
- opplever voksne som toner seg inn på barna ved å følge deres
initiativ («Inntoning» – se mer under Marte Meo)
- opplever voksne som benevner/setter ord på følelser
- får handlingsalternativ av de voksne

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Jeg gir barnet rom for å være lei seg, sint og glad.
• Jeg viser tydelig omsorg for barnet, også når vi står i  en

konfliktsituasjon.
• Jeg støtter barna i frustrasjon, og gir det tid og mulighet til  å 

ordne opp selv.

Valg 
Vi bidrar til at barna blir selvstendige, initiativrike og i stand til å 
foreta egne valg og medvirke til egen hverdag.

Vi har fokus på at barna:
- har kjennskap til  egne muligheter, og at de får rom til  å uttrykke
egne behov og preferanser

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Når jeg først har spurt et barn om noe, tar jeg svaret på alvor.
• Jeg gjør kjent for barnet hvilke regler og rutiner vi har, og støtter 

de i å se valgmuligheter. 
• Ser jeg at en oppgave er vanskelig for et barn, gir jeg dem et 

delmål.
• Jeg tar meg tid og oppfordrer barnet til  å prøve selv før jeg hjelper.

Sosial kompetanse
Vi bidrar til at barn blir trygge nok til å hevde sin mening og gir plass 
til andres initiativ og reaksjoner i et samspill.

Vi har fokus på at barna:
- opplever vennskap og gruppetilhørighet
- utvikler lekekompetanse

Eksempel på holdning/leveregel som ivaretar hovedmålet:
• Jeg lytter og lar barnet snakke ferdig.
• Jeg oppfordrer barnet ti l  å vise omsorg. 
• Jeg holder blikkontakt når jeg snakker med barnet.
• Jeg viser og sier at jeg er ti lgjengelig når barnet trenger meg.



Måltidet er en vesentlig del av barns hverdag i barnehagen. For oss handler ikke et måltid 
om bare å mette sultne mager. 

Måltidet skal også være en arena som fremmer fellesskap, gode opplevelser og samtaler, 
matglede, hygge og ro. For oss er det viktig å kunne bidra til at barna utvikler et avslappet og 
godt forhold til mat. Vi ønsker at barna skal oppleve måltidene som noe lystbetont og 
innbydende. Ikke sjelden opplever vi at matglede smitter fra et barn til et annet når 
rammene rundt et måltid er gode. 

Vi har gode rutiner for mathygiene; alle vasker hender før de har befatning med mat og før 
vi spiser, og vi tørker bort matrester fra ansikt og hender etter måltidet. Vi skal tilrettelegge 
for at barna skal få mulighet og lyst til å utforske nye smaker og samtidig ha aksept for at vi 
er forskjellige i matveien. 

Bli bedre kjent med seg selv 
og egne behov 

Hva liker jeg/liker jeg ikke?
Er jeg tørst, mer sulten eller 

mett? 
Hva våger jeg å smake på? 
Hvordan kjennes det ut i 
kroppen når jeg spiser 

fort/sakte?

Selvstendighetstrening 
Rydde etter seg

Vaske fingre og munn ved endt 
måltid

Delta i et trygt fellesskap og 
utvikle

sosial kompetanse
Ta hensyn til andre;  vente på 

tur, hjelpe hverandre, prate 
sammen, lytte

Faste plasser rundt bordet gir 
oversikt

Språkstimulering
Lære navn på de ulike 

matvarene
Si takk for maten/vær så god 

Synge bordvers
Benevne og prate sammen 

under måltidet

Matematisk forståelse 
Telling: antall kopper, etc
Volum: hvor mye melk tar 

koppen min?

Sortere: farge, størrelse m.m.

Den voksne som rollemodell 
Oppfordres til å spise 
sammen med barna 

Reiser seg ikke unødvendig 

fra bordet. 
Snakker oppbyggelig om 

maten vi serverer 

Motorisk utvikling - mestring
Bearbeide egen mat

Håndtere bestikk
Løfte sin egen kopp 

Måltid som en pedagogisk arena
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Mattilbudet vårt tar som alt annet utgangspunkt i tid sammen med og tilstede med barna.
I Jekteviken lager vi mat sammen med barna hver fredag, de andre dagene får barna nyte 
sin egen medbrakte mat. Det er mye trygghet i egen matboks, det er ens egne trygge vante 
gode smaker og lukter. Vi kan lære mye om hverandre ved å se hva som er i de ulike 
matboksene, det er et utrolig rikt mangfold av smaker og innhold. I flere 
overgangssituasjoner i barnas liv vil det være godt og trygt med matboks; både som ett-
åring som begynner i barnehagen og som seks- åring på vei inn i en ny og ukjent 
skolehverdag. Det er en del av arbeidet vårt med livsmestring og samarbeid barnehage-
hjem. 
Måltidet om fredagen er lagt opp som en pedagogisk aktivitet hvor barn etter alder og 
utviklingsnivå deltar i tilberedelsen. Vi har fokus på sunne og bærekraftige måltider som 
også kan gi oss innblikk i andre kulturer og smaker. 

Tilstedeværende personale
Personalet må være tilstede i 
måltidet for at det skal bli den 
pedagogiske arena vi ønsker 

det skal være



Før barnet ditt begynner på stor avdeling vi l dere motta 
et velkomstskriv fra  deres nye avdeling. Her vi l dere få 
informasjon om primærkontakt, barnegruppen, rutiner 

og  hvem som jobber på avdelingen

Velkomstskriv 

I  mai/juni vi l vi  ha ekstra fokus på å bli kjent med sin 
nye avdeling. Barna får treffe barn og voksne, leke, 

spise lunsj og være med på samlingsstund

Besøkstid på avdelingen

Foreldre inviteres ti l en velkomstsamtale i  løpet av 
barnets to første uker. 

Foreldresamtale

Overganger i barnehagelivet

Det finnes flere ulike faser i  et barnehageliv, med noen markerte overganger og noen mindre synlige overganger.  De mest markerte 
handler gjerne om overgangen fra l iten til  stor avdeling og overgangen fra barnehage til  skole. I ti l legg kommer overgangen d er barnet 
går fra å være minst på avdeling til  å bli  størst på avdeling, eller motsatt.

Felles for disse overgangene er at de tilsynelatende skjer over natten, men for barnehagens del l igger det mye arbeid og gode
forberedelser bak endringene som skal gjøre barnet forberedt og rustet for det nye som venter. Før overgangen legger vi ned mye 
arbeid i at personalet skal bli  kjent med ny barnegruppe og tilrettelegge for at barna blir bedre kjent med hverandre. Dette handler 
om å være ofte sammen med barna, og vi legger også ti l  rette for samtaler mellom avdelingene slik at relevant informasjon om barnas 
individuelle behov blir overført fra de som kjenner barna best. Etter overgangen jobber vi mye med at barna skal få ti lpasse seg sin 
nye barnehagehverdag, og få oppleve større selvstendighet og mestring som noe positivt.

Aldersadekvat mestring i hverdagen kan handle om å få til  å kunne kle av og på seg selv, vaske hender, rydde etter seg, kunne smøre 
sin egen skive og vite hvor man har garderobeplassen sin. Dette er nyttige ferdigheter for barn som skal kunne oppleve å eie sin egen 
hverdag. I barnehagen er vi opptatt av at disse hverdagssituasjonene skaper rom for læring, og er lystbetont for barna. Vi øv er 
sammen og hjelper barna ett steg videre når de er klare for det. 



Barns medvirkning og progresjon 

I Jekteviken barnehage er barns medvirkning et vesentlig perspektiv når vi setter tema for aktiviteter og prosjekt. Vi bruker også 
barneperspektivet ved planlegging og evaluering av aktivitetene. Prosjektene gjennom året går over lang tid slik at vi kan fø lge
barnets initiativ inn i prosjektet. 

Barns rett ti l  medvirkning er en viktig del av hverdagen vår. For oss handler det om å gi barna rom til  å uttrykke seg, lytte til, 
samhandle og respektere hverandre i et fellesskap som inkluderer alle. Hvert barn har rett ti l  å erfare at deres stemme blir tatt 
på alvor og har virkning i fellesskapet.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Det fysiske miljøet skal være tilp asset 
barnegruppen gjennom hele året, refleksjonsskjema vi bruker i  forbindelse med foreldresamtaler tydeliggjør progresjon mens 
årstema er bygget med tanke på utvikling, mulighet for medvirkning og progresjon. Arbeid med evaluering er et viktig ledd, i  
personalet er vi opptatt av å oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av.

Vi ønsker å fremme spontanitet, muligheter og reelle valg for barna i barnehagen vår. Dette gjelder både på individuelt- og 
kollektivt nivå. Dette krever at vi som ansvarlige voksne er observante og lydhøre, og i stand til  å kunne ta barnas perspekt iv.
Dette innebærer at planer noen ganger endres etter hva barna viser interesse for.

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for å oppmuntre til at barna 
kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet» (Barnehageloven)

Vi  er nære, nysgjerrige, lydhøre voksne som har respekt for 
barnets opplevelse og følelsesuttrykk.

Vi  er ti lstede i øyeblikket for å  kunne lese kroppsspråk og 
mimikk som er de aller yngste barnas nonverbale språk.

Vi  er observante, lydhøre og i s tand til å  ta barnas perspektiv. 
Dette innebærer å  kunne endre opprinnelige planer etter 

hva barna er interessert i.

Det fys iske miljøet på avdelingene er s tadig i  endring 
ettersom barnegruppen trenger varierte leke-, aktivitets- og 

læringsmuligheter.

Vi  oppdager, følger opp og utvider det barna a llerede er 
opptatt av. Vi  introduserer nye perspektiver og tilrettelegger 

for nye opplevelser.

Vi  arbeider jevnlig internt med evaluering som er 
utgangspunkt for videre arbeid og utvikling. 

Hvert barn blir tatt på a lvor og har innvirkning i fellesskapet.

Slik jobber vi med medvirkning i hverdagen:
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Evaluering og dokumentasjonsarbeid

Dokumentasjon 

Dokumentasjon handler om å vise frem det vi gjør i  barnehagen, altså 
synliggjøre praksis. Dette gjør vi gjennom å vise bilder fra lek, ulike aktiviteter 
og begivenheter. Dere vil  på den måten få mer innsikt i  hva vi gjør i  
barnehagen. Det hender vi dokumenterer prosessene gjennom bilder, 
barnesitater, praksisfortellinger og produkter som barna har laget. Vi får 
bedre innsikt i  hva barna lærer og får ut av prosjektet, dette gir barna større 
muligheter for medvirkning. For personalet er dokumentasjon viktig for å 
planlegge og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. 

Evaluering

”Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er 
viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og 
vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og 
kunnskap om barns utvikling og behov.” (Rammeplanen, s. 51).

Styrer og de pedagogiske lederne har et særlig ansvar for evalueringsarbeidet, 
men for oss er det viktig at hele personalet er aktivt involvert i  denne 
prosessen. De ulike møtene vi har er viktige arenaer for vurderingsarbeid. På 
avdelingsmøtene våre diskuterer vi hvert enkelt barn og barnegruppens behov 
for støtte og evaluerer ulike tema med utgangspunkt i  månedsplaner, 
temaplaner og fagområdene fra rammeplanen. Aktiviteter som alle/flere 
avdelinger samarbeider og deltar i, som for eksempel karneval, utstil linger, 
øvrige tradisjoner og prosjekter vurderes på fellesmøter. 

Vi deler erfaringer og opplevelser fra avdelingene og bruker dette ti l  inspirasjon 
i det videre arbeidet. Oppsummering på månedsplanen skal gi foreldre et l ite 
innblikk i  barnehagehverdagen ved at vi deler noen av opplevelsene barna har 
hatt den aktuelle måneden. 

Dokumentering/evaluering av fagområdene

Hver avdeling evaluerer og dokumenterer 
arbeidet som har blitt gjort den aktuelle 
måneden

Hva har barnet/barnegruppen opplevd? 

Hva fungerte godt og hvorfor ble det vellykket? 

Hva kunne vært bedre, og hvordan kan man jobbe 
for å få det ti l  å fungere bedre?

Barnas erfaringer og synspunkter tas med i 
vurderingen når vi utarbeider pedagogiske planer



Foreldresamarbeid og tilvenning

Vårt mål for foreldresamarbeid:
• Foreldre skal være trygge på at barna har det godt i Jekteviken barnehage
• Barnehagen legger til rette for gode relasjoner og god kommunikasjon

Vårt verdigrunnlag i møte med nye barn og foreldre:
Vårt utgangspunkt når vi tar imot barn/foreldre er at alle er unike og trenger tid og rom 
for å bli kjent i sitt tempo. Tilvenningen vil nødvendigvis ikke spres over tre dager, men 
der en noe progressiv tilvenning er mulig, er dette å anbefale. Foreldre inviteres til å 
være tilstede så mye som mulig over de tre dagene; ved å gjøre dette kan vi lære mer
om foreldrenes tilnærming til barnet og få et bedre utgangspunkt til å bli en «trygg base 
og sikker havn». 

Etterhvert som barnet blir tilvent er det viktig å være oppmerksom på at barnas behov
kan være annerledes enn foreldres behov. Vi er veldig klar over at det er gode
intensjoner som ligger bak dette, men det er viktig at vi setter barnas behov først. Vi 
opplever bl.a. svært ofte at foreldre blir usikre i levering og henting. Dette er helt
normalt, så bare spør oss om råd og delta i dialogen så vi finner frem til det som er best 

for barna☺

Foreldresamtaler 

Tilbud to ganger i løpet av  barnehageåret

Foreldremøter 

På høsten for alle foreldre og nye foreldre på våren

MyKid

Vår digitale kommunikasjonsplattform

Brukerundersøkelse

Gjennomføres digitalt

Daglig dialog ved levering og henting

SamArbeidsUtvalget (SAU)

Foreldrenes ArbeidsUtvalg (FAU)

Foreldres ulike muligheter for medvirkning

19



Forventninger til foreldre
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Vær en aktiv bruker av MyKid. Husk å registrere på MyKid innen 9.00 
dersom barnet har fri, er syk eller kommer senere. Er barnet sykt så send 

oss gjerne informasjon om hva.

Respekter barnehagens åpningstid fra 7.30-17. Husk at barnet gjerne 
trenger noe tid til  å avslutte dagen sin i  barnehagen så kom i god tid før 

stenging.

Møt til  oppsatt tid for foreldresamtale.

Ta med kjeledresser/regntøy hjem for vask og tørk hver fredag og ellers 
ved behov.

Pass på at barnets klær er merket og at han/hun har et ekstra skift. 

Snakk positivt om barnehagen når barnet lytter og støtt barnehagen i å 
overholde de reglene som gjelder.

Ta kontakt med personalet når du leverer og henter, og hjelp barnet ditt å 
rydde før dere går.

Gi beskjed om noen andre enn dere som foreldre skal hente barnet.

Vi ber dere være bevisste på å ikke dele sensitiv informasjon over hodet 
på barna, be heller om en liten prat slik at vi kan trekke oss l itt vekk om 

det er behov for det.

Ved sykdom:
• Hold barnet hjemme ved dårlig almenntilstand og smittsom sykdom (48 timers 

karantene ved oppkast, feber og diarem.m.). 
• Ta kontakt med personalet om du er usikker på om barnet har en

almenntilstand som er tilstrekkelig til å delta i fellesskapet eller ikke.

Del viktig informasjon med personalet som f.eks:
• Forandringer i  familiesituasjon
• Viktige hendelser som kan påvirke dagsformen til  barnet (våkenatt, nye tenner, 

nytt husdyr, besøk av besteforeldre etc)
• Hvis barnet deler noe kjekt eller trist fra barnehagen
• Endring ved basisbehov (søvn/hvile, toalett, mat etc)
• Sykdom som smitter



FAU og SAU

FAU

Foreldrenes Arbeids Utvalg (FAU) er et 
forum for foreldre i barnehagen. Her 

kan foreldres felles interesser fremmes 
og melde inn saker til SAU.FAU 

arrangerer også blant annet dugnader, 
familiemiddager og temakvelder. FAU 
er derfor l ike mye sosial pådriver for 

foreldregruppen. Det er ingen 
kvantitativ grense på antall  foreldre i  

FAU, men i forkant av valg av hvem 
som skal sitte i  SAU, velges det en 

foreldrerepresentant fra hver avdeling 
som vil utgjøre kjernen i FAU.

SAU

Barnehagens SamArbeidsUtvalg (SAU) 
består av like deler (2) foreldre og (2) 
ansatte fra barnehagen. Styrer deltar 
på møter som eiers representant og 

referent. Minst én av de to 
stemmeberettigede 

foreldrerepresentantene som skal 
sitte i  SAU må være student. To av 
FAU – representantene velges inn i 

SAU og to andre er 
vararepresentanter.

SAU har som oppgave å være et 
rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. Utvalget skal 
særlig være med å drøfte barnehagens 

ideelle grunnlag og arbeide for å 
fremme kontakt mellom barnehagen 

og foreldrene. Utvalgenes medlemmer 
velges tidlig på høsten og velges for 
ett år om gangen. På møtene som vi 

har ca 3 ganger i  semesteret (etter 
behov) kan også «varaforeldrene» 

delta for å sikre at alle avdelinger er 
representert.



Begivenheter

Studentrettede tiltak og begivenheter i Jekteviken

Studentrettede tiltak
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Eksamensgaranti 
Hvis ditt barn blir syk når du skal avlegge eksamen; ta kontakt så 
finner vi en løsning. 

Utlån av barnehagen 
Vi låner ut vår barnehage til  foreldre som ønsker å benytte 
lokalene til  ulike formål f.eks. bursdagsfeiring, dåp og 
konfirmasjon i helgene. Vi har god plass og masse leker, og 
ti lbudet er helt gratis. Når det gjelder bursdagsfeiringer 
anbefaler vi at man inviterer hele avdelingen og at dette 
gjennomføres på en helgedag. 

Bursdagsfeiringer

Vi ønsker å gi barna en opplevelsesbasert bursdagsfeiring. Barnet får 
invitere resten av barnegruppen med på en selvvalgt aktivitet.

Påskefrokost 7/4 

Siste torsdag før påske inviterer vi dere til  påskefrokost fra kl 8.30.

Sommerfest 17/6 

I juni inviterer vi foreldre, søsken m.fl. ti l  sommerfest og 
dokumentasjon på hva barna har holdt på med ila barnehageåret. 
Her blir det moro både for store og små. Festen starter alltid 
utendørs og varer fra kl 14.30 til  16.00, så kle dere etter været ☺

Solsnu 21/12

Vi inviterer foreldre og barn til  julestemning i tussmørket på 
morgenen fra kl 8.30. Vi tenner bål, spiser en fiskekake eller to, lytter 
på julemusikk og lar tankene vandre.
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