Verdier og mål
for
Barnehage

Forord
Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere,
medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser
som viktige mål og holdninger i møtet med barn og foreldre.
Barn tilbringer mye av sin tid i barnehagen. Leken er
barnets viktigste aktivitet og arena for læring. Gjennom
leken skapes også vennskap og nærhet til barn og voksne.
Barnehagen er første byggesteinen i det norske
utdanningssystemet. Sammen med foreldrene skal vi
forberede barnet til å bli aktiv deltaker i samfunnet. Derfor
må vi i våre pedagogiske valg ta hensyn til det samfunnet vi
er en del av.
Vi ser en endring av normer, regler og tradisjoner. Vi har fått
et mer internasjonalt samfunn som bringer oss i
kontakt med andre kulturer og andre verdisyn. Tilgangen til
informasjon øker, media og reklame forteller oss
kontinuerlig hvordan vi ”bør” leve for å bli
lykkelige. Dette skaper nye muligheter, men også krav og
forventninger til hva vi vil ha ut av livet.
Den enkelte står friere til å kunne velge sin måte å
innrette livet på. En har store muligheter til å realisere seg
selv.
Samtidig står unge mennesker mer alene enn
tidligere når de skal finne sitt ståsted og skape sin identitet
(Jfr. trivselsundersøkelsen blant
studenter i 2015). Tidligere generasjoners løsninger kan ikke
automatisk brukes som ”fasit” ved viktige avgjørelser.
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SiB Barnehage legger til rette for at barn får utvikle den
kompetanse som kreves for å mestre dagens og
morgendagens utfordringer.
I det følgende beskrives verdier, holdninger og kvaliteter som
legges til grunn for valg av mål og metoder. Vi legger særlig
vekt på at våre ansatte kan inngå i en kvalifisert relasjon med
barn. Det vil si en relasjon bygget på kunnskap om det
enkelte barn, barns generelle utvikling og våre egne motiver
og holdninger.
I SiB Barnehage benyttes Marte Meo i veiledning av
personalet.
Den enkelte barnehage utformer årsplan med utgangspunkt i
sin egenart, lover, rammeplan for barnehager og dette
dokumentet.
Med vennlig hilsen
SiB Barnehage
Rune Fitje, Direktør
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Verdier og holdninger
Personalkultur og pedagogisk kultur i SiB Barnehage
bygger på Studentsamskipnaden i Bergens overordnede
visjon og verdier:
Visjon: «Du skal ha det godt som student i Bergen».
Verdier: ENGASJERT, MÅLRETTET og ANSVARLIG.
Verdien «engasjert» henviser til engasjement i forhold til
eget arbeid, til kollegaer og til studenter og kunder. Å være
engasjert skal synliggjøres ved at «vi brenner for saken»;
nemlig å gi studentene det som skal til for at de skal ha det
godt som student i Bergen.
«Målrettet» er en verdi det er naturlig å ha med fordi SiB
skal være en organisasjon som arbeider mot klare mål. I alle
virksomhetsområdene er det definert sentrale
suksesskriterier og satt mål for disse. Resultatene blir
regelmessig holdt opp mot disse målene. De aller fleste
ansatte vil derfor ha et bevisst forhold til mål.
Målrettet gir også et signal om at virksomheten er
dynamisk i den forstand at målene endres i takt med behov i
omgivelsene.
«Ansvarlig» er en verdi som handler både om å vise ansvar i
forhold til de verdier og ressurser vi er satt til å
forvalte men også for den enkelte medarbeider å ta
ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sine oppgaver.
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«Du skal ha det godt som barn i SiB Barnehage».
I SiB Barnehage preges holdninger av:
At vi ser på mennesket som grunnleggende godt.
At barndommen er en livsfase med egenverdi.
At alle mennesker har kompetanse til å utvikle seg av
egen kraft
At engasjement og innlevelse er drivkraft til læring og
utvikling.
At vi legger vekt på å møte mennesker med forståelse og
romslighet.
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Barn
Barnet utvikler seg i lek og aktivitet i samspill med andre
mennesker. Derfor er kvaliteten på relasjonen den viktigste
enkeltfaktor i det pedagogiske tilbudet.
I SiB Barnehage arbeider vi målrettet i forhold til enkelt barn ut
fra barnets egne forutsetninger, både alene og som en del av en
gruppe. Barnet møter mangfold, fellesskap og ansatte som har
et ekstra fokus på relasjonskompetanse. Med utgangspunkt i
felles verdier og holdninger arbeider vi mot følgende hovedmål:
Identitet og selvfølelse. Vi bidrar til at barn utvikler sin
identitet basert på en god selvfølelse.
Valg. Vi bidrar til at barna blir selvstendige, initiativrike og i
stand til å foreta egne valg og medvirke til egen hverdag.
Følelser. Vi bidrar til at barnet skal kunne kjenne, forstå og gi
uttrykk for sine følelser.
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.
I SiB Barnehage møter barnet anerkjennende voksne som:
Ser og søker å forstå det enkelte barn.
Lytter og bekrefter barnet
Benevner barns initiativ, følelser og handlinger
Viser glede og «feirer» barns mestring
Følger og støtter barnet i lek og aktiviteter både som
deltaker og impulsgiver
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I SiB Barnehage får barnet:
Primærkontakt.
Omsorg og støtte.
Oppleve vennskap og glede.
Utvikle selvstendighet ved å ha medvirkning og innflytelse
på egen hverdag.
Et oversiktlig og forutsigbart miljø som samtidig er
utfordrende og kreativt.
Være fysisk aktiv og utfolde seg i lek.
Opplevelser, utfordringer og krav som står i forhold til
dets alder, modning og bakgrunn.
Være del av et kulturelt mangfold.
Mestringsopplevelser.
Relasjonskompetanse i samspill med barn og voksne
Hvordan det arbeides med å nå hovedmålene blir nærmere
beskrevet i den enkelte barnehages årsplan.
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Foreldre
Foreldre skal oppleve SiB Barnehagene som et trygt sted å
være og et godt pedagogisk tilbud.
Barnehagene har et særlig fokus på studenttilpasning.
Som foreldre kan du forvente personale som:
Møter deg med romslighet, åpenhet og respekt.
Er tilgjengelige og imøtekommende.
Gir informasjon og sikrer reell medvirkning.
Er fleksible og tar ekstra hensyn.
Åpner barnehagen for nettverksbygging mellom familier.
Utfører årlige brukerundersøkelser.
I SiB Barnehagene forventer vi:
Foreldre som gir og søker informasjon.
Foreldre som bidrar til samarbeid.
Foreldre som gir uttrykk for ønsker, ideer og behov.
" Vi er kjempefornøyd med
SiB Barnehage, det er
flotte folk som jobber her
og barna mine trives
utrolig godt. De er masse
ute og leker, og det
pedagogiske opplegget er
utrolig bra. Jeg tror rett
og slett det ikke finnes
bedre barnehager! "
- Synnøve UiB student
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Personal
I SiB Barnehage møter du personale som:
Har tydelige mål og felles holdninger til arbeidet sitt.
Arbeider med selvinnsikt og faglig utvikling.
Har vilje, evne og mot til å være åpen og ærlig i
samspill med det øvrige personalet.
Samarbeider i forpliktende team.
Begrunner valg av metoder og organisering
pedagogisk.
Legger dokumentasjon og evaluering til grunn for
videre arbeid.
Har god kjennskap til egne ansvarsområder og
arbeidsoppgaver.
Har gode og tydelige ledere som følger opp SiBs
lederverdier.
Har fokus på helse, miljø og sikkerhet.
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SiB Barnehage består av 7 barnehager som alle har flotte uteområder!

SiB Barnehage er en del av Studentsamskipnaden i Bergen som har
ulike velferdstilbud til studenter. Les mer på sib.no.

