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1. Innledning 
 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er, i samarbeid og forståelse med 

hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 

læringsmiljø som er til barns beste. Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen 

arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og 

forståelse med barns hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om 

innhold følges opp, dokumenteres og vurderes. 

  

 

Lindhøy Barnehage ligger på Tjøme i Færder kommune. 

Lindhøy Barnehage ligger i samme område som Lindhøy skole og idrettshall.  Vi har kort vei 

til skogen, sjøen, sentrum og idrettsanlegget på Ormelet. 

For barnehageåret 2019/2020 er barnehagen organisert med 4 avdelinger fordelt i 3 

seksjoner og i kommende barnehageår er vi 70 barn. 14 barn under 3 år og 56 barn over tre 

år. 

Vi har et stort og flott uteområdet med mange muligheter for aktivitet. Uteområdet 

inneholder bl.a. en stor gapahuk med bålplass.  Vi har en liten ballslette, bærbusker og 

nyttevekster.  Vi har båter, sklier, husker og klatremuligheter. 

 

Vår visjon: «Vi har blikk for gode relasjoner». 

Våre kjerneverdier: Raushet, Ydmykhet, Likeverd og 

Relasjonsbygging. 

  

Vårt barnehagebaserte utviklingsarbeid for kommende barnehageår: 

LEK 

SPRÅK MOTORIKK VENNSKAP 

SOSIALKOMPETANSE 

 

Sett i et bærekraftig perspektiv. 
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2. Færder kommunale barnehager 

 
Visjon og verdier 
 

Visjonen for Færder kommunale barnehager er: 

Inkludering og mestring i gjennom lek. 
 

Verdier for Færder kommunale barnehager: 

Trygghet, respekt, glede og likeverd. 

 
Færder kommunes samfunnsmål 
2018 - 2030 
Færder kommune har som overordnet mål at barn og unge i 

kommunen har en trygg og sunn oppvekst som gjør at alle får 

et voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 

 

Brosjyre for kommunens samfunnsmål finner du på kommunens nettside. 

 
Strategisk plan for oppvekst og 
kunnskap 
Informasjon finner du på kommunens hjemmeside. 

 
Tidlig tverrfaglig innsats BTI 
Bedre tverrfaglig innsats, inkludering, mestring, samarbeid 

og samhandling skal vektlegges i Færder kommunale barnehager. 

 

Informasjon finner du på Færder kommunes hjemmeside – barnehage, skole og familie. 

 
Handlingsplaner 
Det utarbeides sentrale kvalitetsplaner for arbeidet i 

barnehagene. Kvalitetsutviklingen i det pedagogiske arbeidet 

finner du på kommunens hjemmeside: 

 

• Språk-, lese- og skriveplan 

Denne er felles for skole og barnehage. Kommunens hjemmeside. 

 

• Overgangsplan barnehage-skole 

«Fra eldst til yngst», hvor foreldreskole gjennomføres. Kommunens hjemmeside. 
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3. Barnehagens verdigrunnlag 
 

Verdigrunnlag: Beskrivelse av hvordan vi jobber med dette vil komme 

frem i halvårsplaner, periodeplaner og ukeplaner. 

Dette vil dere finne på IST. 

Barn og Barndom: Lindhøy barnehage er en viktig arena for barns oppvekst 

og utvikling. Barn skal bli møtt, respektert og hørt for den 

de er.  De har rett på å bidra i eget liv og barnehagen har 

et viktig ansvar for at barndommen blir preget av trivsel, 

vennskap og lek. 

Demokrati: Barnehagen er en viktig bidragsyter i å fremme 

forskjellighet. Gjennom barnehagens fellesskap skal alle 

oppleve at de er inkludert og at de har en stemme inn i 

fellesskapet.   

Mangfold og gjensidig respekt: I barnehagen skal barna oppleve at det finnes mange ulike 

måter å tenke, handle og leve på.  Barnehagen skal legge 

til rette for at barna møter ulike kulturer og opplever 

respekt og likeverd i et kulturelt fellesskap. 

Likestilling og likeverd: I Lindhøy barnehage vil vi fremme likeverd, likestilling 

og en gjensidig respekt for hverandre uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 

religion og livssyn. 

Bærekraftig utvikling: I barnehagen skal barna lære å ta vare på seg selv og 

naturen.  Vi vil fremme holdninger og verdier for et mer 

bærekraftig samfunn.  Vi vil gi barna naturopplevelser og 

gjøre dem kjent med naturens mangfold. 

Livsmestring og helse: I barnehagen vil vi arbeide helsefremmende i forhold til 

barnas fysiske og psykiske helse.  Vi skal legge til rette 

for fysisk aktivitet, hvile, et variert og sundt kosthold og 

forebygge krenkelser og mobbing. 
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4. Ansvar og roller 

Ansvar og 

roller 

Viser til handlingsplan 2018-2019 

Barnehageeier • sørger for at lover og regler blir fulgt 

• sørger for at virksomheten innehar den nødvendige kompetansen til å drive i 

tråd med bestemmelsene i lov og forskrifter. 

• utarbeider en kompetanseplan i samarbeid med de ansatte i barnehagen basert 

på kompetansekartlegging. 

• sikrer at barnehagen utvikler seg som lærende organisasjon slik at den er 

rustet til å møte nye krav og utfordringer. 

• sikrer at barnehagen har fokus på barnas omsorgs-, leke- og læringsmiljø. 

• bidrar til et godt samarbeid med interne og eksterne hjelpeinstanser. 

• etablere enkle rutiner for oppfølging av administrasjon, økonomi og personal 

• vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring. 

Styrer I Færder-barnehagene er lederen gitt det daglige ansvaret i barnehagen: 

pedagogisk, personalmessig og administrativt; 

• sørger for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen. 

• sørger for at personalet utvikler felles forståelse for oppdraget som er gitt i 

barnehageloven og rammeplanen. 

• sørger for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. 

• har et godt samarbeid med barnehageeier, pedagogiske ledere og barnehagens 

øvrige personale. 

• leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele 

personalgruppen involveres. 

• sikrer at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner – skolen, helsestasjon, PPT og barnevernet. 

• har god økonomisk styring og best mulig utnyttelse av ressursene. 

• legger til rette for at barnehagen er en innovativ og lærende organisasjon. 

• iverksetter kollektive og individuelle kompetansehevingstiltak i personalet. 

• sørger for individuell oppfølging og ansvarliggjøring av personalet gjennom 

støtte og krav. 

• jobber for et godt samarbeid med barnets hjem. 

Pedagogisk 

leder 

I Færder-barnehagene skal pedagogisk leder: 

• følge lover, forskrifter og føringer for barnehagen. 

• iverksette og lede det pedagogiske arbeidet 

• veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom 

det pedagogiske arbeidet. 

• lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av arbeidet i barnegruppen og innenfor de områdene den er satt til å 

lede. 

• ha kompetanse på barns helhetlige utvikling. 

• ha høy kompetanse i hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, 

helsefremmende og lærende barnehagemiljø. 

• utføre relasjonsledelse 

• være oppmerksom på profesjonsetikk, særlig knyttet til ansvar, respekt og 

maktperspektiver 
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• ha høy kompetanse i endrings- og utviklingskompetanse for å lede 

pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser 

for fremtidens barnehage. 

• vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med 

hjemmet og andre relevante instanser. 

• identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige 

vurderinger raskt iverksette tiltak. 

• ha ansvar for å samarbeide med spesialpedagog og avdelingspersonalet i 

forhold til barn med særskilte behov. 

• reflektere kritisk over egen praksis. 

• ta i mot veiledning og la seg lede. 

Barnehage- 

lærer 

I Færder-barnehagene skal barnehagelæreren: 

• følge lover, forskrifter og føringer for barnehagen. 

• lede og tilrettelegge pedagogisk arbeid. 

• ha kompetanse på barns helhetlige utvikling. 

• ha høy kompetanse i hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, 

helsefremmende og lærende barnehagemiljø. 

• utføre relasjonsledelse. 

• være oppmerksom på profesjonsetikk, særlig knyttet til ansvar, respekt og 

maktperspektiver. 

• ha høy kompetanse i endrings- og utviklingskompetanse for å lede 

pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser 

for fremtidens barnehage. 

• vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med 

hjemmet og andre relevante instanser. 

• identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige 

vurderinger raskt iverksette tiltak. 

• sammen med pedagogisk leder ha ansvar for barnehagens samarbeid med 

andre tjenester i forhold til enkeltbarn. 

• sammen med pedagogisk leder ha ansvar for å samarbeide med 

spesialpedagog og avdelingspersonalet i forhold til barn med særskilte behov. 

• rapportere til pedagogisk leder eller styrer dersom barn trenger spesiell hjelp, 

stimulering og omsorg. 

• lede og veilede medarbeidere. 

• reflektere kritisk over egen praksis. 

• ta i mot veiledning og la seg lede. 

Øvrig 

personalet;  

assistent/fagarb

eider 

I Færder-barnehagene skal fagarbeideren/assistenten: 

• ha kunnskap om barnehageloven, rammeplanen, kommunale planer, årsplan 

og andre relevante føringer. 

• ha kompetanse om barn og barns utvikling. 

• være et aktivt og positivt teammedlem som bidrar til faglig utvikling. 

• delta i barnehagens planlegging og gjennomføring av arbeid. 

• legge til rette for barns medvirkning. 

• dokumentere, reflektere og evaluere over eget arbeid. 

• være lojal til det som blir besluttet. 

• være fleksibel og samarbeidsvillig. 

• være en bevisst rollemodell ut fra barnehagens grunnverdier. 

• skape et anerkjennende og inkluderende sosialt miljø. 

• se etter det unike i hvert barn og tilrettelegge for den enkeltes behov. 
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• kunne lede barnegrupper. 

• ta i mot veiledning og la seg lede. 

• ha et profesjonelt samarbeidsforhold med foreldre. 

Spesial- 

pedagog 

Færder-barnehagene skal spesialpedagogen: 

• bidra til helhetstenkning i arbeidet rundt alle barna. 

• bidra til systemtenkning og iverksettelse av tiltak i det «grønne feltet». 

• bidra til god kvalitet i det allmenn- og spesialpedagogiske arbeidet i 

barnehagen. 

• bidra til kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid innenfor 

sektoren og i egen barnehage. 

• ha ansvar for vedtakstimene om spesialpedagogisk hjelp. 

• samarbeide tett med pedagogisk leder, øvrig personal, foresatte og andre 

instanser til barnets beste. 

• gi veiledning til personalet i barnehagen. 

• delta på nettverkssamlinger. 

• særlig ansvar for å implementere og bruke BTI. 

• særlig ansvar for å implementere og vedlikeholde språk-, lese- og 

skriveplanen. 

Foresatte Det forventes at foresatte: 

• samarbeider med barnehagen om eget barns trivsel og utvikling. 

• følger opp barnet med de praktiske tingene. 

• gir barnehagen nødvendig informasjon om barnet. 

• deltar på foreldremøter og samtaletimer. 

• deltar aktivt i barnehagens rådsorganer. 

• formidler en positiv holdning til barnehagen. 

• medvirker i og vurderer barnehagens virksomhet. 

• bidrar til et inkluderende fellesskap. 

 

 

 

 

Laserlek  
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5. Barnehagens formål og innhold 

Formål og Innhold Beskrivelse av hvordan vi jobber konkret med dette vil 

komme i halvårsplaner, periodeplaner, ukeplaner og 

evalueringer.  Dere vil finne dette på IST. 

Barnehagen skal ivareta 

barnas behov for omsorg 

Omsorg forstått som relasjon og fundert i kjærlighet og etisk 

praksis, knytter omsorg, kjærlighet og etikk sammen (Tholin, 

2013).  Det er personalets ansvar å kunne se hva det enkelte barn 

trenger, beskytte og ta vare på barnet.  For å kunne gjøre det på en 

forsvarlig og ansvarsbevisst måte må personalet være varme og 

autoritative. Små barn er prisgitt det personalet barnehagen består 

av.  Men samtidig er ikke barn hjelpeløse.  Barn medvirker ved at 

de har rett til å uttrykke seg og at deres stemme skal bli hørt slik at 

deres innflytelse får betydning for deres liv i barnehagen (Tholin, 

2013). Personalet i Lindhøy Barnehage reflekterer over egen 

praksis når det gjelder omsorgsbegrepet gjennomgående hele året. 

Barn får og trenger ulik omsorg.  Men barn gir også omsorg.  Vi 

ser på barn som likeverdige og kompetente medborgere. 

 

Barnehagen skal ivareta 

barnas behov for lek 

Personalet legger til rette for lek, setter av god tid og har god 

kompetanse om lek og ser hva det enkelte barn trenger for å 

komme i gang med lek.  Barna i Lindhøy Barnehage vil møte rom 

og materiell som innbyr til rollelek og fantasilek. Vi anerkjenner 

bruken av lekemateriell på ulike måter. Personalet leker sammen 

med barna. 

I lek øves sosial kompetanse, vennskap, motorikk og språk. 

Gjennom vår erfaring og kompetanse mener vi at lek er det 

viktigste område i barnehagen fordi lek bidrar til: 

 At barn bearbeider tanker og følelser fra eget liv. 

 At barn lærer å ta andres perspektiv (empati). 

 At barn får trening i det sosiale liv (sosial kompetanse). 

 At barn får venner. 

 At barn lærer seg måter å takle uenighet på. 

 At barn blir motivert av andre barn og voksne til å prøve ut 

andre ting. 

 At barn opplever mestring.   

 At barn ser og opplever at andre barn løser oppgavene 

forskjellig. 

 At barn utvikler hele seg gjennom motorikk, språk og 

følelser. 

 At barn lærer å kjenne seg selv og sine egne grenser. 

 At barn møter barn i ulik alder. 

 At barn viderefører barnekulturen. 

 At barn ler og har det gøy. 

 

Barnehagen skal fremme 

danning 

Refleksjon er en viktig forutsetning for danning. Gjensidige 

samhandlingsprosesser i lek og læring og hensynet til hverandre er 

forutsetninger for barnets danning, sier Tholin (Tholin, 2013). Det 

er vanskelig å skille på omsorg, lek, læring og danning.  Dette er 
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begreper som går i hverandre. Men samtidig betyr forskjellig. 

Mennesket dannes hele livet, derfor er det viktig for oss voksne å 

være klar over vårt etiske ansvar i samspill med barna. Barna og 

de voksne er i et gjensidig samspill (deler opplevelser, følelser 

osv.) og påvirker hverandre hele tiden. Personalet i Lindhøy 

Barnehage reflekterer over egen praksis i samhandlingsprosesser 

med barn gjennom pedagogisk dokumentasjon som 

praksisfortellinger, bilder, innredning av rom og valg av materiell. 

 

Barnehagen skal fremme 

læring 

I Lindhøy barnehage skal barna møte et stimulerende miljø hvor 

barna får utforske, leke, mestre og lære. Gjennom lek, språk og 

motorikk lærer barn ved å delta sammen med andre barn og 

voksne. 

Barnehagen skal fremme 

vennskap og fellesskap 

I Lindhøy Barnehage betyr det at: Personalet har god kunnskap om 

det enkelte barn og forstår deres strategier for å ta kontakt med 

andre, komme med i lek, vedlikeholde og videreutvikle lek og 

også vennskap med andre barn.  Barna utvikler vennskap gjennom 

hverdagsaktiviteter som måltid, samling og aktiviteter.  Barna 

utvikler vennskap gjennom fellesopplevelser som turer og 

merkedager i barnehagen. Fellesarrangementer sammen med 

foreldre og familie som dugnader, frokoster og foreldrekaffe er 

viktig for å knytte vennskap og bli kjent med andre foreldre og 

barn.  Barn som opplever krenkelser eller mobbing, blir fulgt opp i 

samarbeid med foreldre. ( Viser til barnehagens rutine, ligger på 

Ist, barnehagens hjemmeside). 

Barnehagen som organisasjon og spesielt avdelingene, har ansvar 

for å synliggjøre disse punktene for foreldre og andre hvordan vi 

jobber for at barn skal ha en best mulig utvikling.  

 

Barnehagen skal fremme 

kommunikasjon og språk 

I Lindhøy barnehage har vi hatt et språkprosjekt de to siste årene: 

«Et godt språkmiljø for alle barn», prosjektet fortsetter neste 

barnehageår, men i en litt annen form.  Se periodeplaner som 

kommer neste år. Personalet har ansvar for å skape et godt 

språkmiljø i barnehagen. Vi er gode språkmodeller for barna. Barn 

møter konkret og visuelt materiale som også er tilgjengelig for 

barna. Barn møter litteratur og tekstskaping. Gode språklige 

ferdigheter gir barn større inngang i lek, motorikk, vennskap og 

sosial kompetanse (Ogden, 2005).   
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5.1 Vår egen modell 

LEK 

Barn lærer lek gjennom språk, motorikk, vennskap og sosial kompetanse. Lek er det viktigste 

for barn. Leken er en viktig del av barnekulturen.  Leken har egenverdi. 

SPRÅK 

Barn lærer språk gjennom 

lek, motorikk, vennskap og 

sosial kompetanse. 

MOTORIKK 

Barn lærer motorikk 

gjennom lek, språk, 

vennskap og sosial 

kompetanse. 

VENNSKAP 

Barn lærer vennskap 

gjennom motorikk, språk, lek 

og sosial kompetanse. 

SOSIAL KOMPETANSE 

Barn lærer sosial kompetanse gjennom lek, språk, motorikk og vennskap 

 

Dette er en sirkulær modell.  Det vil si at alt henger sammen og vil påvirke hverandre.  Fokuserer vi 

på lek/språk vil det ha betydning for de andre fire områdene.  

6. Barns medvirkning 
 

Med barns medvirkning mener vi: 

 

At barn skal være aktivt deltakende i planlegging og vurdering av barnehagens innhold utfra 

deres alder og modningsnivå. 

 Vi tar barns verbale og non-verbale initiativ på alvor når vi planlegger temaer og 

aktiviteter, i samsvar med barnas alder, modenhet og interesser. 

 De voksne er oppmerksomme og lydhøre sammen med barn i stellesituasjon, 

garderobe, måltider, samling, prosjekter, i leken og temaer osv. 

 Personalet er bevisste på barns medvirkning i barnehagehverdagen, og reflekterer over 

egen praksis i forhold til det på avdelingsmøtene gjennomgående gjennom året. 

Barns erfaringer og synspunkter inngår i vurderingsarbeidet og tas hensyn til i planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter og prosjekter. 
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7. Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 

Samarbeid Beskrivelse, hvordan legger vi til rette for medvirkning og samarbeid: 

På individnivå Barnehagen skal ivareta foreldres rett til medvirkning og arbeide i nært 
samarbeid og forståelse med hjemmet (Rammeplan 2017). Barnehagen 
har ansvar for å legge til rette for at vi utveksler observasjoner og 
vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og 
læring. Det skjer ved daglig kontakt, foreldresamtaler og ved at 
barnehagen arbeider etter BTI modellen (Se kommunens hjemmeside). 

 
På gruppenivå: Det formelle samarbeidet ivaretas gjennom foreldreråd, foreldreutvalg og 

samarbeidsutvalg som består av ansatte, foreldre og eier. 
Foreldremøter, FAU møter og Su møter. 
Foreldremøter:  
Foreldremøte for alle i september.   
Foreldremøte for Skarver (skolestartere) i januar.  
Foreldremøte for nye neste bhg år i juni. 
Med ønske fra foreldre, arrangerer vi gjerne sammen med dere 
foreldremøter med tema foreldre er opptatt av f.eks. med eksterne 
foredragsholdere. 

  
  

 

Torås Fort  
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8. Overganger 
 

Når barnet 
begynner i 
barnehagen 

I samarbeid med foreldre skal barnet få en trygg og god start i barnehagen. 

Det gjør vi ved at barn og foreldre kommer på besøk i barnehagen, samtaler 

og avtaler om tilvenning og oppstart.  Vi har daglig kommunikasjon og barnet 

får en primærkontakt som tar i mot barnet den første tiden. 
 

Overganger innad 
i barnehagen, 
begynne på ny 
avdeling 

Vi har interne rutiner for overgang til ny avdeling innad i barnehagen.  De 

barna som skal begynne på stor avdeling til høsten (1. august) får faddere og 

kommer på besøk på den avdelingen de skal begynne på. 

Samarbeid med foresatt og informasjon blir gitt underveis. 
 

Overganger 
mellom 
barnehage og 
skole 

I samarbeid med foresatte og skolen, har barnehagen et ansvar for å gjøre 

overgangen til skolen så trygg og god som mulige for det enkelte barn. 

Barnehagen følger Færder kommunes plan «Fra eldst til yngst». 

  

 

9. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
  

Planlegging Barnehagen planlegger virksomheten på planleggingsdager, 
ledermøter, avdelingsmøter, i hverdagen og i ulike grupper og 
utvalg. Barnehageloven og Rammeplanen er en forutsetning for 
planleggingen for å gi barn et tilrettelagt tilbud. Barn og 
foreldre har rett til medvirkning. 
Planleggingen baserer seg på evaluering av tidligere arbeid, 
observasjon og samtaler med foreldre og barn. 

Årsplan Årsplanen tar utgangspunkt i veilederen for barnehagene i 
Færder kommune.  Neste års årsplan blir til underveis i 
løpet av året ettersom vi evaluerer og justerer vår praksis i 
samarbeid med foreldre og barn.  Det være seg aktiviteter, 
grunnsyn og alt det som omfatter vår pedagogiske 
virksomhet. 

Vurdering Det vurderes fortløpende på avdelingsmøter og 
ledermøter. I forhold til prosjekter og egne planer avklares 
når prosjektet skal evalueres.  Det gjennomføres jevnlig 
ståstedsundersøkelser og brukerundersøkelser for 
personalet.  Annet hvert år gjennomføres en 
foreldreundersøkelse. 
 

Modell for vurdering. 

S – M – T 

S: Situasjon, beskriv situasjonen/barnet/Aktiviteten 
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M: Hva er målet for situasjonen/Barnet/Aktiviteten 

T: Hvilke tiltak gjør vi for å bli/gjøre det ennå bedre. 

Dokumentasjon Dokumentasjon kan være flere ting. 
Dokumentasjon forteller foreldre og barn hva vi har gjort.  Det 
kan være bilder, fortellinger, utstillinger og estetiske 
opplevelser. Det kan også gi politikere og andre 
samarbeidspartnere informasjon om hva vi har gjort i 
barnehagen. 
Pedagogisk dokumentasjon er et kollegialt verktøy for 
refleksjon, vurdering og planlegging som har til hensikt å gjøre 
bhg til en lærende organisasjon.  Dette skjer ved at personalet 
observerer og dokumenterer det barna er opptatt av og 
interessert i, reflekterer sammen med barn og øvrige ansatte og 
tar valg for videre arbeid. Noen ganger handler refleksjoner om 
små og store prosjekter som barna er i gang med.  Andre 
ganger om hvordan personalets holdninger og verdier påvirker 
det som skjer i bhg. 
Hensikten med pedagogisk dokumentasjon er ikke å vurdere 
hvert enkelt barn, men å vurdere den pedagogiske 
virksomheten. Altså personalets holdninger, verdier og 
tilnærminger, barnehagens fysiske miljø, strukturene og 
organiseringen, Slike ting som åpner eller begrenser barns lek, 
utforskning og læring» (Pedagogisk dokumentasjon – å utvikle 
og lære sammen) 
Vi bruker IST, infoskjermen, årsplan, periode- og ukeplaner. 

Tilrettelegging av det 
allmennpedagogiske tilbudet for 
barn som trenger ekstra støtte 

«Inkludering og mestring- alle skal med», er Færder 
barnehagenes felles intensjon.  
Gruppetilhørighet og gruppens evne til å inkludere, tolerere 
forskjellighet er et viktig mål for at alle skal med.  
Leken er den viktigste sosialiseringsarenaen.  I Lindhøy 
barnehage tilrettelegger vi og «dekker på» med ulike 
lekemiljøer.  Vi inspirerer til lek. Vi deltar i lek. Vi har kunnskap 
om hvilke barn som strever med å komme med i lek, etablere 
lek og vedlikeholde lek. Det er en viktig kompetanse for å få 
gode relasjoner til andre barn. 
God kjennskap til det enkelte barns behov, omsorg og mestring 
i samarbeids med foreldre er viktig for å kunne tilrettelegge det 
allmennpedagogiske tilbudet til de barna som trenger ekstra 
støtte. 
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10. Barnehagens arbeidsområder 
Arbeidsområder  

Progresjon Lindhøy Barnehage er opptatt av å møte det enkelte barn der det er og 

at barn skal medvirke i egen hverdag. Gjennom pedagogisk 

dokumentasjon og refleksjon evaluerer vi barnas interesser, erfaringer 

og opplevelser i barnehagen. I Lindhøy barnehage vil det si: 

- At vi har god kjennskap til det enkelte barn og deres 

mestringsnivå. Slik at vi legger til rette for at barnet skal 

oppleve mestring, men også ha noe å strekke seg mot. 

- At vi tenker progresjon når vi planlegger aktiviteter. 

- At vi presenterer nye perspektiver, og legger til rette for at 

barna skal få nye opplevelser og erfaringer. 

- At vi legger vekt på refleksjon i personalsamarbeidet på 

planleggingsdager, avdelingsmøter og ledermøter 

- At vi jobber med forskningsbasert teori i disse møtene. (se 

litteraturliste). 

- At vi vil ha tilbakemelding fra foreldre hvordan de opplever 

progresjon for sitt barn. 
 

Barnehagens digitale 
praksis 

Lindhøy barnehage har interaktive tavler.  Barnehagen har også Ipad 

og datamaskiner. Bruk av digitale verktøy skal støtte opp om barns 

læreprosesser for å kunne gi barn et rikt og allsidig læringsmiljø for 

alle barn (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

 Personalet er aktive sammen med barna. Personalet skal legge til rette 

for at barna får utforske, leke og lære og at de får skape egne 

uttrykksformer. Ikt og digitale verktøy har vært og er en del av 

språkprosjektet. Personalet har ansvar for etiske retningslinjer i forhold 

til bruk av internett når det gjelder informasjonssøk, opphavsrett, 

kildekritikk og barns personvern.  Færder kommune har en ikt strategi. 

«IKT Strategi for barnehagene og skolene i Færder kommune». 

 

11. Barnehagens fagområder 
 

Fagområder Hva gjør vi? 
Enkeltfagene opptrer sjelden frittstående i barnehagen.  Vi 
jobber tverrfaglig og leken er grunnlaget for fagområdene.  
Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og engasjement. 
 

Kommunikasjon, språk og tekst Samtaler, diskusjoner, bøker, billedmateriell 
Kropp, mat og helse Bevegelse, lek, matlaging, mat, vennskap, tilhørighet 

Kunst, kultur og kreativitet Kreative aktiviteter, musikk, dans, male, tegne, 
konstrueringslek 

Natur, miljø og teknologi Turer til skog, sjø og nærmiljø, kildesortering, 
holdningsarbeid, bli kjent med teknologien vi omgir oss med 
i hverdagen. Innsektsti i barnehagen. 

Antall, rom og form Samtaler, interesser, begreper, gjenkjennbare former i 
naturen, i samfunnet, barns interesser. 
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Etikk, religion og filosofi Samtaler, det barn er opptatt av, hendelser i barnas liv. 
Nærmiljø og samfunn Vi er opptatt av alt som skjer rundt oss og det barna er 

opptatt av og bruker det i hverdagsaktiviteter. 
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12. Plan for kompetanseheving 
 

 

 

 

 

Handlingsplan for Færder barnehagene 2018-2022: Kompetanseheving. 

I 2019 har Færder kommune felles planleggingsdager for personalet. Temaene er: 

- Helsefremmende barnehager, hvordan forbygge og håndtere krenkelser og mobbing i 

barnehagen. 

- Hvordan forebygge krenkelser og mobbing og hva foreldre kan bidra med for og 

motarbeidet utestengelser? 

Barnehagen har et eget kursbudsjett for å kunne delta på kurs som passer den enkelte barnehage. 

Lindhøy barnehage har deltatt på Nordiske impulser i Oslo hvert år.  Konferansen har ulikt tema fra 

år til år og har alltid noen av de beste foredragsholderne i Skandinavia.  Konferansen 2019 het «En 

barnehage som gjør en forskjell- pedagogikk for dem som bærer tungt». Våre pedagoger på de 

avdelingene med barn over 3 år deltok. De bidrar inn i barnehagen med utdrag av konferansen på 

en planleggingsdag/personalmøte. 

Vi bruker «Ståstedsanalyse» fra utdanningsdirektoratet for å kartlegge behov. 

Ellers er vår visjon og vår modell utgangspunkt for valg av kurs.  

«Med blikk for gode relasjoner». 

LEK 

SPRÅK MOTORIKK VENNSKAP 

SOSIALKOMPETANSE 

 

  

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må 

barnehagen være i endring og utvikling.  

Barnehagen skal være en lærende 

organisasjon slik at den er rustet til å 

møte nye krav og utfordringer. 
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13. Tverrfaglig samarbeid, BTI (bedre tverrfaglig innsats). 
Familiens hus omfatter alle forebyggende helsetjenester for barn og unge. Vi jobber for en bedre 

tverrfaglig innsats (BTI) slik at hvert enkelt barn og familie får en raskere og profesjonell 

samhandling mellom helsetjenestene. Lindhøy barnehage jobber etter BTI veilederen til Færder 

kommune. Finner på kommunens hjemmeside. 

 

14. Trafikksikker barnehage  
 

 

 

 

 

I barnehagen Barna har trafikkopplæring i barnehagen. 

Inne i barnehagen har vi en sykkelvei med 

skilt og fotgjengeroverganger osv.  Her kan 

barna ha trafikkopplæring gjennom lek.  

Pedagogisk materiell som Tarkus og Henry 

blir benyttet. 

Utenfor barnehagen Personalet tar med barna ut på 

parkeringsplassen utenfor barnehagen for å 

lære om hvordan vi må oppføre oss i 

trafikken og om gjerde og porten i 

barnehagen. Barna lærer om trafikk og 

trafikk regler på tur, bruk av hjelm og 

refleks. Barnehagen stiller krav til buss 

selskaper til sikring av barn. De lærer om det 

å være fotgjengere i trafikken og bruk av 

sansene. 

 

Samarbeid med foreldre Trafikkopplæring og sikkerhet er et tema på 

foreldremøter. Likeså rutiner som ivaretas 

barnas sikkerhet på parkeringsplass og rundt 

portene i barnehagen. 

  

 

 

 

 

Barnehagens trafikkopplæring integreres som en 

del av omsorgs og opplæringsarbeidet og 

nedfelles i barnehagens årsplan. 


