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De ansatte i Kidsa Breistein har god kunnskap om Trygg tilknytning og vi bruker 

trygghetssirkelen aktivt. Vi har også egen sertifisert veileder som kurser og veileder 

de ansatte. Trygghetssirkelen hjelper oss til å støtte barna i deres utforsking, den 

hjelper oss til å tolke barnets behov og dermed til å støtte barna i ulike følelser. 

 

Noen barn tilvennes og trygges raskt, andre barn bruker litt lenger tid på å bli 

trygge. Dette er helt normalt. Når barna begynner i barnehagen går vi i dialog med 

dere og legger til rette for det enkelte barn. Vi oppfordrer de som kan til å la barna 

ha kortere dager de første ukene, vår erfaring er at tilvenningen kan gå lettere da. 

Barnet får en trygghetsperson som tar i mot barnet og som er dens trygge havn. I 

løpet av første uken vil dere få tilbud om en oppstartsamtale. Mer info om utstyr, 

informasjon osv kommer med oppstartpapirene. 

 

For et lite barn kommer trygghet foran alt. Menneskebarnet kommer til verden med 

et innebygget og automatisk «program» for å søke trygghet og beskyttelse. 

Tilknytning er den medfødte evnen til å søke og holde seg i nærheten av en eller 

noen få voksne, og på den måten sikre sin egen trygghet og overlevelse. Barna må 

først kjenne trygghet, før de utforsker verden rundt seg. 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMP 

Jump er et av konseptene som får særlig fokus i vår barnehage. Jump skal bidra til å 

fremme barns motoriske utvikling og bevegelsesglede. Her i Kidsa Breistein har vi et 

eget aktivrom hvor vi legger til rette for fysisk lek, i et variert bevegelsesmiljø. Barna 

skal få oppleve motivasjon og mestring gjennom organiserte aktiviteter og lek. 

Konseptet blir tatt med videre inn i leken i hverdagen, også i temagrupper, i 

samlingsstund eller i utforskningen av nærmiljøet på tur. Rammeplanen for 

barnehagen forteller oss at «Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i 

bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne 

forutsetninger.» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 31).   

Jump årshjulet er et verktøy som skal sikre allsidig utvikling for barna. Årshjulet viser 

til perioder hvor vi har spesielt fokus på bestemte grunnleggende motoriske 

ferdigheter. Dette legger til rette for variert fysisk aktivitet og fremmer barnas 

motoriske utvikling, både inne og ute. Barn skal være mye i bevegelse. Jo mer aktive 

barna er, jo mer trener de opp viktige sanser, og når vi er i bevegelse modnes 

hjernen. 

 

 



 

 

 

SPRÅK 

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk er nøkkelen til læring, og til å forstå 

og sette ord på verden rundt seg 

Språket er vårt fremste sosiale, kognitive verktøy, og 
det brukes til: 

- samhandling 
- å tenke 
- å lære 

- å erkjenne 

 

Hva er Erkjennelse? 

•  Evne til å forstå seg selv 

•  Kunne sette ord på hvordan man har det 

•  Det er hva man tenker, føler, ønsker og har 

behov for 

 
Språkkompetanse: 

Er ikke først og fremst viktig for at barna skal 

lykkes skolefaglig, det er viktig for å ha det bra 

med seg selv og andre, her og nå og senere i 

livet 

 

I Kidsa Breistein: 

Er vi gode rollemodeller og setter ord på der vi ser og 

gjør, hele dagen 

Vi benevner korrekt og bader barna i ord 

Vi bruker sang, musikk og formidler historier/eventyr 

på barnas premisser 

Vi bruker mye visuell støtte 



 

 

 

REGNBUESKOGEN 

I Regnbueskogen vår får barna oppleve glede og mestring gjennom allsidige 

bevegelseserfaringer. Der gjør barna sine første erfaringer i ulendt terreng, i trygge 

omgivelser og tett på barnehagen. Området er en del av uteområdet vårt, og for 

våre små føles det som en helt ny verden. 

Barna opplever forandringer i naturen gjennom året. I sommerhalvåret finner vi 

blåbær, vi løfter på steiner og finner insekter. Om vinteren blir det vår egen 

akebakke, og barna får erfaringer med ulikt underlag. 

Her har vi vår egen grillhytte, og det er fantastisk å se gleden i barnas øyne, når de 

opplever flammer i ildstedet. 

Go Green er vårt miljøkonsept: Vi lærer barna å ta vare på naturen. Vi snakker med 

de om å ikke knekke greiner, at vi skal la insektene vi finner være her, vi plukker og 

kaster boss, kildesorterer og vi forlater skogen i samme tilstand som da vi kom. 

Spennende å se og lære om naturen, gjennom engasjerte og tilstedeværende 
voksne. 

 

 

 



 

 

 

MAT MED SMAK 

 

I Kidsa Breistein er vi opptatt av at mat er så mye mer enn bare det å 
spise seg mett. Matglede, språkutvikling, realfag, sosial kompetanse, 
vente på tur, den gode samtale og mestringsfølelse rundt måltidet er 

viktig. 

Dette innebærer blant annet at barna blir tatt med i prosessene rundt det å lage 
mat, barna får være med på å påvirke innholdet i matgrupper og de får være med å 

rydde etter måltidet. 

Under selve måltidet så ser vi på dette som en fantastisk pedagogisk arena. Her kan 
vi øve på å vente på tur når noen andre får smurt mat, vi benevner alt vi gjør og hva 

vi spiser, og de ansatte tar barns innspill og bygger videre på dette. I barnehagen 
opplever ansatte at barn vil smake på flere forskjellige smaker, barn liker å utforske 

sammen med andre barn. 

I Kidsa Breistein får barna servert frokost, lunsj og frukt i løpet 
av en dag. Det vil si at vi er en fullkost barnehage og dere 

foreldre trenger ikke å ta med mat i barnehagen. 

Det er viktig at det alltid er grønnsaker til måltidene og vi har 
også ukens grønnsak, hvor vi har ekstra søkelys på en smak. 
Barna får grovt brød, grove kornprodukter til måltidene og på 
ettermiddagen så serverer vi også knekkebrød til frukten, vi 

ser at mange barn er svært sultne på denne tiden. 

I barnehagen er vi også vant til at det er noen barn, spesielt 
blant de minste, som ikke kan spise alt. 
Dette kan det være allergier, intoleranse 

og religiøse grunner for.  Vi har god kompetanse på dette, og vi 
utarbeider gode planer for dette i tett samarbeid med dere 
foreldre. Vi er også så heldige at vi i Kidsa Norlandia har vår 

egen ernæringsfysiolog, hun har kurs for personalet og vi kan 
også ringe og drøfte viktige ernæringsspørsmål med henne.  

For barn er det også spennende å se hvor maten kommer fra. Vi 
dyrker frem forskjellige grønnsaker i barnehagen og vi lærer 

barna hvor maten kommer fra, fra jord til bord 

 

Velkommen til bords! 


