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VELKOMMEN TIL OSS 

I samarbeid og forståelse skal vi sammen gi barnet ditt en god start i livet. 

Årsplanen er personalets arbeidsdokument samtidig som den viser hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i 

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagene gjennom Kidsa sine satsningsområder. Vi knytter tilbudet 

vårt godt sammen med lokale og kommunale satsninger. Alle barn skal oppleve et trygt og inkluderende leke- 

og læringsmiljø fritt for krenkelser, der de opplever seg som aktive deltakere i et inkluderende fellesskap. Hos 

oss blir barna møtt med omsorg og varme og vi støtter dem slik at de utvikler gode språklige og sosiale 

ferdigheter. Vi anerkjenner at barndommen er en viktig fase i livet, og vi ønsker å bidra til at barna får en god 

barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Like viktig som trivsel her og nå, vil vi fremme at tiden hos oss 

skal forberede barnet på aktiv deltakelse i samfunnet og legge grunnlaget for et godt liv. 

Bærekraft med utgangspunkt i et helhetlig syn på barns utvikling danner grunnlaget for en hverdag i Kidsa 

Erleveien. Gjennom våre konsepter Go Green, Mat med smak og Jump søker vi mot en hverdag hvor barna 

opplever god omsorg, livsglede og livsmestring gjennom utforsking, lek, læring og danning. Trygghet og 

nysgjerrighet står i sentrum for vår pedagogiske praksis; la oppdagelsene begynne! 

 

Hilsen Aina Kristin Thunestvedt, daglig leder 
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VÅRE VERDIER 

Kjernen i vår relasjon til Kidsa er å være anerkjennende, raus og tilstede – på barnas premisser. Barns ønsker, 

behov og ressurser legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Verdiene er 

viktige for alt vårt arbeid, og vi bruker dem aktivt i det daglige arbeidet. Bare da kan vi være sikre på at vi 

lykkes i å tilby god kvalitet. Vi viser initiativ og engasjement, og vi spiller hverandre gode. Vi møter hverdagen 

med lyst og pågangsmot. 

Anerkjennende  

Vi er oppmerksomt interessert i hverandre og ser det unike i hvert individ. Ansatte tar ansvar for relasjonen 

mellom seg selv og barna, og bekrefter gjennom ord og handling at de tar barnas følelser og tanker på alvor. 

Alle skal bli sett og hørt, og behandles med respekt og likeverd. Vi tar innspill på alvor og alle får medvirke i 

egen hverdag. 

• Hos oss møtes barn, foreldre, ansatte og andre med respekt.  

• Personalet bidrar til at barna utvikler god selvfølelse. Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske. 

• Personalet er gode rollemodeller for barna. Vi hjelper og støtter barna med å sette ord på følelser, 

tanker, meninger og erfaringer. 

• Personalet har fokus på den gode samtalen om trivsel og medvirkning i barnehagen. 

• Personalet gir barna mulighet til innflytelse i egen hverdag. Vi er sensitive for barnas interesser, 

meninger og innspill, og bruker det i lek og aktiviteter. 

• Personalet legger til rette for at barnas innspill og interesser kommer til syne i våre prosjekter.  

 

Raus 
Vi møter hverandre med varme og nysgjerrighet, viser toleranse og respekt for ulikheter og mangfold.  
Vi skaper et trygt, åpent og inkluderende miljø hvor alle føler seg verdifulle.  
 

• Personalet bidrar til at ulikheter og mangfold er en berikelse for hele barnegruppen og jobber aktivt for 

å skape tilhørighet og et inkluderende fellesskap.  

• Personalet bidrar til omsorg, trygghet, tillit og trivsel.   

• Personalet møter barn og voksne med åpenhet, tålmodighet og forståelse.   

• Personalet setter fokus på medfølelse og empati sammen med barna. 

 

Tilstede 

Ansatte skal skape trygghet og være medopplevende i barnas hverdag. Vi utstråler engasjement  

og arbeidsglede, og ser frem til å møte barn, foreldre og kollegaer. 

• Personalet er oppmerksomme og positive, og uttrykker åpenhet, varme og interesse.   

• Personalet er leken, kreativ og engasjert.   

• Personalet legger til rette for undring, utforskning, eksperimentering, skaperglede, fantasi og 

kreativitet i barnehagens inne- og uterom.   

• Personalet legger til rette for at barna skal få oppleve et personal som er aktivt til stede i deres undring 

og nysgjerrighet. 

• Personalet følger barnas behov og tar grep ved behov. I tråd med trygghetssirkelen er voksenrollen å 

være større, sterkere, klokere og god.  
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KUNNSKAP & INNOVASJON   

Barnesynet skal ligge til grunn for alle valg vi gjør i våre barnehager. Dette dreier 

seg om hvilket syn vi har på barna og om personalets holdninger. Vi ser på barna 
som kompetente og deltakende individer som er involverte i og har innflytelse 

over hverdagen i barnehagen. Vi lytter til barna og tar dem på alvor. Vi møter 
barna i barnehagene våre med respekt og anerkjennelse for deres følelser og 

behov. Barnehagene er barnas arena og hos oss skal barna oppleve mestring 

slik at de får tillit til egne evner. Barn og ansatte skaper et leke- og læringsmiljø 
der barna får utvikle seg, både individuelt og i grupper. Barna får muligheten til 

å utforske verden i fellesskap med ansatte og sammen skape nye erfaringer og 
kunnskap. Vår pedagogiske visjon er “med livslang lyst til lek og læring». 

Rammeplan for barnehager legger vekt på at personalet skal benytte 
arbeidsmåter som er i tråd med lovverket. Vi skal reflektere, planlegge, 

dokumentere og vurdere i tråd med nyere forskning og på en måte som 

stadig forbedrer praksis til beste for barna. Det er dette Kunnskap og 
Innovasjon innebærer.   
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Quest - uke 5 – «Være sammen» 

Hvert år gjennomfører alle Kidsa Barnehager et samlende arrangement knyttet til 

vårt mål om nysgjerrighet, utforskertrang, lek og skaperglede. Tema for Quest 

2022 er «Være sammen». 

Vi har fokus på bærekraftig livsmestring ved å legge til rette for at alle barn hos oss skal oppleve et 

inkluderende fellesskap. Opplevelsen av å “være sammen” i et inkluderende fellesskap er en av de viktigste 

oppgavene vi i barnehagen har. Temaet å “være sammen”, omhandler mye. Alt fra de “små” hverdagslige 

tingene som å sitte ved siden av hverandre på benken, dele plassen på dissen, vente på hverandre opp 

skråningen, gi plass til hverandre når man finner et krypdyr ute så alle får se (møte hverandre med 

vennlighet). Til de store begivenhetene som å dele felles opplevelser på tur, teater, og store begivenheter i 

barnehagen som #RunForImpande, høstfest og Lucia. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted hvor 

barna sammen skal få prøve ut ulike sider ved samspill i fellesskap.   

 

 

Våre tiltak er: 

• Hvert år har alle KIDSA barnehager et nytt Tema for Quest. Årets tema er “Være sammen”, og følger 

oss gjennom hele barnehageåret 2021-2022. 

• Vi arbeider med temaet ulikt på avdelingene, tilpasset alder og modning. 

• Personalet legger til rette for at temaet bringes inn i lek og læring. 
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• I prosessen støtter, veileder og inspirerer personalet barna, og sammen finner vi vei – på barnas 

premisser. 

• Under T – 90 markering har vi felles nedtelling til Quest uke 5, på tvers av avdelingene.  

 

PEDAGOGISK KVALITET  

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske 

arbeid. Barnehagens samfunnsmandat 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. Lek, omsorg, læring og 

danning skal ses i sammenheng» (Rammeplan 2017). 

Pedagogene konkretiserer hvordan de planlegger for at barnas behov ivaretas gjennom barnehagens 

pedagogiske praksis i avdelingens periodeplan. Periodeplanene publiseres under nyhetsbrev på MyKid. Etter 

hver periode vurderes måloppnåelse i tilbakeblikkene som kommer i neste periodeplan. Underveis i perioden, 

dokumenteres prosessene gjennom sosiale medier som Instagram og Facebook, samt gjennom bilder og 

«dagen i dag» på MyKid.  

Gjennomgående for alt innhold i Kidsa Erleveien er et overordnet fokus på bærekraft gjennom våre konsepter 

Mat med smak, Jump og Go Green. Vi har i tillegg fokus på å være Livsgledebarnehage for våre naboer og 

eldre beboere ved LME. 

«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon» 

(Rammeplan 2017).  

Det foretas en rekke undersøkelser for å vurdere virksomheten og videreutvikle barnehagetilbudet gjennom 

året. Dere som foreldre er våre viktigste bidragsytere gjennom foreldrenes brukerundersøkelse, 

brukerundersøkelse for foreldre til nye barn, daglig kommunikasjon ved levering og henting, utviklingssamtaler, 

foreldremøter og andre tilbakemeldinger. FAU og SU er særlig viktige bidragsytere gjennom deres samarbeid 

med barnehagen. 

Personalet vurderer egen og andres praksis gjennom bruk av observasjon, analyse, refleksjon og iverksetting 

og evaluering av tiltak. Avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter og plandager brukes jevnlig til vurdering og 

videreutvikling av barnehagetilbudet i tråd med forskning og kunnskap. 

I 2021 ble det innført barnehagevandring hvor barnehagens leke- og læringsmiljø observeres og vurderes av 

andre ansatte i Kidsa. Personalet i Kidsa Erleveien hadde to besøk i 2021 og har selv vært på besøk i en 

annen Kidsa barnehage. Dette arbeidet fortsetter også i 2022. 

Nytt i 2022 er innføring av det evidensbaserte kvalitetssystemet CLASS. Alle Kidsa barnehager har sertifisert 

en egen CLASS veileder. CLASS veilederen skal besøke ulike barnehager for å observere og vurdere 

kvaliteten på menneskemøtene. Barnehagen vil jobbe med utvikling av kunnskap og praksis i tråd med 

tilbakemeldingene vi får fra andre barnehagers CLASS veiledere.  

 

Omsorg - En god barndom varer hele livet 

Barndommen har en egenverdi og er en viktig erfarings- og læringsfase i livet. Vi anerkjenner, bekrefter  

og støtter barnas behov og initiativ. Trygge, omsorgsfulle og stabile tilknytningspersoner stimulerer og 

oppmuntrer samspillet mellom barna, slik at det gir en opplevelse av god tilhørighet.  
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I KIDSA Erleveien gjør vi det slik: 

• Gjennom verdiene våre trygg, anerkjennende, raus og til stede, og ved bruk av kvalitetsverktøy som 

sirkelhistorier, praksisfortellinger og kartlegging av relasjoner “voksen-barn”, sikrer vi at hvert barn blir 

møtt som et unikt og verdifullt menneske som har rett til å bli møtt med respekt. 

• Personalet viser omsorg for hvert enkelt barn ved å være lydhør, anerkjennende, raus og til stede. Vi 

hjelper barnet til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg.  

• Personalet sikrer at barna danner positive relasjoner til ansatte og andre barn i trygge omgivelser og 

gjennom fastlagte rutiner som skaper trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.   

• Ved aktiv bruk av arbeidsverktøyet “CoS” (trygghetssirkelen), jobber personalet strukturert med trygg 

tilknytning. Slik sikrer også personalet at barna får en trygg tilknytning til en eller flere ansatte i 

barnehagen, og at barna blir møtt med åpenhet, varme og interesse. 

• I samarbeid med foreldre, tilrettelegger personalet for at hvert enkelt barn får søvn, hvile og rolige 

aktiviteter tilpasset barnets behov.  

• Personalet tilbyr de yngste barna, nye barn og barn som bytter gruppe, egen primærkontakt ved 

oppstart for å sikre trygg tilknytting. 

• Rullering av personalet sikrer trygg tilknytning for barna ved overgang til ny avdeling. 

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

Leke- og læringsmiljøet er en viktig basis for vår kvalitet. For å støtte oppunder barnas danningsprosesser har 

barna lett tilgang til variert utstyr og materiell, uavhengig av alder. Det er plass og rom til lek og utfoldelse, 

både inne og ute, slik at utforskning og undring skjer og utvikler seg over tid og gir gode utfordringer. De 

fysiske rammene skal invitere barna til lek og meningsfylte aktiviteter. 

I KIDSA Erleveien gjør vi det slik: 

• Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser og behov, legger personalet til rette for et inkluderende 

leke- og læringsmiljø, der alle barn kan delta og erfare glede i leken. Personalet legger til rette for, og 

igangsetter lek som inviterer til samarbeid og samspill hvor relasjoner kan utvikles.  

• Personalet arbeider kontinuerlig med å vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek gjennom 

refleksjon og samtaler, for å sikre gode rammer for barns utvikling i lek.  

• Personalet ser barnets ståsted og tilpasser lek og aktiviteter i små grupper der samspill er i fokus. 

• Personalet er tilstedeværende, anerkjennende og rause i leken med barna, vi veileder og støtter barna 

i fellesskapet.  

• Personalet lar seg inspirere av barnas innspill, samtaler, opplevelser, lek og allsidig barnelitteratur. 

Inspirasjonen blir brukt til videre arbeid med barnegruppen.  

 

Danning og barns medvirkning 

Vi tar barna på alvor; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt. Gjennom samtaler og refleksjon får 

vi mye god kunnskap sett fra barns perspektiv. I tillegg til daglige samtaler har vi hvert år en samtale med 5-

åringene om hvordan de trives og om de opplever at de kan være med å medvirke. Innspillene fra barna blir 

drøftet i personalet, slik at vi kan bruke dem til å hele tiden bli bedre. 5-åringene blir gjennom dette 

barnegruppens talerør. Barnas medvirkning tar ulike former, etter alder og modenhet, og har stor betydning 

for hvordan de lærer å ta ansvar for egne handlinger senere i livet.  

I KIDSA Erleveien gjør vi det slik: 

• Ved å ha barnesamtaler, observasjoner og kartlegging av barna, sikrer vi at alle barn blir sett, hørt og 

at deres meninger og interesser blir vektlagt. Gjennom denne prosessen vil alle barn få oppleve og 

erfare seg selv som en del av fellesskapet.  



 

10 

• Gjennom bruk av åpne spørsmål og ved å undre oss sammen, inviterer personalet barna inn i 

utforskende samtaler der vi utfordrer barnas tenkning. I denne undringen skaper vi rom for 

nysgjerrighet, utforskning og ideskaping. 

 

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår  

Vi jobber aktivt med barnehagens psykososiale miljø. Alle barn skal oppleve seg som en verdifull bidragsyter  

i et trygt og godt fellesskap. Vi jobber systematisk og kontinuerlig, sammen med Foreldrerådet og 

Samarbeidsutvalget, SU, for et trygt og godt barnehagemiljø. Vi følger den nye bestemmelsen som trådte i 

kraft januar 2021. Bestemmelsen understreker at alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag.  

Våre tiltak er: 

• Ved å være aktivt deltagende og til stede, jobber personalet for at alle barn skal oppleve gleden av å 

være en del av et inkluderende fellesskap. Personalet griper inn, støtter og veileder barn i lek og 

relasjoner for å forebygge ekskludering. 

• Personalet jobber med kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid for å unngå mobbing i 

barnehagen. (Faglitteratur «Se barnet innenfra» og «Standard for arbeid med barnehagens 

psykososiale miljø»).  
• Personalet har ansvar for at alle barn føler de er viktige, at de blir sett og får være med i lek og delta i 

fellesskapet. Opplevelsen av å delta i lek og sosialt fellesskap er den beste beskyttende faktor mot 

mobbing (Beredskapsplan for mobbing, 2018).  

• Gjennom trygg tilknytning og å være tilstedeværende og lyttende ansatte, ser og forstår personalet 

barnas følelser og behov.  

• Personalet er ansvarlige gjennom å være større, sterkere, klokere og god, i tråd med 

“trygghetssirkelen”. De følger barnas behov når de kan og tar grep ved behov. 
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FAGOMRÅDENE 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å 

fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se de syv fagområdene i sammenheng, og alle 

fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagehverdagen. 

Lek, undring og engasjement er viktige innfallsporter til ulike uttrykk og meninger som gir et stimulerende og 

lærende fellesskap. Vi utforsker og skaper egne uttrykk ved bruk av ulikt materiell, digitale verktøy, spill, bøker 

og musikk. 

På bakgrunn av nyere forskning har vi trukket frem tre innsatsområder/konsepter som får særlig fokus i våre 
barnehager. Disse er trukket ut fra rammeplanens fagområder, når vi planlegger tar vi hensyn til lokale forhold 

og kommunale satsninger.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/ 
 

 

 

Mat med Smak, vårt gode måltid 

Måltidene er en viktig pedagogisk arena. Vi legger til rette for en hyggelig atmosfære hvor  

vi serverer varierte og balanserte måltider. 

I KIDSA Erleveien gjør vi det slik: 

• Barna får, i fellesskap, oppleve matglede, ulike smaksopplevelser og matkulturer.  

• Gode kostholdsvaner starter tidlig og vi har høyt fokus på å unngå matsvinn.  

• Barna deltar i matlaging sammen med personalet ut ifra modning.  

 

Vårt eget takhageprosjekt 

• Barnehagen har tilgang på kortreist mat og barna får erfaringer med prosessen fra jord til 

bord. Vi høster frukt fra egne trær på lekeplassen, og har vår egen kjøkkenhage i 

barnehagen og på Landås Menighet eldresenter (LME). Vi dyrker, høster og benytter 

grønnsaker, urter og bær. Alle aldersgruppene tar del på ulikt vis. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
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Gjennom dette arbeidet ønsker vi å gi barna en begynnende forståelse for hvor maten kommer fra, gi 

erfaringer med- og fremme forståelsen for bærekraftig utvikling.   

 

            

 

 

Go Green 

Gjennom Go Green jobber vi målrettet med bærekraft. Vi vektlegger at alle barn i våre barnehager skal få økt 

kunnskap og bidra til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. 

Barna vil få kunnskap og erfaring rundt hvordan og hvorfor vi tar vare på miljøet, og hvordan alle kan bidra. 

Fra de starter i barnehagen lærer barna å ta vare på leker, utstyr og klær, og viktigheten av gjenbruk. 

I KIDSA Erleveien gjør vi det slik: 

• Vi bruker Takhageprosjektet vårt som utgangspunkt til å gi barna erfaringer med prosessen fra jord til 

bord og fremme forståelsen for bærekraftig utvikling.  

• Vi produserer egen mat, vi dyrker grønnsaker, urter og bær.  

• Vi bruker det vi har tilgjengelig til å lage mat av. Eplene og plommene fra trærne på uteområdet vårt 

blir plukket og brukt til måltider.  

• Vi reduserer matsvinn ved å tilby mindre og flere porsjoner, og bruke rester i nye matretter. 

• Vi plukker med oss boss som vi finner på uteområdet vårt og på tur.  

• Vi sorterer avfall; rest, papir og glass/metall.  

• Barna har hvert sitt tøynett de bruker til klær, på den måten reduserer vi plastbruken hos oss.    
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Jump skal bidra til å fremme barns bevegelsesglede og motoriske utvikling gjennom organisert  
og målrettet fysisk aktivitet. Aktivitetene i Jump skal ivareta barns medvirkning. 

 

Hos oss i KIDSA Erleveien betyr JUMP at fysisk aktivitet er en naturlig del av hverdagen, både 

gjennom daglige rutiner og gjøremål, og gjennom planlagte pedagogiske aktiviteter.  

I KIDSA Erleveien gjør vi det slik: 

• Personalet legger til rette for utvikling av motoriske ferdigheter gjennom organisert fysisk aktivitet ute 

og inne. Ved bruk av blant annet det systematiske verktøyet “KIDSA Jump årshjulet” sikrer personalet 

at barna får erfaringer med alle grunnbevegelsene og en allsidig utvikling gjennom hele året. 

• Vi har fokus på bærekraftig livsmestring ved å legge til rette for en balanse mellom hvile og aktivitet. 

Hos oss får barna erfaringer med yoga som hvile for kropp og sinn. 
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GODE OVERGANGER 

Barnehagen er første fase i utdanningsløpet, og vi ønsker å gi barna det beste utgangspunktet sosialt, språklig 

og emosjonelt på inngangen til en ny ukjent og spennende verden. 

Når barnet begynner i barnehagen 

Vi har innarbeidet gode rutiner for den første tiden i barnehagen slik at ditt barn og du som foresatt raskest 

mulig skal føle trygghet og bli inkludert i barnehagens fellesskap. En god start har stor verdi og betydning for  

å sikre trygg tilknytning. 

Det tilbys informasjonsmøte og bli-kjent samtale for foresatte til nye barn. Alle får tilbud om å besøke 

barnehagen i forkant av oppstart.  

Ved oppstart får alle familier sin egen primærkontakt som viser varme, trygghet og hjelper barn og foresatte 

med å bli kjent og trygg i barnehagen. Primærkontakten er et viktig bindeledd mellom hjem og barnehage og 

sikrer at barnehagen så raskt som mulig kan møte barnet på barnets premisser. Vi har en tre-trinns 

tilvenningsperiode som går ut på at alle familier får den tiden de selv behøver, slik at barnet og familien 

opplever å bli sett, anerkjent og møtt på sine behov. Det er ønskelig at det settes av god tid til barnehagestart, 

slik at tilvenningen kan tilpasses barnets behov. Foresatte er velkomne til å bruke den tiden barnet trenger. Det 

vil den første tiden tilbys oppstartsamtale for å sikre et godt samarbeid til barnets beste. 

Overgang innad i barnehagen 

Overganger skjer også innad i barnehagen og vi er opptatt av at barna skal bli godt kjent med sin nye avdeling 

og sine nye ansatte i god tid før overgangen skal skje. Særlig gjelder det de minste barna, som går fra å være 

«stor» i kjente omgivelser til å bli ny og kanskje yngst i nye omgivelser. 

I samarbeid med foresatte vil det tilrettelegges for en god og trygg overgang med tid til å bli kjent med det 

fysiske miljøet, barn og ansatte på ny gruppe. I KIDSA Erleveien har vi følgende rutiner for å lette overgangen 

for barna:  

• Barnas relasjoner, interesser, behov og modning legger grunnlaget for hvordan barnegruppene settes 

sammen. Rullering av personalet sikrer trygg tilknytning for barna ved overgang til ny avdeling. 
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• Vi har prosjekter og tilstelninger på tvers av avdelinger som fellessamlinger, matfestival, karneval og 

Quest.  

• Vi har “bli kjent” uker for barn som skal bytte avdeling.  

• Vi har grupper på tvers av avdelingene slik at barna blir kjent med barn og ansatte, rom og omgivelser. 

Overgang mellom barnehage og skole 

For å ivareta både barnet og foresatte har vi en egen samtale med skolestarteren samt at vi har en samtale 

med foresatte. Vi ønsker at barna skal avslutte barnehagetiden med tro på egne evner og nysgjerrighet på 

skolen. Vi skal bidra til at alle barn får en trygg og god overgang til skolen i tråd med kommunens standard. 

Vi legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt 

grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen er første fase i utdanningsløpet, og vi gir barna 

det beste utgangspunktet sosialt, språklig og emosjonelt på inngangen til en ny og spennende verden. I 

samarbeid med foresatte gir vi kunnskap og informasjon om barnet for tilrettelegging for en god skolestart. For 

å lette overgangen for barna våre, gjør vi:  

• Vi har fast førskoledag for alle skolestartere gjennom hele året. 

• Vi har felles turer for førskolebarna.  

• Vi har ulike arrangementer gjennom året hvor førskolebarna deltar med innhold, blant annet 

Luciamarkering, “Stoltzen opp” og underholdning til sommerfest.  

• Vi besøker skolene i nærområdet.  

• Vi får besøk fra en lærer fra vår nærmeste skole for å snakke med barna om skolen. 

• Vi ønsker å få til samarbeidsturer med andre barnehager i nærområdet. 

 

SAMARBEID BARNEHAGE - HJEM 

I samarbeid og forståelse med hjemmet ivaretar vi barnas behov for omsorg og lek, med fokus på læring og 

allsidig utvikling. Vårt samarbeid skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 

Foreldresamtaler 

Vi tilbyr minimum to samtaler i året, med dialog og erfaringsutveksling om ditt barns trivsel, fysiske og mentale 

utvikling og progresjon. Ved bruk av observasjoner og forberedelsesskjema, drøfter vi hvordan barnets behov 

for omsorg, lek, læring og danning blir møtt og ivaretatt i barnehagehverdagen. Vi drøfter barnehagens 

pedagogiske virksomhet.  

Foreldrerådet 

Består av foresatte til alle barna. Vi inviterer til foreldremøter og andre hyggelige arrangementer. Foreldrerådet 

velger representanter til Samarbeidsutvalget, SU. 

Samarbeidsutvalget (SU) 

Et rådgivende og samordnende organ for foreldre og ansatte. Det avholdes minst to møter i løpet av 

barnehageåret. 

Tavla og våre interaktive hjemmesider 

På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss, barnehagens aktiviteter og arrangementer.  
Bruk gjerne vår digitale samhandlingsplattform, MyKid, for spørsmål og innspill. 
 
Nasjonal brukerundersøkelse 

Vi vil gjerne vite hva foreldre tenker om barnehagen vår. Innspill er vesentlig for vårt kontinuerlige 

utviklingsarbeid. Som et ledd i vårt forbedringsarbeid oppfordrer vi alle foreldre til å delta i den nasjonale 

foreldreundersøkelsen som er tilgjengelig hver høst via Utdanningsdirektoratet 
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Eksterne samarbeidspartnere 

Kidsa Erleveien er en aktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid, og bidrar til helhetstenkning i pedagogisk arbeid 

og utvikling. Våre eksterne samarbeidspartnere er: 

Barnehagemyndigheten i Bergen kommune, PPT, BUP, Barnevernstjenesten, Barnehuset, Landås helsestasjon, 

barnehagene og skolene i kommunen, Kidsa barnehagene i sentrum, Landås Menighets Eldresenter, Livsglede 

for eldre, Vel Bevart Bruktbutikk, våre naboer i borettslaget Erleveien 53, Impande Norway og HVL.  

 
www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

Intern samarbeidspartner: 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): Sammensatt av foreldrerepresentanter fra alle avdelinger. Jevnlige møter for 

å fremme samarbeid mellom barnehage og hjem. Deltar i felles arrangementer i regi av barnehagen eller 

foresatte. 

Skriftlig informasjon fra barnehagen 

Vi benytter Mykid som digital informasjonsplattform for å styrke samarbeid mellom barnehage og hjem. Foreldre 

har tilgang til informasjon om barnehagen og barnets avdeling. Dere får blant annet tilgang til sovetid, beskjeder, 

nyhetsbrev, plandokumenter og ulike informasjonsskriv. Her legges periodeplaner, tilbakeblikk og dokumentasjon 

og informasjon aktiviteter og bilder.  

Barnehagen bruker også nettportalen, her kan dere sende beskjeder og registrere fravær til bla. frammøteliste 

for barna og som verktøy for å bedre og forenkle kommunikasjonen mellom barnehage og hjem. Vi bruker 

post-it for viktige beskjeder og en kalender som viser hva som skal skje dag for dag. Vi bruker snakkeboblen til 

å gi enkelt beskjeder og på nyhetsbrev legger vi ut informasjon fra barnehagen som periodeplaner og 

informasjon fra daglig leder.  

Barnehagen benytter Facebook og Instagram til å dokumentere barnehagehverdagens innhold, opplevelser og 

erfaringer. Her dokumenterer vi noe av vårt faglige og pedagogiske innhold, og gjennom bilder og tekst 

synliggjør vi Rammeplan for barnehager og våre plandokumenter. 

 Facebook: Kidsa Erleveien  Instagram: kidsaerleveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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KALENDER  

 Dato Aktivitet 

Januar 3.  

28.  

31 jan - 4 feb 

Planleggingsdag 

Planleggingsdag 

Quest uke 5: Være sammen  

Februar  

28 feb – 4 mars 

Karneval, mer informasjon kommer 

Skolens vinterferie  

Mars 21.  

9. 

Rockesokk  

Være sammen: dugnad hvor vi klargjør barnehagens uteareal for 

våren (FAU) 

April 7. 

13. 

14-18 

 

 

Foreldremøte nye foreldre 

Barnehagen er åpen til kl 12.00 

Påskeferie 

 

Mai 2.-3. 

5. 

10. 

17. 

26.  

27.  

ID 

Være sammen og Go Green; Byttedag (FAU) 

JUMP-dag 

Norges nasjonaldag – barnehagen stengt 

Kristihimmelfartsdag 

Planleggingsdag 

Juni 1. 

6. 

9. 

21. 

Være sammen: Internasjonal foreldredag. Sommerfest (FAU) 

Andre pinsedag 

Stoltzen opp for skolestarterne 

Yoga-dag 

Juli 11-24 Sommerstengt barnehage uke 28 og 29 

August  

12. 

Oppstart og Trygg Tilknytning 

Planleggingsdag 

September 12. 

14. 

29. 

29. 

Planleggingsdag 

Foreldremøte alle foreldre 

Fra jord til bord: Høstfest!  

Mat med smak: Internasjonal dag mot matsvinn og forsøpling 

(FAU) 

Oktober  

10-14 

24. 

24. 

Solidaritets-måned 

Skolens høstferie 

FN dag  

Go Green: Byttedag (FAU) 

November 4. 

 

24. 

Planleggingsdag 

T-90. Vi markerer 90 dager til Quest, dato kommer 

Være sammen: dugnad hvor vi pynter barnehagen til jul (FAU) 

Desember 13. 

16 el 19 

21-30 

Luciadag 

Nissefest 

Skolens juleferie 
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