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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. 

Vårt motto og vår visjon: En Trygg Havn i Arna. 

Dette peker ut en retning for hva vår barnehage ønsker å oppnå i nåtid, og i framtid. 

Kidsa Festtangen er en maritim barnehage og vi er hele tiden i en prosess for å utvide vår maritime profil. 
Friluftsliv og sjøliv er en viktig del av barnehagens identitet. De flotte omgivelsene der sjøen er nærmeste 

nabo, utgjøre Kidsa Festtangen barnehages` egenart. Vi bruker både strand og vann i hverdagen vår.  I løpet 

av de årene barna går i barnehagen skal de få et mangfold av erfaringer fra opplevelser langs stranden, livet i 

havet og på sjøen. Strandsonen er lett tilgjengelig fra lekeplassen og vi har egen båt som brukes flittig. Hver 

tur på sjøen er viktige erfaringer og viktig kompetanseheving hos barna og hos personalet. Barnehagens 

pedagogiske tilbud fokuserer på at hvert enkelt barn, gjennom aktiviteter på sjøen og oppdagelser i 

strandsonen, i havet og i skogen undrer seg og stiller spørsmål.  Barna skal få kjennskap til sjø og båtvett, og 

de skal oppøve en grunnleggende nysgjerrighet til livet i havet og ellers i naturen. Vi ønsker å tilby et mangfold 

av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 

I barnehagen er vi om lag 80 barn og 18 ansatte fordelt på 6 primærgrupper. 5 av gruppene har sine 

primærområder inne i barnehagen og så har vi en friluftsgruppe som har base i grillhytten. Rundt barnehagen 

er det mange turmuligheter for både store og små, bl.a eventyrskogen og den nedlagte skytebanen.  

Er du ny 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.  

Når barnet ditt begynner i barnehagen får barnet en i personalet som sin tilknytningsperson 

Tilknytningspersonen er et viktig bindeledd mellom hjem og barnehage. Tilknytningspersonen skal sikre at 

barnet blir sett, forstått og møtt på sine behov. Dette er spesielt viktig for at oppstartsperioden skal bli så bra 

som mulig. I løpet av den første tiden i barnehagen vil vi avtale en oppstartsamtale med dere foreldre. Det er 

dere foresatte som kjenner barnet deres best og dere kan dele viktig informasjon som vi kan ha god nytte av. I 

tillegg er den daglige dialogen og informasjon på MyKid en viktig informasjonskanal.  

Alle nye barn og foreldre inviteres til besøksdag for hver mandag i hele juni. Mellom kl. 9-10. Det tilbys også 

foreldresamtale for foresatte til barn som begynner i barnehagen.  

Velkommen til Kidsa Festtangen  

Hilsen Sidsel Bjørge Låstad, 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.  

I Kidsa Festtangen bruker vi barnas opplevelsesverden som utgangspunkt for innholdet i hverdagen. 

Personalets evne til å leve seg inn i barnas verden er en forutsetning for å anerkjenne dem. Anerkjennelse er å 

styrke barnas egenverd ved å møte dem på en likeverdig måte, og vise at deres initiativ og bidrag er viktig. Vi 

tar barnas tanker og meninger på alvor, og viser med ord og handling at barnas innspill, ferdigheter og 

meninger betyr noe. Dette gjenspeiles i hverdagen. Å vise barna at man ser deres handlinger og innspill kan 

bidra til økt selvfølelse. 

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.  

 

Raushet er å gi uten å forvente å få noe tilbake. Personalet i Kidsa Festtangen skal støtte barnas ulike 

uttrykksformer. Sammen skaper vi et miljø av spontanitet og glede der vi gir hverandre tid, plass og respekt. I 

Kidsa Festtangen ønsker vi at alle barn og deres familier skal oppleve et tilbud som er riktig for akkurat dem.  

Foreldre er en viktig ressurs også i barnehagen og sammen skaper vi den gode hverdagen for alle. Raushet er 

også å akseptere at vi er ulike. Ulike behov gjør at rettferdighet ikke er det samme som likhet. Vi skal vise 

forståelse for hverdagen, både ovenfor foreldre og barn, og være et synlig og varmt personale. Vi skal også 

møte barnets behov og følelser i her og nå situasjoner. Vi vet at når barna går ut av barnehagen vil personalets 

holdninger og handlinger påvirke deres videre livsløp. 

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. 

Tilstede er å se barnas behov, lytte aktivt og bekrefte dem. Det er også å gi barna god omsorg, bygge tillit og 

delta aktivt i deres lek. Vi veileder der det er behov, vi er tydelige, varme og trygge omsorgspersoner. 

«Lekeklokt personale» er et begrep vi bruker i barnehagen. Det innebærer å være tilstede mentalt og fysisk i 

barnas hverdag. Vi ønsker å være «støttende stilas» for dem som trenger dette i lek og hverdagsoppgaver, 

samt hjelpe med å løse konflikter, eller å hjelpe med å finne løsninger på egen hånd. Når vi er tilstede får vi 

også grunnleggende kjennskap til holdninger, handlinger og hendelser som løftes opp og reflekteres over i 

barnegruppen. Slik utvikler vi oss både store og små. 
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KUNNSKAP & INNOVASJON   

Barnesynet skal ligge til grunn for alle valg vi gjør i våre barnehagen. 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.   

 

Gjennom å jobbe med “Kunnskap & Innovasjon” ønsker vi at barna som går i Kidsa Barnehager skal få 

muligheten til å utvikle seg til verdensborgere som søker kunnskap, har pågangsmot og ideer som kan føre til 

innovasjon i hele samfunnet. 

Vi lar barna delta i praksis og erfare ved å gjøre ting selv. Allsidige førstehåndserfaringer er viktige. 

Oppmerksomme og interesserte voksne snakker med barna om slike erfaringer og legger til rette for undring, 

videre utforskning og lek. For å få dette til, må de oppleve trygg tilknytning, mulighet for medvirkning, lek og 

læring i en større helhet der realfagene og estetiske uttrykk sees i sammenheng.  

Innenfor rammen av Kunnskap & Innovasjon skaper vi livslang lyst til lek og læring, nysgjerrighet og undring. 

Barna er fremtiden, derfor jobber vi hver dag for å forberede dem, ikke bare for skolen, men for selve livet.  La 

oppdagelsene begynne! 
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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».  

I Kidsa Barnehagene er det et sterkt fokus på oppdagelser og i forbindelse med Quest får barna utforske 

begrepet «Være sammen». Vi skal forske og undre oss sammen med barna med fokus på “null mobbing” og 

trygghet for alle. Vi skal synliggjøre de gode handlingene vi gjør for hverandre og naturen. Barna skal få erfare 

og reflektere over gleden og ansvaret av å være i et felleskap, gjøre gode ting og gi fine tilbakemeldinger til 

hverandre. Å legge til rette for vennskap og reflektere med barna om hvordan bygge sterke bånd er viktig for 

barnet her og nå, og for framtiden. I hele periode blir vi opptatt av å stå sammen og hjelpe hverandre. 

Temaet vil følge oss gjennom alt vi gjør og sammen fyller vi begrepet "Være sammen” og hva barn og 

personalet legger i det. Gjennom arbeidet skal vi fokusere på å se det store i det lille, søke ny kunnskap og 

undre oss sammen. 

 

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). 

Vårt pedagogiske arbeid vil også reflekteres i våre progresjonsplaner. 
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Beskrivelse av pedagogiske / metodiske verktøy 

Det pedagogiske verktøyet i Kidsa Festtangen består av årsplan, progresjonsplan, periodeplan, metodeplan, 

vurderingsverktøyet kjerneprosesser og observasjonsverktøyet - Class 

I Kidsa Festtangen lager vi periodeplaner som gjelder for to mnd om gangen, I denne planen spesifiserer vi 

hva vi har fokus på, i inneværende periode.  Vi bygger periodeplanen på Rammeplan for barnehager, 

barnehagens årsplan og på barnehagens progresjonsplan  

For personalet har vi en egen didaktisk plan (metodeplan), som bygges ut fra målene i periodeplanen, denne 

tar for seg hvordan vi vil jobbe på den enkelte gruppe med de målene og tiltakene som blir presentert i de 

ulike periodene.  

Barnehagene har ifølge Rammeplan for barnehager plikt til å vurdere det pedagogiske innholdet og kvaliteten i 

dette, hvert år. Nytt av året er at vi har sertifisert en egen veileder i Kidsa Festtangen som har fått opplæring i 

hvordan observere det Psykososiale miljøet i barnehagen ut fra Class kriterier. Vår veileder vil reise ut i andre 

barnehager for å observere, og vi vil få inn eksterne class- veiledere her i vår barnehage til å foreta denne 

vurderingen hos oss. 

Alle gruppene vurderer de samme områdene, og vi sammenfatter målingene slik at vi får et samlet resultat for 

hele barnehagen. Vi bruker også resultatene gruppevis for å sette i gang tiltak til forbedring.  

Hva er CLASS?  

Det er et forskningsbasert observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre interaksjoner og 

samspill mellom barn og voksne i barnehage. 

MÅL: Stimulere til gode interaksjoner og samspill mellom barn og voksne slik at barna opplever trygghet, 

livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. 

 

Regional kompetanseheving (re-komp):  

En regional ordning der barnehagene søker om prosjektmidler fra statsforvaltere i Vestland. Dette er et 

samarbeid med høgskulen på Vestland og er en prosjektperiode som skal vare i 2 år. Kidsa Festtangen sitt 

tematiske satsningsområde er «et inkluderende miljø og omsorg, lek, læring og danning. Ut ifra dette 

satsningsområdet har vi valgt å fokusere og utvikle vår kunnskap innen det maritime miljøet. Dette er for å 

utjevne forskjeller mellom avdelinger og å dele kompetanse i barnehagen. I tillegg er Høgskulen på Vestland 

en aktiv samarbeidspartner gjennom hele prosjektet og skal hjelpe oss med å videreutvikle satsningsområdet 

vårt. Frem til nå, så har barnehagen brukt tiden på å spisse vår problemstilling og å kartlegge hvilken 

kompetanse de ansatte sitter med her i barnehagen. På bakgrunn av denne kartleggingen, skal vi ha en 

workshop sammen med hele personalet.  
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Omsorg - En god barndom varer hele livet 

Barndommen har en egen verdi 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. En pedagogikk basert på 

kjærlig omsorg sikrer den gode kvaliteten i tilbudet vårt. 

I Kidsa Festtangen betyr det at vi praktiserer tilknytningsteori som bygger på «Cicle of Security. I et hvert møte 

med barn skal vi alltid være STØRRE – STERKERE – KLOKERE og GOD. Vi skal anerkjenne, være tilstede og 

vise raushet. Gode rollemodeller som trøster, støtter, veileder og motiverer barna, akkurat der de til enhver tid 

befinner seg på den emosjonelle berg og dal banen.  

 

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

Lek og læringsmiljøet er noe av det viktigste for barnas utvikling. Lek og læringsmiljøet er det fysiske og det 

psykiske miljøet i barnehagen. Her har personalets ansvar for å tilrettelegge slik at alle barn får delta i lek og 
aktiviteter. Hos oss har barna tilgang til variert utstyr og materiell som er oversiktlig og lett tilgjengelig. Det 

fysiske miljøet inn og ute, gir rom for utfoldelse og lek. Her kan utforskning og undring pågå og utvikle seg 
over tid, og gi mulighet for gode opplevelser for barna. Våre fysiske rammer innbyr til lek og meningsfylte 

opplevelser.  

I Kidsa Festtangen observerer vi og evaluerer barnas lekemiljø kontinuerlig. Hva er interessene i barnegruppen 

og hva er barna opptatt av, deltar alle i leken? Hos barna er leken i stadig endring og vi lager ulike lekemiljø ut 

ifra barnas interesser, ønsker og behov. Uteområdet er tilrettelagt for motorisk utfoldelse og gir utfordringer for 

alle aldersgrupper. 

Danning og barns medvirkning 
Vi tar barn på alvor; hos oss vil vi at barna skal føle seg sett og hørt, og deres meninger skal bli vektlagt. 

Gjennom samtaler og refleksjon får vi mye god kunnskap sett fra barns subjektive opplevelser og perspektiv. 

Medvirkning har en stor betydning for å utvikle en god selvfølelse, og barna lærer å ta ansvar for egne 
handlinger. I Kidsa Festtangen betyr det at vi tar barns innspill på alvor, barna skal få oppleve at deres stemme 

er viktig og betydningsfull for fellesskapet. På den måten blir barnas interesser og innspill ivaretatt, og blir en 

del av det pedagogiske arbeidet i hverdagen. 

 

 

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår! 

Alle barn skal oppleve seg som en verdifull bidragsyter  
i et trygt og godt fellesskap. Mobbeloven som fra 1. januar 2021 ble en viktig del av rammeplanen for 

barnehager, bidrar til at vi jobber aktivt forebyggende med barnehagens psykososiale miljø. Denne 

bestemmelsen understreker at alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag.  

I barnehagen er det nulltoleranse for krenkelser som mobbing, fysiske overtramp, diskriminering og 

trakassering. Dette er like viktig å overholde- i alle relasjone- Barn/barn- Personal/barn- Personal/personal – 

Dersom det skulle forekomme krenkelser av noen art i disse relasjonene, har vi som personalet meldeplikt, 

tiltaksplikt og oppfølgingsplikt. Et tett og tillitsbasert samarbeid med foreldre er viktig for å skape et best mulig 

psykososialt miljø i barnehagen Vi jobber systematisk og kontinuerlig, sammen med foreldrene og SU, for et 

trygt og godt barnehagemiljø 

Se Kidsa og Norlandias «Standard for barnehagens psykososiale miljø» 

  



 

10 

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/ 

 

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. 

Go Green er vårt miljøkonsept. Barna skal få kunnskap og erfaring samt bidra til et miljøvennlig samfunn. 

I Kidsa Festtangen betyr det at vi skal ha et bevisst forhold til å redusere matsvinn. Vi jobber for å bruke minst 

mulig plast som f.eks sko poser. Foreldre oppfordres heller til å ta av seg skoene før de kommer inn i 

barnehagen. I tillegg får barna utlevert hver sitt miljø-nett som skal brukes til å frakte klær til og fra 

barnehagen.  

Barna oppøver bevissthet i forhold til å ta vare på naturen og det maritime miljøet i barnehagen. Dette gjør vi 

med å plukke søppel som vi finner på tur, i havet, panter flasker og resirkulerer mat, plast og papir. 

 

Måltidene er en viktig pedagogisk arena. Vi legger til rette for en hyggelig atmosfære hvor  
vi serverer varierte og balanserte måltider.  

Måltidet, mulighetenes sted! Mat med Smak er vårt måltidskonsept.  

Vi byr på sunn, næringsrik og kortreist mat i et hyggelig sosialt fellesskap.  

Hos oss i Kidsa Festtangen betyr det at vi er en fullkostbarnehage. Dette bidrar til at barna spiser regelmessig 

og variert. Barna får servert tre måltider om dagen. Vi legger vekt på sunn og næringsrik mat, som inneholder 

høyest mulig grad naturlige søtningsstoffer som for eksempel frukt og bær, rene fiske og kjøttprodukter med 

høyest mulig innhold av fisk og kjøtt. Kidsa Festtangen er en maritim barnehage og i år forsøker vi å knytte 

månedsmenyene opp mot vår profil, dette innebærer ekstra fokus på mat fra havet. 

Barnehagen fremmer matglede hos barn og utvikler et språk for mat og smak. Den gode hverdagssamtalen og 

måltidsrytmer skal alltid være til stede. Hos oss handler måltidet ikke bare om å bli mett, men om å utvikle 

barnas sosiale kompetanse og holdninger til sunne helsevaner. 

Matlaging er en læringsarena. Vi ønsker at barna får medvirke og være med å tilberede maten. Gjennom 

medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og utvikle mer varierte 

smakspreferanser hos dem. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
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I følge den nasjonale faglige retningslinjen for mat og måltider i barnehagen, skal barnehagen ta hensyn til de 

barna som har særlige behov knyttet til mat og måltider som serveres i barnehagen. Dette inkluderer barn med 

matallergi og/eller matintoleranser. 

«Det vil og være foresatte som ønsker at barnet deres skal spise utelukkende vegetarisk eller vegansk mat, 

eller unngå en del mat på bakgrunn av religion. Barnehagen skal så godt som mulig tilrettelegge for kultur, 

religion og livssyn, og her inngår også veganisme og vegetarisme. Dermed er det viktig med god kunnskap om 

både plantebasert ernæring, og hvordan man kan tilrettelegge for de forskjellige religiøse spiseretningene. Her 

må man tenke muligheter, og ikke begrensninger.» 

 

 

Jump skal bidra til å fremme barns bevegelsesglede og motoriske utvikling gjennom organisert  

og målrettet fysisk aktivitet. Aktivitetene i Jump skal ivareta barns medvirkning. 

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Barna skal inkluderes i aktiviteter, der de kan være i 

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

forutsetninger. 

I Kidsa Festtangen har vi fokus på at fysisk aktivitet skal være en del av vår hverdag. Barna skal få sanse, 

oppleve, leke og lære med kroppen som utgangspunkt. De skal få videreutvikle sine motoriske ferdigheter, 

kroppsbeherskelse og koordinasjon gjennom ulike aktiviteter. 

Det er viktig at de barna som aldri velger selv å delta i den fysiske aktiviteten får oppleve å mestre dette. Det 

blir dermed litt opp til hver gruppe og hver av dem i personalet som har ansvar for dette, å tilrettelegge for at 

alle opplever mestring. Ulike måter å gjennomføre, ulik varighet og ulik grad av deltakelse vil derfor være en 

del av jump opplegget her i vår barnehagen. 
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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. 

Barns tilfredshet og medvirkning 

Hvert år gjennomfører vi intervjusamtaler med alle 5-åringer som en del av opplegget i førskolegruppen. 

Sammen noterer vi svar og refleksjoner, og barna setter stor pris på samtalene. Som avslutning tegner barna: 

«Her liker jeg meg best i barnehagen». 5-åringene presenterer selv resultat og tegninger for sine foreldre. 

Vi har i tillegg utviklet en egen intervjumal for de to eldste gruppene i barnehagen. Dette har som mål å få 

frem barnas tanker om det psykososiale miljøet i barnehagen, -har de venner- føler de seg inkludert- er de 

trygg på personalet- får de den støtten de trenger- føler de at de får lov å handle selvstendig.  barnas 

refleksjoner rundt dette blir lagt til grunn for foreldresamtaler både høst og vår    

Overgang innad i barnehagen  

Barna vil bytte gruppe i løpet av sin tid i barnehagen. Vi vet at det kan være utfordrende å skifte avdeling, så 

vi har sterkt fokus på at barna skal bli godt kjent med sin nye avdeling og sitt nye personale, i god tid før 

overgangen faktisk skal skje. Særlig gjelder det de minste barna, som går fra å være «stor» i kjente omgivelser 

til å bli ny og kanskje minst i nye omgivelser. I samarbeid med foreldre 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.  

Det hender også at barn bytter grupper på andre tidspunkt i løpet av året. Vi vil alltid tilrettelegge overgangen 

slik at dette blir en god opplevelse for barnet. Vi har rutiner som ivaretar dette også i den krevende tiden vi er 

inne i nå med en pandemisituasjon og strenge smittevernregler for alle.  

Personalet har et bevist forhold til overganger i Kidsa Festtangen barnehage, vi jobber med å forberede barna 

på at de skal bytte avdeling i løpet av sin barnehagetid.  Vi legger til rette for at barna har besøksdager på ny 

avdeling. Hensikten er at barna får et forhold til hele personalgruppen og til det fysiske rommet i barnehagen. 

 

Overgang mellom barnehage og skole 

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. 

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

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

Barna skal avslutte barnehagetiden med tro på egne evner og nysgjerrighet på skolen 

Kidsa Festtangen har et tett samarbeid med skolene som barna skal begynne på. I vår barnehage besøker vi 

skolene som barna skal begynne på minst to ganger, ett litt uformelt besøk på høsten der barna får treffe igjen 

«gamle venner» og bli kjent med lekeplassen. Og på våren besøker vi klasserommet, SFO og blir kjent med 

skolens bygninger og personalet. Disse besøkene er med på å skape trygghet til overgangen som kommer 
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I den krevende tiden som vi har vært inne i nå med pandemi og strenge smittevern tiltak, har de verdifulle 

skole-besøkene blitt noe redusert. Men vi håper at høsten gir oss mulighetene tilbake. Dersom situasjonen 

skulle vedvare oppfordrer vi foreldre til å gjennomføre slike besøk sammen med barna på fritiden 
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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. Er det behov for hyppigere samtaler er det selvfølgelig rom for det.  Vi drøfter også 

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.  Informasjon fra barnehagen 

legges alltid ut på MyKid, det gjelder også for periodeplaner og ukeplaner. Vi ber derfor alle foreldre om å 
bruke MyKid aktivt.   
 
Nasjonal foreldreundersøkelse 

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 

Eksterne samarbeidspartnere 

Kidsa Festtangen 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, Barnevernstjenesten, Barnehuset, Ytre og Indre Arna  

helsestasjon, barnehagene og skolene i kommunen og Bergen universitet- og høgskolemiljø.  

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

 

 

 

 

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

 Dato Aktivitet 

Januar 03.01 

31.01-04.02 

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt  

QUEST uke 

Februar 28.02-04.03 

Uke 6 

06.02. 

Uke 8 

Vinterferie for skolene: Svømmeopplæring for førskolebarna 

«Åpen dag 01.02.22 for nye foreldre.  

Samenes nasjonaldag  

Maritim uke: Livet i havet  

Mars Uke 9 Maritim uke: Livet i havet 

April  

14.04-18.04 

Foreldremøte: dato kommer 

Påskeferie. Barnehagen er stengt. Onsdag 13.04 stenger bhg kl. 12 

Mai Uke 19 

16.05 

27.05 

Maritim uke: Livet i havet 

17.mai feiring i bgh. Stengt 17.05. 

Planleggingsdag. Barnehagen er da stengt  

Juni 06.06 

Hele juni 

 

09.06 

2.pinsedag. Bhg er stengt 

Besøksdag for nye barn og foreldre. Hver mandag i hele juni. Mellom kl. 

9-10.  

STOLTZEN OPP med førskolebarna: Mer info kommer.  

Juli 28 og 29 Barnehagen sommerstengt.  

August 01.08 Oppstart nye barn.  

September  

12.09 

Foreldremøte: dato kommer 

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Oktober 07.10 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Brannvernuke uke 38 

Solidaritetsmåned Impande.  

November 04.11 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Desember  Lucia feiring: dato kommer  

Nissefest: dato kommer 
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