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VELKOMMEN TIL OSS 

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

Årsplanen viser hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i Lov om barnehager, Rammeplanen og Kidsa sine 

satsningsområder. Kidsa Barnehager samarbeider tett med Norlandia barnehager. Norlandia har samme eier 

som Kidsa, og har barnehager flere steder i Norge og Europa. Vi jobber kontinuerlig for at alle barn skal 

oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø fritt for mobbing, der de blir møtt av kompetente ansatte som 

har fokus på hvert enkelt barns utvikling, og gir gode språklige og sosiale ferdigheter. Barndommen er en viktig 

fase i livet, og gjennom tiden i barnehagen blir de godt forberedt til å mestre fortsettelsen.  

Les mer i barnehagens progresjonsplaner. www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan 

Praksisen vår bygger på ett COS-perspektiv og fokus på trygg tilknytning. Vi bruker Circle of security/COS i vår 

hverdag i relasjoner med barn og hverandre. 

 

Kidsa Olsvikfjellet er en veldreven barnehage med erfarent og kompetent personale. I vår barnehage har vi 

som mål at alle barn og voksne skal kjenne hverandre. Vi samarbeider til det beste for hvert enkelt av våre 

barn. Prosjektarbeid er gøy, og en viktig arbeidsmetode i vårt pedagogiske arbeid. Vi arbeider på barnas 

premisser, og tar utgangspunkt i barnas interesser og ønsker. Barn og personalet får opplevelser og erfaringer 

som fremmer læring, danning og utvikling. Slik får fellesskapet skinne, og barna er med på å påvirke sin egen 

hverdag, og opplever raushet, tilstedeværelse og annerkjennelse i sitt møte med personalet.  

I Kidsa Olsvikfjellet legger vi til rette for at barna skal oppleve en aktiv hverdag preget av erfaringer og 

kunnskap som ruster dem for fremtiden. Vi er aktivt nær gjennom hele barnehagereisen, og arbeider hver dag 

for at hver eneste barnehagedag skal bli den beste.  
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I år skal vi arbeide med temaet «være sammen». I Kidsa Olsvikfjellet er vi gode venner som ønsker å gjøre 

andre godt, og bety noe for andre. Vi ser og observerer hva barna er opptatt av, hva de forbinder med 

fellesskap og samhold, hvem de er, hva de har behov for – og reflekterer sammen. Prosjektet tar form 

underveis, med barnets medvirkning i fokus. Hvilke venner har barna? Har alle noen å være med? Hva betyr 

det å være sammen?  

Vår barnehagehverdag preges også av miljøperspektivet gjennom konseptet «Go green». Vi er miljøagenter 

som tar ansvar for naturen og en bærekraftig fremtid. Go Green preger våre valg gjennom året. Vi har også 

fokus på «Mat med smak». Vi er en fullkost barnehage som har fokus på det pedagogiske måltidet, innholdet i 

måltid og rammen rundt.  

I Kidsa Olsvikfjellet skal alle barn utvikle trygg tilknytning. Barna skal oppleve trivsel, trygghet og omsorg, og 

en hverdag fritt for mobbing. De skal oppleve et tilstedeværende og raust personalet som ser, ønsker å forstå, 

og bekrefter dem. Barna skal også oppleve å bli møtt med respekt og likeverd. Gjennom vårt samarbeid med 

solidaritetsorganisasjonen IMPANDE videreformidler vi dette, også i en global sammenheng. Gjennom 

solidaritetsprosjektet «barn hjelper barn» bidrar vi i lokalmiljøet med innsamling av matvarer til barnefamilier 

som ikke får endene til å møtes. I barnehagen vår går også lek og kunnskap hånd i hånd. Leken har høy 

egenverdi. Den er og den viktigste arenaen for barnets utvikling av ferdigheter og kunnskap. Gjennom leken 

dannes grunnlaget for livslang læring. I Kidsa Olsvikfjellet arbeider vi for et godt, variert og inspirerende lek- 

og læringsmiljø både ute og inne. 

Lesefrø: Barnehagen er med på et spennende prosjekt i regi av Bergen kommune som heter Lesefrø. Gjennom 

prosjektet får barnehagen tilgang på mange bøker både på norsk, men også på barnas morsmål. Foreldrene og 

barna kan låne med seg bøker hjem fra barnehagen uten å gå på det Offentlige biblioteket. På denne måten 

bidrar vi med en familietjeneste som gjør hverdagen lettere for foreldrene, samtidig som det fremmer 

leseglede og språk stimuli. 

Hovedsatsningsområdene dette året vil være: Språk - Lek- og Friluftsliv. 

 

Velkommen til Kidsa Olsvikfjellet 

Hilsen daglig leder Kristin Kongsbakk 
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VÅRE SATSNINGSOMRÅDER 

 

Lek – Leken skal være en lystbetont arena hvor barna tar initiativ og opplever mestring og glede. Leken i Kidsa 

Olsvikfjellet skal være på barnas premisser hvor fokus på læring ikke skal hemme leken, men heller inngå 

naturlig hvor man ser at barn er mottakelig eller viser nysgjerrighet. Personalet ser og kjenner barna slik at de 

kan medvirke i egen hverdag. Det handler om barns ulike uttrykksmåter, 

kommunikasjon og voksnes evne til å observere og lytte. Barna skal oppleve seg 

selv som en ressurs i egen hverdag hvor deres meninger blir verdsatt. 

Barn skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og for å opprettholde den. 

Barns lek kan være komplisert, og noen leker krever erfaring og øvelse. Mange 

barn lærer av å observere andre i lek, noe de må få tid og rom til å gjøre. For å 

hjelpe barna med å utvikle god lekekompetanse må de ansatte være til stede der 

barna leker. De voksne observerer leken og reflekterer over det de opplever og 

erfarer. Det er viktig å ha øye for samspillet i leken og legge merke til hvordan det 

forløper. De voksne tenker gjennom hvordan de selv eventuelt best kan og bør hjelpe til. 

For å fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta og erfare glede i lek 

ønsker vi å legge til rette for felleslek med utgangspunkt i god gammel 

barnekultur. Dette kan være en sanglek, rollelek, frilek eller en regellek, der 

både barn og voksne er sammen om å skape samhold og glede i leken. Lek er 

en viktig del av barndommen og vi i Olsvikfjellet mener dette er noe som skal ha 

høy plass i barnehagehverdagen og de voksne skal delta som lekende voksne og 

være et støttende stilas for barna.  

  

 

 

Språk - Språklig kompetanse har betydning for barnas identitetsutvikling og for deres evne til å forstå og 

kommunisere, filosofere og fabulere, samhandle og bygge relasjoner. Barns språk utvikles gjennom samspill og 

samtale med andre. Språkarbeid foregår gjennom hele barnehagedagen – gjennom møter mellom små og 

store mennesker i rutinesituasjoner, spontane hendelser og planlagte aktiviteter. 

Barnas språklige utvikling og barnehagens språkmiljø 

er noe vi jobber aktivt med gjennom hele året. Som for 

all læring må det være meningsfylt og lystbetont for å 

fenge barna. Vår erfaring er at små lekegrupper med 

voksne som språklig forbilder, er gode muligheter for å 

bygge relasjoner, utrykke meninger, tanker og behov.  

Språkmiljøet er fundamentet i språkarbeidet. 

Barnehagens språkmiljø forstår vi som det helhetlige 

samspillet og kommunikasjonen mellom barn og 

voksne, i tillegg til aktiviteter, pedagogisk opplegg, 

materiell og fysisk tilrettelegging av rom og utstyr. Trygghet og omsorg i relasjonen mellom barn og voksne og 

gode språkmodeller er kjernen i et språkmiljø som støtter barns språkutvikling. 
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Vi vet at språk utvikles gjennom lek og gjennom visuell støtte. Vi har ulike språkmaterialer som vi aktivt tar i 

bruk. “Snakkepakken” inneholder over 200 gjenstander, spill og bøker. Disse bruker vi til å visualisere og leke 

oss gjennom ulike regler, leker og sanger. De gir oss kunnskap om grunnleggende grammatikk og matte, rim, 

former, motsetninger, rekkefølger, mønstre, sammensatte ord med mer. Ved bruk av snakkepakken så vil 

barna i Kidsa Olsvikfjellet være aktive deltagere som styrker språklig og sosial utvikling uansett alder, morsmål 

og språkferdigheter. Styrking av språkmiljøet innebærer tiltak som omfatter alle barn i barnehagen så vel som 

innsats rettet mot enkeltbarn 

I samarbeid med Bergen Kommune er vi med i prosjektet Lesefrø. Dette gir oss en unik mulighet med god 

tilgang til bøker tilpasset alder, språk og interesse. Vi har skapt vårt egent bibliotek som gjør det mulig for 

barna å låne med seg bøker hjem.  

Friluftsliv  

Vi i Kidsa Olsvikfjellet bruker naturen som arena for læring året rundt. Gjennom lek, 

fysisk aktivitet og varierte opplevelser dannes grunnlaget for tro på egen mestring, 

vennskap og felles opplevelser. Gevinsten ved å skape en grunnleggende relasjon til 

naturen allerede som barn viser seg å være en investering i fremtidig god helse – både 

mentalt, emosjonelt og fysisk. Sammen med barna er vi veivisere i friluftsliv og er 

medopplevende voksne som gir det enkelte barn kjennskap og kunnskap til natur og 

nærmiljø ved å ta del i barnas fantasi, undring og lek. – Veien er målet.  

Vi har fått bålpanne, et overbygg over sandkassen 

og vi skal lage en grue på baksiden av barnehagen. 

Disse hjelpemidlene skal vi ta aktivt i bruk. Barna 

skal også få kjennskap til og lage bål på tur, få 

erfaringer med å spikke, bruke hammer, spiker og 

sag samt få gode opplevelser og mestringsfølelser 

innenfor dette.  

Vi har et flott nærområde med mange ulike       

turmuligheter. Vi går turer til olsvikmarken hvor det 

er trampoliner, balanse brett, akebakker og mye 

mer. Vi går på turer til bondemarken hvor vi 

besøker sauene som er ute på beite og vi går til 

Alvøeskogen. Det at vi har turområder rett utenfor 

barnehagen er med på å og gode natur erfaringer.  

Rett bak barnehagen er vi så heldige og ha en skog og en elv. Elven byr på mye 

spennende lek og undring og gir oss mange gode øyeblikk. Barna får kjennskap til 

naturen og dens muligheter innenfor barnehagens område.  
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VÅRE VERDIER 

Kjernen i vår relasjon til Kidsa er å være Anerkjennende, Raus og Til stede – 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. Vi respekterer at ikke alle er like og ser verdien i kulturelle forskjeller og opplevelser. 

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.  

Barna skal blir møtt av tålmodige og omsorgsfulle voksne. Ulikheter og mangfold gir oss en unik mulighet til 

sammen med barna å være nysgjerrige, skape interesse og toleranse for at vi er forskjellige. Hvert barn er 

forskjellig, med egne behov og følelser som de skal bli møtt på og akseptert for. Vi gir av oss selv, lager plass 

for at andre skal få vokse og sammen finner det beste i oss selv og andre. 

Til stede 

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. De voksne er aktive, delaktige og 

tilgjengelige der barnet er.  
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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.   

 

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 i olsvikfjellet ønsker å kunne være mer sammen på tvers av avdelingene. Vi skal derfor ha fellessamlinger i 

slutten av hver måned slik at alle barna får mulighet til å føle seg som en del av et fellesskap. Barnehagen 

består av tre aldersinndelte avdelinger. Samarbeid og vennskap på tvers av avdelingene skaper trygget, 

fellesskap og gode relasjoner. I barnehagen skal alle barn ha noen å leke med, dele opplevelser med, søke 

trøst og få kjenne på gleden av å være en viktig del av et fellesskap.  

  

 

 

 

 

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 

«Kan du løveloven? Jeg skal være meg, men gi plass til 

andre slik at de blir seg 

Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre 

for barn i alle land 

Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen 

om å si ifra 

Alle barn på jorden har den samme rett Til å være trygge og 

til å være sett» 
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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. 

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.  

Hos oss skal hvert enkelt barn oppleve trygghet, glede og mestring i sin 

barnehagehverdag. Vi vet at trygge barn og foreldre er avgjørende for barnas 

utvikling. Barnets primærkontakt lærer “sine” barn ekstra godt å kjenne, forstå og 

tolke dets signaler. I et tilknytningsfremmende samspill må vi som voksne alltid 

være; Større – Sterkere - Klokere – God.  

 

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

 

Leke- og læringsmiljøet en viktig basis for vår kvalitet. For å støtte oppunder 

barnas danningsprosesser har de 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 innby barna til lek og meningsfylte aktiviteter.  

Barn og personale skaper et inspirerende leke og læringsmiljø sammen. Det skal 

være et miljø som gir gode vilkår for vennskap, variasjon i lekemiljø og god 

fordeling av barn og personale. Et personale som er fysisk og oppmerksomt til 

stede i barns lek, har oversikt over hva som skjer og kan vurdere sin rolle og 

involvering i leken er avgjørende for å inspirere til at barns lek og læring utvikles 

og fornyes. Vi ønsker å oppnå at barn opplever vennskap gjennom leken i et miljø som gir trygghet, 

inspirasjon, glede, mestring og utfordringer. Dette sammen med lekende, entusiastiske og kreative voksne som 

våger å by på seg selv i lek med barna.  

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 hele tiden å 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.  

Begrepet «danning» kan defineres som en livslang læringsprosess. I Kidsa Olsvikfjellet skal barna i samspill 

med andre utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Helt sentralt i denne prosessen 

står barnets oppfatning av seg selv, både som enkeltindivid og som del av en gruppe. Danning skjer gjennom 

omsorg, lek og læring. Omsorg innebærer å gi barna trygghet, nærhet og fysisk kontakt. Dette er avgjørende 

for at barna skal utvikle seg. Denne grunnleggende tryggheten har vi fokus på fra første dag, blant annet ved å 

ha en god start i barnehagen, trygge voksne og gjenkjennbare rutiner. Leken er arena for barnas utvikling av 

vennskap, samhandling og fellesskap. Her får de mulighet til å bygge relasjoner, lære seg språk og sosiale 

spilleregler, og de utvikler her sin identitetsfølelse. I et miljø preget av trygghet og trivsel er barna nysgjerrige, 

kreative og vitebegjærlige. De bruker alle sansene og lærer med hele kroppen.  
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De voksne skal støtte barna når de prøver seg frem og tester ut verden rundt seg. Det skjer når vi 

tilrettelegger for god lek og læring som stimulerer, utfordrer og gir mulighet for nye erfaringer. Utvikling av 

barnas selvfølelse danner grunnlaget for et godt liv i samspill med andre. 

 

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, 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. 

Barna i Kidsa Olsvikfjellet skal lære å respektere andre sine grenser og å sette grenser for seg selv. Vi skal 

kunne si «stopp», regulere følelser og sette ord på dem. Alle barn skal føle seg inkludert i fellesskapet, kjenne 

på og å vise empati. Barnas kontaktpersoner skal bruke barnehagens verdier; anerkjennende, raus og til stede 

aktivt i hverdagen, og gjennom veiledning i møte med barn og voksne.  

 

Kidsa Olsvikfjellet har gjennom Stine Sofie Barnehagepakke fått god kunnskap og 

opplæring i å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Personalet i Kidsa 

Olsvikfjellet innehar god kompetanse innenfor temaet og det arbeides med tematikken 

systematisk gjennom hele året. Barnehagen har i samarbeid med PBL Barnas 

Verneombud. De ansatte har gjennom dette styrket handlingskompetanse for å se og 

hjelpe sårbare barn i barnehagen innenfor følgende kompetanseområder; Vold og overgrep mot barn, 

Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser og barn med behov for spesiell tilrettelegging.  

Formålet med dette temaet er at barna skal; 

- Lære hva vold og overgrep er 

- Vite hva som er lov og ikke lov å gjøre med barn, og hvor de kan få hjelp. 

- Styrke sine ferdigheter i hvordan de kan beskytte seg selv. 

- At utsatte barn skal ha muligheten til å si ifra til en trygg voksen.  

 

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. 

De syv fagområdene som barnehagene arbeider ut ifra er:  

• Kommunikasjon, språk og tekst  

• Kropp, bevegelse, mat og helse  

• Kunst, kultur og kreativitet  

• Natur, miljø og teknologi  

• Antall, rom og form  

• Etikk, religion og filosofi  

• Nærmiljø og samfunn 
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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/ 

 

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. 

Vi har fokus på bærekraftig utvikling. Barna skal i samarbeid 

med motiverte ansatte tilegne seg kunnskap og erfaring med 

avfall, resirkulering og miljøaktuelle problemstillinger. Vi har et lokalt og 

globalt miljøfokus sammen med barna. Vi ser på det «store i det lille» og at 

alle kan være med å bidra til et grønnere planet. 

Vi er stolte av å være en Go Green barnehage. Vi rydder alltid etter oss ute i 

naturen, plukker boss i nærmiljøet og sorterer søppel i barnehagen. Vi skal 

bli glade i naturen og vi skal ta godt vare på den. Dette innbefatter også 

mat. Vi skal være «matreddere», lage god mat av rester og ha minst mulig 

matsvinn. Vi ønsker at barna skal få ta del i samtaler og opplevelser som 

kan gi et læringsutbytte i forhold til hvordan vi vurderer verdien av mat. 

 

 

Mat med Smak, vårt gode måltid   

Hos oss i Kidsa Olsvikfjellet bruker vi måltidene som en pedagogisk arena. Det betyr at Vi 

legger til rette for en hyggelig atmosfære hvor vi serverer varierte og balanserte måltider.  

Barna skal få utforske måltider med alle sansene. Vi skal se, lukte, kjenne og smake på 

maten vi spiser. Samtidig som barna får en felles matopplevelse skal måltidet være et samlingspunkt hvor gode 

historier deles. Samtalene skal styres av barna, med voksne som lytter, responderer i og støtter slik at det blir 

en fin flyt hvor alle barna som ønsker får delta.  

Plasseringen av både barn og voksne er avgjørende for å få til et godt, felles måltid. Den voksne er bevisst sin 

plassering slik at man har oversikt og kan være tilgjengelig for alle uten å måtte reise seg. Dette skaper 

unødvendig uro og vil ødeleggende for det gode måltidet.  

 

Vi har ett varmt måltid i uken der barna får delta aktivt i 

matlagingen. I tillegg har vi en dag i uken hvor alt av 

pålegg som serveres er av fisk samt en dag i måneden 

hvor vi har en vegetarrett.  

Kidsa Olsvikfjellet er en fullkostbarnehage. Dette 

innebærer at barna får servert tre måltider for dagen;  

frokost, lunsj og frukt.  

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

Jump skal bidra til å fremme barns bevegelsesglede og motoriske utvikling gjennom organisert  
og målrettet fysisk aktivitet. Aktivitetene i Jump skal ivareta barns medvirkning. 

Forskning viser at barn i dag er for lite aktiv. Selv om barn er fysisk aktiv store deler av dagen er 

denne aktiviteten rolig og øker ikke barnas puls. Hos oss i Olsvikfjellet barnehage skal vi derfor 
gjennomføre 20 minutter planlagt aktivitet hver dag. Personalet er aktivt med og motiverer barna til å delta. 

JUMP skal bidra til mer fysisk aktivitet i barnehagen både ute og inne. Vi leker oss gjennom forskjellige temaer 

hele året og er innom motoriske grunnferdigheter som balanse, kaste, klatre og hoppe.  

Hos oss betyr jumpaktivteter samhold og at alle skal få tilbud og oppmuntres til å bli med. Det er viktig for oss 

å strekke ut en hånd til den som trenger det. Vi skal tørre å være så fysisk aktiv at kroppen blir trøtt og vise at 
det ikke er farlig når man kjenner på kroppen at vi har vært aktiv. Da er det viktig at personalet er gode 

rollemodeller slik at barna skal følge etter og ha det gøy.      
    

 
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. 

I Kidsa Olsvikfjellet er vi opptatt av at barna skal ha en trygg og god barnehagehverdag preget av omsorg og 

tilstedeværende voksne. Dette er med på å danne rammen for barns psykologiske og sosiale læring og 

utvikling. Barna blir møtt av en primærkontakt som er tilgjengelig og til stede. Primærkontakten skal lære sine 

barn å kjenne og de skal oppleve å bli sett, hørt og anerkjent. De ansatte på avdelingen vil holde en tett og 

god dialog med foreldrene.  

For å sikre en god start i barnehagen har Kidsa Olsvikfjellet: 

• Besøksdager på våren  

• Barnet har en primærkontakt  

• Tilvenningsperiode på 3 dager eller lengre i samarbeid med foreldrene  

• Oppstarts samtale  

• Foreldreundersøkelsen” En god start i barnehagen” 

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 voksne 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 yngst i nye omgivelser. 

Barna vil sannsynligvis 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 sine nye voksne 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. For å lette 

overgangen for barna våre har vi besøksdager på den nye avdelingen sammen med de andre barna som skal 
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bytte avdeling og en trygg voksen. Vi er mye ute sammen og de voksne på ny avdeling vil aktivt oppsøke 

barna der de er for å bli kjent på deres prismisser. 

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. 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. Vi besøker skolene barna skal begynne på 

og bruker deres uteområde så mye som mulig når vi er på tur. Slik at barna får god kjennskap til 

lekeområdene og vi samarbeider tett med skolen og har besøksdager på SFO og skole. Det er viktig for oss å 

ha et tett samarbeid med alle skolene vi har barn som skal starte på, slik at overgangen for barna blir trygg og 

gode. Vi besøker også de andre barnehagene i nærområdet hvor det er førskolebarn, slik at barna får treffe 

flere de skal gå på skole med og kan starte på nye vennskap også før skolen starter. Dersom det er behov for 

det har vi overgangsmøter med skole og hjem. 

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. Vi drøfter barnehagens pedagogiske virksomhet. 

Foreldrerådet (FAU) 

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. 
Vi har en Facebook konto: Kidsa olsvikfjellet, og en Instagram konto: Olsvikfjellet1, følg oss gjerne.  
Bruk gjerne vår digitale samhandlingsplattform, MyKid, for spørsmål og innspill. 
 
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 Olsvikfjellet er en aktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid, og bidrar til helhetstenkning i pedagogisk 

arbeid og utvikling. Våre eksterne samarbeidspartnere er: 
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Barnehagemyndigheten i Bergen kommune, PPT, Barnevernstjenesten, Barnehuset, Olsvik helsestasjon, 

barnehagene og skolene i kommunen og NN universitet- og høgskolemiljø.  

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

KALENDER 

 Dato Aktivitet 

Januar 03.01 

28.01 

Planleggings dag- barnehagen er stengt 

Planleggingsdag - Barnehagen stengt 

JUMP og MAT MED SMAK 

Februar Uke 5 

06.01 

28.02- 0.4 

21.02 

25.02 

Quest- “Å være sammen” 

Samenes nasjonaldag. 

Vinterferie 

Morsmålsdagen 

Karneval 

JUMP og MAT MED SMAK 

Mars 15.03 Barnehagedagen- “Vennskap- Du og jeg” 

JUMP og MAT MED SMAK 

April 11.04-18.04 Påske 

JUMP og MAT MED SMAK 

Mai 17.05 

26.05 

27.05 

Grunnlovsdag- Barnehagen stengt 

Kristihimmelfartsdag- Barnehagen stengt 

Planleggingsdag- Barnehagen stengt 

JUMP og MAT MED SMAK 

Juni 06.06 

15. 06 

Barnehagen stengt- Andre pinse dag  

Sommeravslutning 

JUMP og MAT MED SMAK 

Juli 10.06- 21.06 Sommerferie- Barnehagen stengt 

JUMP og MAT MED SMAK 

August 01.08 

12.08 

Oppstart nye barn og overgang ny avdeling. Store barn = er faddere 

Planleggingsdag 

JUMP og MAT MED SMAK 

September 12.09 Planleggingsdag 

JUMP og MAT MED SMAK 

Oktober 10.10-14.10 

24.10 

31.10 

Skolens høstferie 

FN-Dagen  

Halloween 

JUMP og MAT MED SMAK 

November 04.11 Planleggingsdag  

JUMP og MAT MED SMAK 

Desember 13.12 

16.12 

26.12 

Lucia  

Nisse fest 

Andre juledag- Barnehagen stengt  

 

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