
KIDSA BARNEHAGER

KUNNSKAP & INNOVASJON
– La oppdagelsene begynne!



Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få 
bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna 
skal få bidra i egen og andres læring.

Medarbeidernes rolle
For å realisere samfunnsoppdraget må vi være emosjonelt 
tilgjengelig, modige og lekne. Vårt pedagogiske arbeid  
bygger på arbeidssettet Kunnskap & Innovasjon. De ansatte 
er barnehagenes “Front Line Heroes”.

Vi lar barna delta i praksis og erfare ved å gjøre. Allsidige 
førstehåndserfaringer er viktige. I vår arbeidsmetode er 
ansatte medforskere i barns lek der de ivaretar barns  
lekende tilnærming til nye fenomener og forsterker gleden  
ved å oppdage noe nytt. 

• Barns medvirkning skal prege barnehagens praksis
• Bruke en utforskende arbeidsmetode som tilnærming  

til barnas undring og stille spørsmål som de selv ikke  
vet svaret på

• Gi mange og varierte opplevelser gjennom dagen
• Skape lek- og læringsmiljø som innbyr til undring og 

utforsking, lek og læring
• Sette i gang prosjekter der barna er prosjektledere –  

basert på deres nysgjerrighet, interesser og ønsker
• Være en medforsker i lek med barna
• Bruke observasjon, refleksjon og dokumentasjon som 

verktøy for kartlegging og videre planlegging 

Medarbeiderdrevet innovasjon 
Barnehagen må fortsette å utvikle seg for å fylle sitt 
oppdrag i et samfunn som er i stadig endring. I Kidsa starter 
innovasjonsprosessen i barnehagene. Barnehagene utvikler 
sin egenart og speiler lokalsamfunnet. 

God struktur og samarbeidsprosesser  
Barnehagene skal ha gode møteplasser hvor ansatte har 
muligheter til å reflektere og medvirke for å finne best  
mulig praksis utfra barnegruppens behov og barnehagens 
status, opp imot de krav og forventninger som rammeplanen 
stiller. Vi skaper et klima av åpenhet og mestring, og 
er lydhøre for forslag. Vi anstrenger oss for å hjelpe 
hverandre å se muligheter og ønsker å legge til rette for 
innovasjonsprosesser som drar veksler på medarbeideres 
ideer, kunnskap og erfaring. 

Barnehjernens utvikling fremmes når samspillet mellom barn og voksne starter med det barnet viser interesse 
for eller gjør (for eksempel barnets undring over noe), og den voksne følger opp dette med et samspill preget  
av hver sin tur i flere runder.

I Kidsa Barnehager vet vi at barna er fremtiden.  
Vår verden er i stadig endring, og for å ruste barna 
for dette ønsker vi å skape kreative, lekende, 
kritisk tenkende og nysgjerrige barn. Gjennom vår 
arbeidsmåte Kunnskap & Innovasjon ønsker vi at 
barna som går i Kidsa skal få muligheten til å utvikle 
seg til verdensborgere som har kunnskap, driv og ideer 
som kan føre til innovasjon i hele samfunnet.

Barnesyn
Barnesynet dreier seg om hvilket syn vi har på barna og om 
de ansattes holdninger. Vi ser på barna som kompetente og 
deltakende individer som er involverte i og har innflytelse over 
hverdagen i barnehagen, dette er viktig for oss. Vi lytter til 
barna og tar dem på alvor. 
 
Vi møter barna i barnehagene våre med respekt og forståelse 
for deres følelser og behov. Barnehagene tilrettelegger for 
gode relasjoner mellom barn, og skaper forhold der barna får 
mulighet til å utforske verden i fellesskap med de ansatte og 
sammen skape nye erfaringer og kunnskap. Vi fremmer evne 
og lyst til å lære seg å lære – for hele livet.

Våre verdier
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.   

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.  

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.  

Lek og nysgjerrighet
Lek og nysgjerrighet er barns naturlige drivkraft til å utforske 
og lære om seg selv og omgivelsene. Evnen til undring drives 
frem i samspill med ansatte som ser hva barnet er interessert 
i. Barn kan oppleve positive effekter av sin nysgjerrighet: 
oppdagelser, spenning, anerkjennelse, mestring og glede.

May Britt Drugli, for NTNU

Vår visjon

Rammeplanen: Barnehagen skal fremme læring

Med livslang lyst til lek og læring"
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Våre konsepter
Kunnskap & Innovasjon er vårt arbeidssett.  
I tråd med dette arbeidssettet har vi utviklet 
forskjellige konsepter som er verktøy i våre 
barnehager. I konseptene gis det handlingsrom 
og de tilpasses lokalsamfunnet barnehagene er 
en del av. De er godt forankret i rammeplanen.

Mat med Smak
Måltidene er en viktig pedagogisk arena og 
skjer i en hyggelig atmosfære. De er preget 
av samhandling og fellesskap, hvor ansatte er 
viktige rollemodeller.  

Mattilbudet i de ulike barnehagene har lokale 
variasjoner, men fellesnevneren er at maten 
som serveres er næringsrik og variert.

Go Green 
Kidsa Barnehager har oversatt rammeplanen 
til handling og utviklet en egen bærekrafts-
pedagogikk. 

◦	 Barnets	beste	må	tas	i	betraktning	i	alle	avgjørelser		
	 som	gjelder	barn
◦	 Alle	barn	har	rett	til	å	si	sin	mening	og	få	den	respektert
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Jump
Jump skal fremme barns motoriske utvikling 
gjennom organisert fysisk aktivitet hver dag. 
Aktivitetene i Jump er knyttet til et årshjul. Slik 
sikrer vi målrettet utvikling av ulike motoriske 
ferdigheter.

Familietjenester
Vi ønsker å gjøre hverdagen lettere for våre 
familier og utvikler våre Familietjenester hele 
tiden. Noen av våre barnehager tilbyr blant annet 
følge på t-bane, fullkost og kjøp av brød og kaffe 
ved henting/levering.

Quest
Hvert år gjennomfører Kidsa Barnehager 
samlende arrangement for alle våre barnehager 
knyttet til vårt mål om nysgjerrighet, 
utforskertrang og skaperglede.
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