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VELKOMMEN TIL OSS 

Vi gir ditt barn 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 har barnehager flere steder i Norge.  

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 

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.  

Velkommen til Kidsa Sandgotna  

Hilsen Jan Lund Janson, daglig leder 

  

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
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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  

For barna i Kidsa Sandgotna betyr dette at alle skal bli sett og lyttet til. De voksne møter barna med respekt 

der vi bekrefter deres følelser og opplevelser. Vi er opptatt av å ta barnets perspektiv, og på den måten la 

barnet selv få eie sine opplevelser og følelser. Det betyr for eksempel at vi tar oss tid til å høre hva barnet har 

å si før vi kommer med vår respons. Det gjelder å legge vekt på nonverbale signaler i tillegg til verbale i 

kommunikasjonen. Vi viser forståelse for det barnet føler ved å sette ord på følelsene og opplevelsene som 

barnet har. Ordene hjelper best når vi også viser forståelse for barnet på andre måter, som gjennom at 

ansiktet vårt viser medfølelse og stemmen vår formidler varme. Barnet blir møtt med “gode fjes”. 

En anerkjennende væremåte skaper tillitt og nærhet i relasjonen. Gjennom selv å møte anerkjennelse og 

respekt, lærer man å anerkjenne og respektere andre. 

Raus 

For barna i Kidsa Sandgotna betyr dette at de blir møtt av åpne og tålmodige voksne som ønsker det beste for 

barnet. 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. Hos oss betyr det å være raus at alle barn skal bli møtt av voksne som ser barnas 

behov og følelser. Den voksne møter barnet med raushet og romslighet. Vi skal være “rund i kantene”, men 

samtidig sette adekvate og tydelige grenser for barnet. 

Til stede 

For barna i Kidsa Sandgotna betyr dette at de er omgitt av engasjerte og nære voksne som observerer, 

vurderer og støtter den enkeltes behov for trygghet og utfordringer. De voksne er aktive, delaktige og 

tilgjengelige der barnet er. De voksne skal være et “støttende stillas” for barna på deres vei i utviklingen. Vi 

veileder, støtter og hjelper barna til å bli selvstendig og er en støtte i sosialt samspill. 

 

 

PEDAGOGISK KVALITET 

Omsorg - En god barndom varer hele livet 

Hver dag fylt med livsglede, lek og læring. Barndommen er en viktig erfarings- og læringsfase i livet.  Vi 

anerkjenner, bekrefter og støtter barnas behov og initiativ. Trygge, stabile tilknytningspersoner stimulerer og 

oppmuntrer til samspill mellom barna og gir opplevelse av god tilhørighet. En pedagogikk basert på kjærlig 

omsorg sikrer den gode kvaliteten i tilbudet vårt.  
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Arbeidsmetoden handler om trygg tilknytning. Barna skal møte nære voksne som gir gode relasjoner, som 

fremmer trivsel, trygghet og et godt selvbilde. Barna skal oppleve at de får den omsorg og forståelse som de 

kommunisere at de har behov for. Barna skal oppleve anerkjennelse på egne følelser og behov. 

Trygghetssirkelen: Vi bruker den i praksis. Vi snakker høyt om hvor barnet er i sirkelen, reflekterer over hva vi 

kan gjøre og handle deretter. Når barn har utfordringer med følelsesregulering, skal vi voksne være så kloke 

og gode at vi er der og støtter dem i følelsene. Et barn skal aldri gråte eller være sint alene. For å sikre barnas 

tilknytning kartlegger vi voksen-barn relasjonen minimum to ganger i året. 

 

10 tegn på trygg tilknytning 
1. Barnet viser den voksne positive reaksjoner om morgningen 

2. Barnet søker og tar imot trøst fra den voksne 

3. Barnet hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent når vedkommende tar barnet 

4. Barnet gi den voksne klem -vil sitte på fanget 

5. Den voksne fungerer som en "ladestasjon" for barnet 

6. Barnet vet hvor den voksne befinner seg 

7. Barnet ber den voksne om hjelp 

8. Barnet er glad og fornøyd sammen med den voksne 

9. Barnet samarbeider som oftest med den voksne 

10. Barnet responderer på adekvat grensesetting fra den voksne 

 

Hos oss betyr dette at vi er større, sterkere, klokere og god. I det ligger det å kunne ta grep, organisere, 

planlegge, forberede og ha kontroll over situasjonen. Når barn kjenner at vi voksne er større på den måten vil 

barna føle seg tryggere. Vi beholder godheten for barnet, også i situasjoner hvor vi må sette grenser og ta 

ledelsen. 

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

Læringsmiljøet er en viktig basis for vår kvalitet. Barna har tilgang til variert utstyr og materiell, oversiktlig og 

lett tilgjengelig. Det er plass og rom til lek og utfoldelse både inne og ute, slik at utforskning og undring kan 

pågå og utvikle seg over tid og gi gode utfordringer. Våre fysiske rammer innbyr til lek og meningsfylte 

opplevelser.  
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Hos oss betyr dette at vi voksne tilrettelegger for god lek i et variert miljø, ute og inne. Det fysiske miljøet er 

formet slik at alle barna har mulighet til å delta i lek og aktiviteter. Leker og materiell er tilgjengelig for barna, 

og tilpasset barnas alder og modenhet. Vi ser at gode leke- og læringsmiljø bidrar til livsmestring og 

inkludering, og et godt miljø bidrar til at barna får utfolde seg, være kreativ og skaper gode læringssituasjoner.  

Barna er avhengig av deltakende og tilstedeværende voksne i leken og hos oss i Kidsa Sandgotna er dette noe 

vi jobber mye med. De voksne er aktive, delaktige og tilgjengelige der barnet er. De voksne skal være et 

“støttende stillas” for barna på deres vei i utviklingen. Vi veileder, støtter og hjelper barna til å bli selvstendig 

og er en støtte i sosialt samspill.   

Lek - Barns medvirkning 

Vi tar barn 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. Medvirkning har stor betydning for utvikling av god selvfølelse og 

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

Hos oss betyr dette at barna får uttale seg om hverdagen i barnehagen. Barna får være med å påvirke hva 

som skjer i løpet av dagen, og gjennom demokratiske valg får barna en begynnende forståelse for hvordan 

samfunnet fungerer. Et eksempel på hvordan barna får medvirke er valg av tursted. Barna får stemme over to 

steder og ser at flertallet bestemmer. Hos de minste barna har kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon mye 

å si for deres medvirkning. Vi leser barna og tolker deres signaler og sammen med observasjoner tilrettelegger 

vi for at deres tanker og synspunkter kommer frem. 

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår! 

Vi jobber aktivt med barnehagens psykososiale miljø. Vi har nulltoleranse for krenkelser, som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering, og vi griper inn om et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Vi jobber 

systematisk og kontinuerlig, sammen med foreldrene og SU, for et trygt og godt barnehagemiljø.  

Se Norlandia og Kidsa sin «Standard for barnehagens psykososiale miljø» 

Les mer om hvordan vi jobber i våre progresjonsplaner 
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KUNNSKAP & INNOVASJON 

Vi bidrar til at barna får utfolde seg i et nysgjerrig, utforskende og idéskapende miljø. 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. Vi 

byr på oppdagelser og ny kunnskap for å åpne for kreativ ideskaping, for fremtiden trenger nysgjerrige og 

innovative verdensborgere. La oppdagelsene begynne! 

 

 

 

 

Mat med Smak 

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 Sandgotna betyr det at barnehagemåltidet handler om mer enn bare 

maten som spises. Måltidet er en sosial og pedagogisk arena der ulike deler av 

Rammeplan integreres. Barna opplever medvirkning, fellesskap og tilhørighet. 

Måltidsituasjonene skal være preget av gode samtaler med voksne som gode 

rollemodeller. Barna skal støttes i sin utvikling av sosial kompetanse og inkluderende 

fellesskap. Barna skal få god tid og mulighet til å utforske ulike smaker og på den 

måten utvide smakssansene. 

Vi tilbyr to varmmåltider i løpet av uken. En grøtdag og varm mat 1 dag i uken. De andre dagene har vi 

smørelunsj med variert pålegg. Vi tilbyr grønnsaker til alle måltidene og begrenser bruken av sukker til et 

minimum.  

Barna skal gjennom aktiv deltakelse i forberedelse, tilberedning og opprydding etter måltidene få kunnskap om 

mat og helse og gjennom dette lære å ta vare på egen helse. 
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Jump 

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Målet er å utvikle barnas motoriske ferdigheter. 

Målet med Kidsa Jump er utvikling av motoriske ferdigheter gjennom organisert fysisk aktivitet i 

minimum 20 minutter per dag. Mange barn blir veldig flinke på en håndfull aktiviteter –for 

eksempel å løpe, hoppe tau og sykle –men hva med aktivitetene de velger bort? Bredde og variasjon er viktig 

for barnas motoriske ferdigheter. Det er kritisk at barn lærer seg alle slags «grunnbevegelser», uten det vil de 

ikke bare bli i dårligere fysisk form, men vil også som konsekvens bli dårligere til å lese, skrive og regne! Kidsa 

Jump er en systematisk tilnærming til å utvikle alle grunnbevegelsene eller motoriske ferdigheter som barn bør 

mestre. 

Hos oss Kidsa Sandgotna betyr det at vi setter av tid ila dagen til fysisk aktivitet. For eksempel å hinke bort til 

vasken for å vaske hender som en morgengymnastikk-aktivitet. Yoga/avslapping før eller etter lunsj for 
avkopling og en fast tid i utetiden til en planlagt fysisk aktivitet med fokus på varierte bevegelser. Vi har et 

eget signal for Jumptiden som barna kjenner igjen.   

 

Vi har en Jump-ambassadør som skal videreføre dette til barnehagen og i neste omgang er vi alle ansvarlige 

for å implementere dette på en inspirerende og gøy måte for barna.        

 

Go Green 

Go Green er vårt miljøkonsept. Barna skal få kunnskap og erfaring samt 

bidra til et miljøvennlig samfunn. 

Hos oss i Kidsa Sandgotna betyr dette: 

• Barn og voksne plukker søppel på turdager 

• Vi kildesorterer bosset vårt. Vi kaster glass og metall i bosskontainere nede på parkeringsplassen og 

går «panteturer» til butikken med flasker og batterier 

• Vi reduserer matavfallet vårt ved at skiver og pålegg som er igjen fra lunsjen blir påsmurte skiver til 

fruktmåltidet. 

• Vi bruker miljønett i stedet for plastposer til byttetøy til og fra barnehagen. 

• Barnehagen prøver så langt det lar seg gjøre å være papirløs ved å bruke MyKid som 

informasjonsarena og e-mail som erstatter de skriv som tidligere ble hengt opp i garderoben eller på 

plassene til barna 
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Quest - uke 5 

Hvert år uke 5 markerer vi hvordan vi jobber med Kunnskap & Innovasjon.  

Tema for Quest 2021 er «Helter!».  

Hva betyr det å være en helt, en hverdagshelt? Temaet kan knyttes både til historiske og levende helter som 

har bidratt til en bedre verden. Hva kan vi lære av disse fortidens helter?  

Hvem er barnas helter i dag? Hvem er heltene i nærmiljøet eller i barnehagen? La oss ikke glemme at det å 

være en helt ikke nødvendigvis krever ekstraordinære evner. Vi kan alle være helter på vår egen måte med 

våre styrker og svakheter. I samarbeid med andre kan vi være enda større helter. 

 

Helter er et tema som inspirerer til lek, latter og moro. Hos oss i Kidsa Sandgotna 

betyr dette at vi skal videreutvikle vår leke-sosial-kompetanse. Dette er et prosjekt som blir til underveis med 

barns medvirkning og undring i fokus. 

 

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 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. 

 

Les mer i våre progresjonsplaner 

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

 

GODE OVERGANGER 

Vi legger til rette for at 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. 

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. 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader
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Gode overganger mellom gruppene 

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.  

Barn som skal bytte avdeling får i forkant være sammen med den nye avdelingen, både i lek inne og ute, men 

også ved å spise måltider der.  

I løpet en vanlig hverdag er avdelingene mye sammen, både i utetid, om morgenen og ettermiddagen, men 

også under sovetiden er de yngste mye sammen. Vi er en barnehage og alle voksne har ansvar for alle barna, 

noe som gjør at alle barn blir kjent med de voksne. I tillegg roteres personalet og er innom alle avdelingene. 

 

Skolestarterne 

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 

Hos oss i Kidsa Sandgotna betyr dette at vi legger godt til rette for en trygg og god overgang fra barnehage til 

skole. Vi samarbeider tett med Loddefjord skole og Vadmyra skole. Hvert år planlegger vi besøksdager på 

skolene til der barna får være med 1. klasse i en skoletime og besøke SFO. Vi besøker uteområdet til begge 

skolene jevnlig utover våren. Overføringsmøter med avdelings- og SFO-leder der vi informerer om barna som 

skal begynne på skolen er viktig for at barna skal bli tatt godt imot ved skolestart. Der det er særlig behov har 

vi individuelle overføringsmøter med enkeltbarn. Her deltar foreldre, pedagog fra barnehagen, lærer, avdelings- 

og SFO-leder fra skolen. 
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OBSERVASJON, DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON 

Observasjon handler om å se, basert på kunnskap og på nysgjerrighet, å se etter noe særskilt eller se for å 

finne ut. Det finnes mange ulike observasjonsmetoder. For å utvide vår måte å tenke om barn, om læring og 

om kunnskap må vi gjøre observasjoner om til dokumentasjon og dele dem med andre. For å forstå det 

komplekse i barns liv, lek og læring trenger personalet å dele hverandres tanker.  

Vi gjør vårt pedagogiske arbeid synlig og åpent for refleksjon og ny innsikt. Vi og barna reflekterer over og 

diskuterer hva vi gjør og hvordan det fungerer i praksis. Vi setter barnas medvirkning i system og oppmuntrer 

til en nysgjerrighetskultur. På denne måten blir vi en lærende organisasjon. Vi utfordrer og utvikler vårt syn på 

kunnskap og læring, på omgivelser og forutsetninger for hvordan de kan endres. 

Refleksjon handler om bevisste tankeprosesser over det som er observert og dokumentert. Vi ser kritisk på vår 

egen praksis for hele tiden å skape forandring, bevegelse og utvikling for barnets og barnas beste.  

Vi gjennomfører systematisk målinger, refleksjoner og analyser gjennom måling av kjerneprosesser: 

Rekruttering/Opptak * En god start * Lek & Læringsmiljø * Samarbeide barnehage/hjem * Overganger 

Vi støtter og utfordrer hverandre i vårt utviklingsarbeid, for vi vet at leke- og læringsmiljøet utvikler barnas 

erfaringsdannelse og læringsprosesser. Våre systematiske prosesser for måling av kjerneprosesser styrker vårt 

kvalitetsarbeid hele året. 

Hos oss i Kidsa Sandgotna har vi dette året størst fokus på lek og læringsmiljø derunder barnas psykososiale 

miljø. Vi er opptatt av at barna skal heve sin sosiale kompetanse og trives ved å blant annet ha en trygg 

tilknytning til voksne på avdeling. Kidsa Barnehager har utarbeidet en egen standard for barnehagens 

psykososiale miljø, med tilhørende rutiner for tiltak rundt krenkelse/mobbing. Dette er et proaktivt og 

forpliktende verktøy for å sikre barnas tirivsel og personalets ansvar. 

Periodeplanene våre går over to måneder. Disse planene inneholder planer og tema for perioden samt 

pedagogisk dokumentasjon som viser barnas progresjon fra forrige periode. 
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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 bygger på gjensidig åpenhet og tillit. 

Foreldresamtaler 

Vi tilbyr minimum to samtaler i året, med dialog og erfaringsutveksling om ditt barns trivsel og utvikling, og 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 er et rådgivende og samordnende organ for foreldre og ansatte. Det avholdes minst to møter i løpet av 

barnehageåret. 

Skriftlig informasjon fra barnehagen  

Vi er avhengig av et tett og godt samarbeid med hjemmet for å ivareta barnets beste. Hos oss betyr det at vi ha 

daglig muntlig dialog med foreldre i hente- og bringesituasoner. Den skriftlige informasjonen i barnehagen gis 

fortrinnsvis gjennom kommunikasjonsportalen MyKid. Her legger vi ut all skriftlig informasjon: årsplan, 

periodeplan, sovetider og pedagogisk dokumentasjon med tekst og bilder. 

I kalenderen på MyKid legger vi inn de ulike aktivitetene for dagen. MyKid brukes også til beskjeder fra foreldre 

samt å registrere fravær. 

På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss, barnehagens aktiviteter og arrangementer. 

Bruk gjerne Tavla eller bruk foreldreappen «MyKid» for spørsmål og innspill. 

Hos oss i Kidsa Sandgotna betyr det at all skriftlig kommunikasjon foregår via MyKid. 

Eksterne samarbeidspartnere 

Kidsa Sandgotna 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, NN helsestasjon, 

barnehagene og skolene i kommunen og NN 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 Uke 5 Quest 

Februar 5 

6 

12 

Planleggingsdag 

Samefolkets dag 

Karneval 

Mars Uke 9 Skolens vinterferie 

April Uke 12 

1-5 

Påskefrokost 

Påskeferie 

Mai 1 

13 

14 

17 

23 

24 

Offentlig høytidsdag 

Kristi Himmelfartsdag 

Planleggingsdag 

Grunnlovsdagen 

1. pinsedag 

2. pinsedag 

Juni 1 

8 

18 

Åpen dag 

Sommerfest 

Siste skoledag 

Juli 12-25(uke 28 

og 29) 

Sommerstengt Barnehage 

August  

20 

Oppstart nye barn 

Planleggingsdag 

September 13 

15 

Planleggingsdag 

Foreldremøte 

Oktober Uke 41 

24 

Skolens høstferie 

FN dagen 

Solidaritetsmåned 

November 5 Planleggingsdag 

Desember  

13 

16 

Advent 

Lucia 

Nissefest 
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