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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, og 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. 

I Kidsa Tertitten har leken en sentral plass. Barnas hverdag skal være fylt med glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom leken. Med en lekende tilnærming skal vi fremme kunnskapstørsten, skapertrangen og 

livsgleden hos barna. Det betyr at vi har vårt fokus rettet mot å skape et stimulerende lekemiljø, hvor barna 

kan bli inspirert og motivert til å fantasere. Hos oss skal det både være utfordrende og trygt å være. Vi skaper 

felleskap og tilrettelegger for vennskap.   

Vi har også flere fokusområder i 2021, «go green», «mat med smak» og «jump» og «helter». Disse kan 

utforskes hver for seg, men også i sammenheng. 

Måltidene våre skal skape matglede og fellesskap, og være en viktig læringsarena for barna. Barnehagen skal 

også bidra til å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. 

Med prosjektrettet arbeid skal barna få være med å utforske og medvirke. Prosjektene vil være rettet mot 

fokusområdene, men også mot det barna er nysgjerrige på og opptatt av. På den måten medvirker de i egen 

hverdag og er med å påvirke barnehagens aktiviteter.   

Vi har en rytme der fast struktur med blant annet aldersdelte grupper og felles turer, veksler med perioder der 

barnets her og nå styrer dagen. 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.  

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at dere får komme på individuelle besøk før oppstart. Dere blir 

kontaktet av barnehagen for å avtale tid. Her vil dere få hilse på personalet, utveksle informasjon og oppleve 

leken på avdelingen. Når barnet starter i barnehagen, møter dere en kontaktperson. Vi tilstreber å tilrettelegge 

for at hvert enkelt barn blir møtt på sine behov, og opplever at barn er ulike i forhold til hvor lang tid de 

trenger på å føle trygghet. Noen ganger søker barnet en spesiell voksen det opplever seg tryggest hos, og da 

prøver vi å imøtekomme dette. Etter noen dager vil dere ha en oppstarts samtale med pedagogisk leder eller 

barnehagelærer på avdelingen. 

 Velkommen til Kidsa Tertitten 

Hilsen Irene F. Mathiassen, 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 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  

- Barna blir møtt på en omsorgsfull og ivaretagende måte, hvor de voksne bekrefter barnas behov og 

følelser. 

-  Hos oss blir alle sett og hørt.  

- Vi sier «ja» hvis vi ikke har noen grunn til å si «nei». 

- Dialogen mellom oss er likeverdig. Det betyr at de voksne er lydhøre og viser nysgjerrighet og 

interesse for barnas engasjement og hva barna gir utrykk for. 

- Vi skal vise respekt for ulike standpunkt, barnas innspill skal bli tatt på alvor. 

 

Raus 

- Vi har toleranse for at vi alle er ulik og verdsetter mangfold. 

- Vi gir av oss selv for å støtte fellesskapet. 

- Vi stiller opp for alle og fordeler vår oppmerksomhet. 

- Vi tåler å strekke våre egne grenser for å møte andres behov.  

- Vi roser og oppmuntrer hverandre.  

 

Til stede 

- Barna møter voksne med en lekende tilnærming. 

- De voksne tar seg tid til samtaler og undring. 

- Voksne støtter og veileder, slik at barna utvikler tillit til egentenkning og mestring. 

- «Her og nå situasjoner» blir viktige læringsarenaer. 

- De voksne ser barnehagehverdagen gjennom barnas øyne.  
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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.  

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at barna møter varme omsorgspersoner som tilstreber å se barnas 

behov og møte disse. Glede og humor blir viktig næring i samspillet. Vi bruker språket aktivt og hjelper barna 

med å sette ord på følelser og behov. Trygghetssirkelen blir brukt som vinkling inn mot tilknytning og omsorg. 

Den gir oss et bilde på hvordan vi som voksne kan møte barna på best mulig måte og justere oss til det 

enkelte barnet.  

TRYGGHETSSIRKELEN 

MED FOKUS PÅ BARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at vi har gode lekerom for rollelek med materiell til alle aldre. Vi har 

rom for fysisk utfoldelse og vi har rom for roligere lek til spill, lesing, bygging o.a. Vi har et rikholdig utvalg av 

leker og materiell som gir inspirasjon for fantasi, kreativitet og problemløsning. Uteplassen har variert og 

kupert terreng med akebakke, veier til sparkesykkel, lang rutsjebane og småhus. Vi har epletre og bærbusker 

og en egen kjøkkenhage. Bergknausen, eller fjellet som barna kaller den, er ideell for fysisk aktivitet som 

klatring og annen motorisk trening. Her stortrives barna i leken. De aller yngste har en egen skjermet uteplass, 

men når de små barna er klar for det benytter de seg av hele uteplassen.   
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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 i Kidsa Tertitten betyr dette at vi oppmuntrer barna til aktivt å gi uttrykk for sine behov, tanker og 

meninger slik at de utvikler tillit til egen deltagelse og egen påvirkning av felleskapet. Vi tar utgangspunkt i 

barns nysgjerrighet og starter prosjekter og aktiviteter ut ifra dette. Personalet har en undrende innstilling og 

utforsker sammen med barna. Vi støtter barnets kreativitet og vitebegjær.  

 

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.  

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at vi er aktive og engasjerte voksne som er nær barna i lek og deltar i 

leken på barnas premisser. Ved å gi barna felles opplevelser skaper vi grobunn for god lek og er med på å 

opprettholde samspillet og gi næring til vennskap. Uheldige maktmønstre blir tatt tak i «her og nå» og vi 

stopper uakseptabel handling.  

Se Norlandias «Standard for barnehagens psykososiale miljø» 

Les mer om hvordan vi jobber i våre progresjonsplaner 

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! 
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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 Tertitten betyr dette at gjennom arbeidet vårt med mat med smak skal det 

være synlig at barnehagen har fokus på å gi barn erfaring med og kjennskap til ulik mat. 

Barna skal også få kjennskap til hvor og hvordan maten blir til. Dette får de gjennom å være 

med på ulike prosesser, f.eks. vår aktivitet i grønnsakshagen slik at vi kan høste av den sommer og høst.  

De skal få erfare å være med i prosessen fra jord til bord. Dette kan også foregå inne med planting av f. eks 

paprika og ulike krydderplanter. Det er spennende og ikke minst utforskende for alle aldersgrupper i 

barnehagen å se noe som de selv har plantet spire og gro. 

I mat gruppene får barna være med på hele prosessen fra å kutte opp grønnsaker, og måle opp hvor mye 

vann o.l. som skal være i maten. De får smake, lukte og kjenne på de ulike konsistensene av maten. De skal få 

erfare at konsistens kan forandre seg ved koking og steking, ved at de får se, kjenne og smake på før og etter. 

Det er viktig for oss at vi gir barna mulighet til å undre seg over ting de lurer på rundt matlagingen, og at vi 

klarer å skape ro. Vi ønsker at tilberedning av mat gjøres i en liten gruppe med barn, hvor de voksne kan være 

tett på. 

Erfaringsvis er det å være med på å tilberede maten med på å skape matglede blant barna, og gjør at de 

ønsker å utfordre sine egne smaksløker.  

Vi lager varmmat en gang i uken, ellers dekker vi på med deilige smøremåltid. Hvor vi alltid serverer 

grønnsaker til, som tomat, agurk og paprika. Det hender at vi her beriker måltidet med noe fra vår egen 

kjøkkenhage som f. eks sukkererter, eller salat. 

Matgleden kommer også ved felleskapet rundt måltidet og den gode samtalen om stort og smått. Vi ønsker at 

barna skal få gode erfaringer med å hjelpe hverandre rundt måltidet, ved f. eks å spørre om den som sitter 

nærmest kan sende istedenfor å rope ut. Her har personalet en viktig rolle ved at de er tilstedeværende 

voksne for barna. Det er av stor betydning at personalet fremstår som gode rollemodeller når det kommer til 

det å smake på maten, og at vi gir utrykk til barna at å smake er kult.  

Rammeplanen sier: “Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn 

mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.” 

 

Jump 

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

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at vi tilrettelegger for fysisk aktivitet i barnehagen. 

Målet er å øke bevisstheten rundt hvor mye og hvordan barn er fysisk aktiv i løpet av en 

barnehagehverdag.  

Vi ønsker å implementere små aktiviteter i hverdagen til barna, som oppfordrer de til å være mer motorisk 

aktiv. Som f, eks lage hinderløyper, merker i gulvet og bakken ute der de må hoppe, hinke og lignende. Med to 

måneders intervaller fokuserer vi på noe mer spesifikt innen fysisk aktivitet, som for eksempel balanse. Her 

bruker vi forskjellige aktivitetskort som kan hjelpe oss å få inspirasjon til aktiviteter vi kan gjennomføre i løpet 

av måneden. Dette vil bli dokumentert i tilbakeblikk fra hver enkelt avdeling. 

Ellers inviterer vår flotte kuperte lekeplass til variert fysisk aktivitet.  

Rammeplanen sier at: “barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede 

og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i 

bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.” 
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Go Green 

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

miljøvennlig samfunn. 

 

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at vi ønsker å starte tidlig med holdningsarbeid. 

Vi vet at det vi lærer og gjør i barndommen former oss som voksne. Barnas kunnskap 

og voksnes holdning er nøkkelen til å klare å gjøre en endring. Sammen skal barn og 

voksnes holdninger bevisstgjøres gjennom resirkulering. Hva skjer med bosset vi kaster? Hva skjer med maten 

som kastes? Gjennom sortering av boss får barna undret, erfart og tilegnet seg kunnskap om hva som er 

nedbrytbart og hva som må resirkuleres.  

Vi skal ha fokus på redusering av matsvinn. Vi skal bevisstgjøre barna på om de er sultne nok til å forsyne seg 

en siste gang, slik at vi unngår å kaste så mye mat. På utgåtte matvarer skal vi bruke sansene våre. Ser maten 

god ut? Lukter den godt fremdeles? Smaker den godt? Da kan den spises selv om den er gått ut på dato. Vi 

skal jobbe med gjenbruk. Vi skal reparere leker og utstyr som kan fikses. Vi skal kombinere det å gå på turer 

med å plukke med oss det vi kommer over av boss på turen.  

I barnehagen skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal bidra til barna forstår at 

dagens handlinger har konsekvenser for framtiden og dermed handler bærekraftig. 

 

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 Tertitten betyr dette at vi starter i Questuken med å spørre barna hva en «helt» er for dem. 

Ved å gi barna ulike assosiasjoner og innfallsvinkler kan vi få mange forslag. Vi lager en pedagogisk sol ut ifra 
hva som kommer frem. Ved å ta utgangspunkt i barnas utsagn og interesser kan vi starte små og store 

prosjekt med helter som tema utover i året.  

 
Vi ønsker å se sammenheng med naturen og hva den gjør for kloden. Hva er dyrenes og insektenes funksjoner 

i naturen? Hva gjør trær og planter for oss?  
  

I tillegg vil vi se på sammenhengen temaet «helter» og vårt psykososiale miljø. Vennskap handler om å bygge 

hverandre opp. Hva gjør jeg som er bra? Hva gjør vennene mine som er bra? Ved å gi grobunn for god 
selvfølelse og trygg tilknytning kan vi fremheve gode handlinger og hensikter, som igjen kan settes i 

sammenheng med «heltestatus».  
 

Med de aller yngste vil vi bruke mye sang, musikk, litteratur og natur for å fremheve personer, dyr og figurer 

som barna ser opp til og som viser gode handlinger og hensikter. Vi ønsker at dette kan påvirke positivt 

hvordan barna kan vise omtanke både for hverandre og for f.eks. naturen.  
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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 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, kunnskap 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. 

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at vi tilrettelegger for at alle barna blir hørt og sett. Barnas meninger 

blir tatt på alvor. Vi jobber kontinuerlig med at alle barna etablerer en tilhørighet til gruppen, og at vi gir gode 

vilkår for lek og vennskap, også på tvers av avdelingene. I vår barnehage skal barnet oppleve å medvirke til 

sitt hverdagsliv, dette skal være grunnlaget i alt vi gjør. Gjennom intervjusamtalene og hverdagssamtaler med 

barna oppmuntres de aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger slik at de kan utvikle tillit til egen 

deltagelse og egen påvirkning av fellesskapet. Barna skal lyttes til også der de utrykker motstand og uenighet. 

Med sensitive og ivaretakende voksne, som fanger opp barnas uttrykk og behov, blir barna hørt uavhengig av 

barnas språklige forutsetninger. 

 

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 stort fokus på at barna skal bli godt kjent med sin nye avdeling og sine nye voksne i god tid 

før overgangen faktisk skal skje. 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.  

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader
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For å lette overgangen for barna våre fra småbarnsavdeling til de store avdelingene organiserer vi 

i Kidsa Tertitten felles aldersdelte grupper. 2 åringene på den yngste avdelingen har ukentlig felles leke 

stund både ute og inne med 2 åringer på de store avdelingene gjennom hele året. I tillegg har vi felles lekerom 

som de yngste bruker når de er klare og trygge. I starten er de yngste mest på egen avdeling hvor «trygg 

tilknytning» har høyt fokus. På vårhalvåret beveger de seg mer ut av egen avdeling, utforsker fellesområder og 

den store lekeplassen sammen med de andre barna og ansatte. Det betyr at når barna starter på stor avdeling 

er de kjent både med barn, ansatte, lokaler og områder. Vår erfaring er at barna både er motivert og trygg på 

det som skal skje.  

Vi håper at det utover våren 2021 vil bli mulighet for lettelse i smitteverntiltak og kohortinndeling slik at vi kan 

organisere overgangen som planlagt. Om ikke får de yngste bruke fellesareal til avtalte tider, og de får besøke 

utelekeplassen nede med god avstandsmargin. Barna vil likevel lære å kjenne ansikt på barn og ansatte på ny 

avdeling, som igjen skaper trygghet for dem.  

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 

For å lette overgangen for barna våre har vi som tradisjon å besøke 1 klassen på skolen en gang i løpet av 

våren. Her får barna gjøre seg kjent med klasserommet og være med på samling, arbeidsøkt og friminutt. Vi 

har nær beliggenhet til skolen og går ofte tur til skolen og gjør oss kjent med området rundt. 1 klassen er også 

på besøk til vårt uteområde, og de barna som tidligere har gått i vår barnehage blir invitert til oss hvor de får 

fortelle om hvordan det har vært å starte på skolen.  

I tillegg har vi aktivitetsdag med 1 klassen og skolestartere fra andre nærmiljøbarnehager ved idrettsanlegget 

på Åstveit. Med en slik fellesopplevelse kan vi skape trygghet og forutsigbarhet om hvem de skal møte og være 

sammen med på skolen.  

Skolestarterne i Kidsa Tertitten samles ukentlig i gruppe for å ha skoleforberedende oppgaver, leke og skape 

felles opplevevelser. Ellers organiserer vi dagene slik at vennskap kan etableres på tvers av avdelinger, og at 

barna kan oppsøke avdelingen de ikke tilhører for å leke når de ønsker.  

Grunnet Covid 19 og smitteverntiltak har vi måtte organisere dette annerledes i 2020, og mest sannsynlig må 

vi det i starten av 2021. Skolestarterne har hatt noen felles turer utendørs, og har hatt førskolegruppen på hver 

sin avdeling.  
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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. Vårt system for måling av kjerneprosesser styrker vårt kvalitetsarbeid 

hele året. 

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at vi i periodeplaner vil dokumentere arbeidet som har blitt 

gjennomført i lys av målene, den skal gi et tilbakeblikk fra forrige periode. Her vil vi beskrive hvordan 

prosjektene har utviklet seg, og eventuelt hvor veien ser ut til å gå videre.  

Målene er laget slik at barnas innspill og interesser lett kan infiltreres i planene og barna blir tatt med på 

evaluering etter endt prosjektarbeid. 

Barnehagen jobber for å tilpasse seg hvert enkelt barns behov for oppfølging og støtte. 

Våre planer og aktiviteter tilpasses alder og modning på barna. Vi har systematisk vurdering på vår praksis som 

vi har jevnlig gjennomgang av. Her er våre kjerneprosesser i fokus. Dette året har vi hatt størst fokus på «lek 

og læringsmiljø».  

 

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. 

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr det at alle får tilbud om foreldresamtale ved oppstart om du er ny i 

barnehagen, i november og på vårparten. Oppstartsamtalen handler om å bli kjent med barna og dere foreldre 

slik at barna raskt kan føle trygghet.  
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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  

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

Bruk gjerne foreldreappen «MyKid» for spørsmål og innspill. 

Hos oss i Kidsa Tertitten betyr dette at den skriftlige informasjonsflyten foregår i den digitale 

kommunikasjonsportalen MyKid. Her finner dere kort informasjon og påminnelser på «post it», i tillegg legger 

vi ut nyhetsbrev som informasjonsskriv, periodeplaner og årsplan. Gjennom MyKid sender vi også email og 

legger ut foto.  

Eksterne samarbeidspartnere 

Kidsa Tertitten 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, Åsane helsestasjon, 

barnehagene i nærmiljø, Tertnes skole, NLA og Høyskolen i Bergen.  

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

KALENDER 

 Dato Aktivitet; Forbehold om smittevern på aktiviteter 

Januar 29.01 Planleggingsdag 

 

Februar 01.02 – 05.02 Quest uke 

Samenes dag 

Vinterfest 

Fatelavens 

Mars 22.03 – 26.03 Påskeaktiviteter og påskemarkering 

April   

Mai 14.05 

 

12.05 

Planleggingsdag 

 

Vi markerer 17.mai 

 

Sommertur, Bondegårdsbesøk med hele barnehagen (kommer tilbake til 

dato) 

Juni 10.06 

15.06 

 

04.06 

Stoltzen opp med førskolebarna 

Foreldremøte nye foreldre 

 

Fotografering  

Juli Uke 28 og 29 Feriestengte uker 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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August  Oppstart nye barn 

September 13.09 

 

 

28.09 

Planleggingsdag 

 

Brannvernuke 

Foreldremøte 

Oktober  

21.10 

 

 

08.10 

Solidaritetsmåned 

FN dagen  

Høstfest 

 

Planleggingsdag 

November 05.11 Planleggingsdag 

 

Desember 13.12 Luciamarkering med foreldre 

Nissefest (kommer tilbake til dato) 
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