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VELKOMMEN TIL OSS  

Vi gir ditt barn en god start i livet! 
Vår visjon: Alle i Kidsa Vågedalen skal oppleve gleden ved å være en del av et inkluderende fellesskap 

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. 

Kidsa Vågedalen er en veldrevet barnehage som ligger midt i hjertet av Laksevåg. 
Barnehagen ble bygget i 2004. I Kidsa Vågedalen er det fire avdelinger: Utsikten 0–3 år, 
Varden 0–3 år, Knausen 3–6 år og Roten 3–6 år. Det er 17, 16 ansatte i barnehagen. Trygg 
tilknytning og trygghet er sentralt for at barna skal utvikle seg og trives. Derfor jobber vi 
utfra COS (Circle of cecurity).  

Sammen med de andre Kidsa og Norlandia barnehagene er vårt arbeidssett forankret i 
Kunnskap og Innovasjon. Grunnpilarene her er: Lek = læring, trygg tilknytning, realfag - 
estetikk og barns medvirkning. Barna skal trives hos oss og kjenne at de er en del av et 
inkluderende fellesskap. Alle avdelingene har hver sin turdag. Vi går på tur til andre 
lekeplasser, gapahuken oppi skogen eller andre turmål i nærmiljøet. God fysisk og psykisk 
helse er sentralt i barns utvikling, derfor er “JUMP” og “Mat med smak” viktig for oss. JUMP 
handler om at vi tilrettelegger og organiserer for minimum 20 minutter fysisk aktivitet hver 
dag. Mat med smak har fokus på sunne næringsrike måltider, og at måltidet skal bære preg 
av en inkluderende og god atmosfære. Hvert år i uke 5 har vi Quest. Dette er en markering 
der vi har fokus på et område, som vi mener er viktig for barn i dag å bli kjent med. Årets 
tema er “Helter”. Vi har felles mål i barnehagen og hver avdeling vil jobbe med tema 
forankret i barnas medvirkning.  

I vår barnehage har vi et rikt mangfold av språk og kulturer. Derfor er språk et naturlig 
satsningsområde for oss. Vi jobber med språkstimulerende tiltak både for det enkelte barn 
og for hele barnegruppen.  

Du kan lese mer om de ulike områdene og fagområdene i vår progresjonsplan. 

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 Vågedalen Hilsen Ingeborg Århus, 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  
Å være anerkjennende betyr for oss å være imøtekommende og vise interesse for 
hverandre, gjennom å se, lytte og bekrefte. Alle har ulike kvaliteter og det er noe vi 
respekterer og aksepterer. 

Raus 
Å være raus betyr for oss å være der for hverandre ved å være fleksible, lydhør og 
inkluderende. Alle skal kunne være seg selv og få formidle den kunnskapen de sitter med.  
 
Til stede 
Å være til stede betyr for oss å være fokusert og ha nærhet i arbeidet. Vi skal både være 
fysisk og oppmerksomt til stede for enkeltbarn, barnegruppen og for kollegaer. Dette skal vi 
sikre gjennom å være oppmerksom på omgivelsene og lytte til hverandre.   
 

 

PEDAGOGISK KVALITET  

Omsorg - En god barndom varer hele livet 
Mål: I Kidsa Vågedalen skal alle barna oppleve omsorgsfulle voksne som ser og støtter barna 

Hver dag skal være 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.  

I Kidsa Vågedalen er personalet fysisk og oppmerksomt til stede. En forutsetning for 
trygghet, lek, danning og læring er omsorg. Barna skal bli møtt av varme og trygge ansatte. 
Cos-modellen er utgangspunkt for arbeidet vårt, og gjennom å være større, sterkere, 
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klokere og god, legger vi til rette for gode og trygge utviklingsmuligheter for hvert enkelt 
barn. 

            

Språk og inkluderende fellesskap 

Vår visjon: Alle i Kidsa Vågedalen skal oppleve gleden ved å være en del av et inkluderende 
fellesskap 

Mål: I Kidsa Vågedalen skal alle barna oppleve gleden ved å bruke språket 

I Kidsa Vågedalen har vi et rikt mangfold av språk og kulturer. Arbeidet med språk er derfor 
sentralt i det pedagogiske arbeidet vårt. Vi benevner, konkretiserer, repeterer, utfordrer og 
systematiserer. Den største delen av arbeidet skjer i løpet av dagen i lek, ved måltider, ved 
på- og avkledning, i utetiden, i aktiviteter og i de små samtalene vi har sammen med barna i 
løpet av dagen.  

Utfra våre arbeidsmetoder skal alle barna oppleve at de er en del av et inkluderende 
fellesskap. Se mer i barnehagens progresjonsplan.  

 

Lek - Barnehagens læringsmiljø 
Mål: Barna skal møte et inkluderende leke- og læringsmiljø der de opplever glede gjennom å 
delta sammen med andre 

Leke og 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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I Kidsa Vågedalen får barna gode vilkår og rammer for lek, vennskap og kultur. Alle barna 
skal oppleve glede gjennom leken, både sammen med andre og alene. Gjennom leken kan 
barna utforske, mestre og lære. Personalet er til stede i leken på barnas premisser og 
tilrettelegger for et aktivt og trygt lekemiljø som er tilpasset barnas interesser, alder og 
modning. Personalet støtter barna inn i lekens univers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek - Barns medvirkning 
Mål: Barnas interesser skal være utgangspunkt for arbeidet på avdelingen 

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. 

I Kidsa Vågedalen er vi anerkjennende overfor barna, og viser engasjement for deres 
interesser. I arbeidet vårt tar vi utgangspunkt i barnas innspill og initiativ. Barna får 
medvirke etter aldring og modning. Observasjoner, vurderinger, refleksjoner og samtaler 
med barna er viktige verktøy for at de skal få medvirke. Det planlagte arbeidet kan på den 
måten ta nye veier. 

 

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 
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utsettes for slike krenkelser. Vi jobber systematisk og kontinuerlig, sammen med foreldrene 
og SU, for et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

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.  
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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 
Vårt mål: Barna i Kidsa Vågedalen skal tilbys sunne og bærekraftige måltider i et 
inkluderende felleskap 

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

Vi byr på sunn, næringsrik mat i et hyggelig sosialt fellesskap. Gode vaner som dannes når 
barna er små, tar de med seg videre i livet.  

Hos oss i Kidsa Vågedalen barnehage betyr det at vi har fokus på trivsel og tilhørighet i 
måltidene. Like viktig som å ha sunne, næringsrike måltider er det å ha et fokus på 
rammene ved måltidet. Det å ha ro og tid ved måltidet, å ta opp og bygge videre på 
samtaler sammen med barna er med på å lage gode rammer. Ved måltidene er det naturlig 
å jobbe med språk ved at vi benevner, ser og kjenner på det som er på bordet. Det å vente 
på tur og hjelpe hverandre er også en naturlig del av pedagogikken ved våre måltider.  

Vi serverer lunsj og frukt/grønnsaker hver dag. En gang i uken er det varm lunsj. Når barna 
har bursdag får de velge lunsj den dagen. Måltidene som blir servert skal være bærekraftige 
og næringsrike.  Vi prøver å unngå storfekjøtt til varmlunsjen. Mandager 
serveres skivelunsjen med fiskepålegg. På fredager bruker vi opp 
restepålegg. 

 

Jump                                                                                                       
Mål: Barna i Kidsa Vågedalen skal oppleve bevegelsesglede hver dag 
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Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet og hovedmålet er å utvikle barnas motoriske 
ferdigheter gjennom bevegelsesglede!  

I Kidsa Vågedalen legger vi til rette for både små og store utfordringer hver dag, og barna 
skal få oppleve bevegelsesglede både inne og ute. Det skal være en JUMP aktivitet hver dag. 
De ulike avdelingene arbeider med dette på ulike måter, alt utfra barnas modning, behov og 
utvikling. Vi har JUMP aktivitetskort og forskjellige leke- og bevegelseslandskap både ute og 
inne. I tillegg til JUMP aktivitet har alle avdelingene hver sin tur dag.  

                                 

 

Go green 
Mål: Barna i Kidsa Vågedalen skal få erfaringer med å ta vare på naturen 

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

Bærekraftig utvikling handler om å dekke de grunnleggende behovene til 
menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å få 
dekket sine. For oss som jobber i Kidsa Vågedalen er dette et viktig perspektiv å ha med seg 
hver dag når vi er sammen med barna. 

I Kidsa Vågedalen betyr det at vi har fokus på bærekraftig utvikling ved at de ansatte legger 
til rette for gode opplevelser og erfaringer i naturen. Vi viser glede, omsorg og engasjement 
for miljøet og når vi går på tur legger vi merke til og benevner endringer vi ser. Gjennom å 
skape interesse for naturen, inspirerer vi barna til å se behovet for å ta vare på den. 
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“Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal bidra til at 
barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden”  

(Rammeplan for barnehage: 10) 

For oss i Kidsa Vågedalen betyr dette: 

• Barn og voksne plukker søppel på turdager.  

• Foreldre bruker tøyposer til barnas klær.  
• Vi tar av oss skoene når vi går inn.  
• Barna deltar i prosessen med kompostering.  
• Vi bruker den digitale plattformen MyKid som kommunikasjonsplattform, i tillegg til 

daglig muntlig kommunikasjon. 
• Vi har minst en kjøttfri dag i uken. 
• Førskolebarna går på tur med “retur”. Panter flasker, leverer glass og metall til 

resirkuleringsstasjoner. 
• Vi tilstreber å minske matsvinn ved måltider og være mer bevisste på mengden mat 

vi lager til.  

 

Quest 
Mål: Alle i Kidsa Vågedalen skal få erfare glede gjennom gode 
gjerninger 

Hvert år uke 5 markerer vi sammen med alle de andre Norlandia Kidsa barnehagene 
hvordan vi jobber med vårt arbeidssett Kunnskap & Innovasjon.  

Tema for Quest 2021 er «Helter» 

Hva betyr det å være en helt? Kan det være 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 inspirer til lek, latter og moro.  

Hos oss i Kidsa Vågedalen betyr dette at vi i Quest-uken og tiden før ønsker å ha et særlig 
fokus på «Hverdagshelter». Vi ønsker at barna skal få kunnskap og erfaring med hvordan de 
kan inkludere andre, gjøre gode gjerninger, og skape trivsel for seg selv og for andre i 
barnehagen vår.  

Vi vil jobbe med Quest ut fra disse innfallsvinklene:  

• La barna selv ta del i planleggingen: Hvem er barnas helter? Fortelle eventyr og historier 
om helter, bruker bilder.  
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• Hvordan kan barna være en hverdagshelt i pandemien?  

• Involvere foreldre: Aktiv dialog med foreldre rundt gode gjerninger, ta med de gode 
gjerningene hjem. Utfordre foreldre til å prate om hverdagshelter hjemme. For eksempel: 
barna hjelper til å rydde av bordet etter middag = hverdagshelt! 

 

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. 

Det er syv fagområder vi arbeider utfra: Antall rom og form, kommunikasjon språk og tekst, 
kropp bevegelse og helse, kunst kultur og kreativitet, natur miljø og teknikk, etikk religion og 
filosofi, nærmiljø og samfunn.  

Gjennom vårt arbeidssett Kunnskap og Innovasjon blir samtlige fagområder ivaretatt. Barn 
lærer gjennom lek, men også i ulike læringssituasjoner i barnehagen. Vi jobber med fagene 
utfra en helhetlig tilnærming, der flere fag ses i sammenheng i de ulike aktivitetene i løpet 
av dagen.   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer i våre progresjonsplaner 

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

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader
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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. Vi tar oss god tid og legger til 
rette for at barna skal få en god opplevelse. Som avslutning tegner barna: «Her liker jeg 
meg best i barnehagen». 5-åringene presenterer selv resultat og tegninger for sine foreldre. 

I Kidsa Vågedalen betyr det at barna får uttrykke seg om hvordan de opplever 
barnehagehverdagen. Dette gir oss en unik mulighet til å lytte til barna og vi tar med oss 
deres refleksjoner inn i vårt vurderingsarbeid for å tilstrebe best mulig praksis. 
 

Gode overganger mellom gruppene  
Barna vil bytte gruppe i løpet av sin tid i barnehagen. Det å gå fra Varden eller Utsikten til 
Roten eller Knausen kan være utfordrende for noen av barna. På stor avdeling er det flere 
barn og andre forventinger til barna. Dette er en naturlig del av barns utvikling.  

Vi har fokus på at barna skal bli godt kjent med sin nye avdeling 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, 
barna og de ansatte på den nye avdelingen.   

For å lette overgangen for barna våre, har vi faste besøksdager fra påske frem til de starter 
på ny avdeling. Dette skal gi mulighet til å danne nye relasjoner og finne trygghet på den 
nye avdelingen. Hvert barn får en tilknytningsperson, som skal være tilgjengelig og tett på 
barnet i oppstarten. På Roten og Knausen har vi trivselssamtaler i løpet av høsten med 
foreldrene til de nye barna på avdelingen. Fokuset er på barnets trivsel og sosiale utvikling 
siden de startet på ny avdeling.  
 

Overgang mellom avdelingene vil vurderes fortløpende i henhold til smittevern tiltak i 
henhold til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer og status i forhold til Covid – 19. Det vil 
være viktig å informere både barn og foreldre om hvordan vi vil løse dette. Alternative tiltak 
er å bruke digitale løsninger som video, bilder med mer.  

 

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 
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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. 

Siste året før skolestart er barna i førskolegruppen. Her jobbes det med ulike aktiviteter utfra 
barnas modning og utvikling. Alt fra å øve på tall og bokstaver, jobbe med geometri, til å 
vente på tur, øve på blyantgrep og selvstendighetstrening med mer.  
For å lette overgangen for barna våre, har vi kontakt med skolene som barna skal begynne 
på. Vi avtaler med de ulike skolene hvordan vi skal samarbeide. 
Det er vanlig at representanter fra skolene kommer på besøk og at vi går på besøk til 
nærskolene.  
 
Vi deltar på felles møter sammen med skolene når det blir arrangert. Målet er at overgangen 
mellom barnehage og skole skal være god!  
I samarbeidsmøter med skolene kommer vi frem til aktiviteter som vi kan jobbe med i 
barnehagen som en forberedelse til skolestart. Da er det noe barna har kjennskap til og de 
vil kunne oppleve trygghet med å møte noe som er kjent ved skolestart. Vi har også gode 
rutiner på overføringsmøter med skolene, i samarbeid med foresatte. 
 Samarbeidet rundt overgang til skolene vil vurderes opp mot smittevern tiltak gitt av 
Folkehelseinstituttet og status for Covid – 19.  
 

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: 
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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 gjennom hele året.  

Hos oss i Kidsa Vågedalen betyr dette at vi kontinuerlig vurderer vår egen praksis. Dette 
skjer gjennom måling av kjerneprosesser, relasjonskartlegging på avdelingene, tilbakeblikk 
på periodeplaner og observasjoner. Vurderingsarbeidet blir utført i ulike møtefora, sammen 
for hele barnehagen i noen tilfeller og avdelingsvis eller i grupper i noen tilfeller.  

Den årlige foreldreundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen for de ansatte, er også med 
på å sette retning for vårt kontinuerlige vurderingsarbeid. Vi ser på resultatene sammen og 
finner tiltak for å vedlikeholde kvaliteten, men også for å øke kvaliteten på områder vi scorer 
lavt.  

Som et resultat av måling av kjerneprosesser og Foreldreundersøkelsen, vil vi i 2021 mellom 
annet ha fokus på oppgradering av øvre del av lekeplassen.  

For den pedagogiske praksisen på avdelingen betyr arbeid med kontinuerlig kvalitet at:  
• Vi lager periodeplaner som varer i en til to måneder.  

• Barnehagens arbeid dokumenteres med tilbakeblikk på den perioden som er over.  

• Vi bruker «MyKid» og skriver litt om dagen som har vært.  

• Vi legger ut bilder, med og uten tekst på Mykid.  

• Alle førskolebarna har samtale om hvordan det er å gå i barnehagen  

• Vi reflekterer over observasjoner vi gjør i barnegruppen for å utvikle det pedagogiske 

tilbudet. 

• Vi tar innspill fra foreldrene med i vurderingsarbeidet og videre planlegging.  

• Kartlegging av personalets tilknytting til barna i barnehagen for å sikre at alle barn 
har en trygg tilknytting til en voksen i barnehagen, i tråd med standard for arbeid 
med barnehagens psykososiale miljø.  

 

 

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 med foresatte der fokuset er  
erfaringsutveksling om barnets trivsel og utvikling. 
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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  
Hos oss i Kidsa Vågedalen barnehage betyr det at vi legger ut Årsplan, Progresjonsplan og 
Periodeplaner på Mykid. Referat fra Samarbeidsutvalgsmøter finner dere også her. I 
kalenderen på My kid legger vi ut dagsaktuelle hendelser. På Mykid vil dere også finne dag 
en liten oppsummering av dagen i barnehagen, aktuelle bilder – videoer og annen viktig og 
nyttig informasjon fra oss.  

På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss.  Bruk gjerne Tavla eller 
bruk foreldreappen «MyKid» for spørsmål og innspill. 
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Eksterne samarbeidspartnere 
Kidsa Vågedalen barnehage 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, Pedagogisk fagsenter, 
Barnevernstjenesten, Barnehuset, Laksevåg helsestasjon, barnehagene og skolene i 
kommunen. 

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

KALENDER  

 Dato Aktivitet 

Januar 29.01 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Februar Uke 5 Quest 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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05.02 
05.02 
21.02 

Heltefest 
Samefolketsdag 
Morsmålsdagen 

Mars 09.03 Barnehagedagen 
Påskeaktiviteter 
 

April 01.04 – 
06.04 

Påskeferie 

Mai 14.05 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Juni  Avslutning for førskolebarna 
Sommerfest 

Juli Uke 28 og 
29  

Barnehagen er sommerstengt 

August  Tilvenning 

September   

Oktober Uke  
 

Impande 
Verdens psykiske helsedag 

November   

Desember  Luccia. Nissefest og andre juleaktiviteter 
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