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VELKOMMEN TIL OSS 

I samarbeid og forståelse skal vi sammen gi barnet ditt en god start i livet. 
Årsplanen er personalets arbeidsdokument samtidig som den viser hvordan vi jobber for å oppfylle 
kravene i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagene gjennom Kidsa sine satsningsområder 
og vår egenart. 

 Vi knytter tilbudet vårt godt sammen med lokale og kommunale satsninger. Alle barn skal oppleve 
et trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø fritt for krenkelser, der de opplever seg som aktive 
deltakere i et inkluderende fellesskap. Hos oss blir barna møtt med omsorg og varme, og vi støtter 
dem slik at de utvikler gode språklige og sosiale ferdigheter.  

Vårt arbeidssett Kunnskap & Innovasjon, handler om at vår praksis utvikler seg i tråd med nye 
erfaringer, ny kunnskap og aktuell forskning. Like viktig som trivsel her og nå, vil vi at tiden hos oss 
skal forberede barnet på aktiv deltakelse i samfunnet og legge grunnlaget for et godt liv. Vi ønsker at 
barna som går i Kidsa Barnehager skal få muligheten til å utvikle seg til verdensborgere som har 
kunnskap, driv og ideer som kan føre til innovasjon i hele samfunnet. (K&I, 2021)  

Kidsa Vågedalen er en veldrevet barnehage, som ligger midt i hjertet av Laksevåg. Det er gode 
kollektivtilbud og Laksevåg senter er like ved. Det er gode turmuligheter i nærområdet og vi har en 
gapahuk i skogen som vi kan gå til.  

For oss er det viktig at barna er trygge og at de trives hos oss. De skal kjenne at de er en del av et 
inkluderende fellesskap og at de er viktige for hverandre. 

Det er fire avdelinger i barnehagen: 

• Utsikten, 0 – 3 år, med fire ansatte og tolv barn 

• Varden, 0 – 3 år, med fire ansatte og tolv barn 

• Knausen, 2-6 år, fire ansatte og tjuetre barn 

• Roten, 3-6 år, fire ansatte og tjuefire barn 

Alle avdelingene har hver sin turdag hvor vi bruker 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.  

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. 

Norlandia Kidsa sin pedagogiske visjon: Med livslang lyst til lek og læring 

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

Hilsen Ingeborg Århus, daglig leder 
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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  
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. 

Hos oss i Kidsa Vågedalen gjenkjennes det ved at vi er lydhøre for andres meninger og unike 
egenskaper. Vi har alle en verdi og rolle i fellesskapet. Vi ser på barnet som en ressurs og viktig 
medvirker i hverdagen, hvor vi tar barnets følelser og behov på alvor. 

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.  
For oss i Kidsa Vågedalen betyr det at vi er fokusert og har nærhet i arbeidet ved å møte barna med 
åpne armer, og at vi viser glede når vi møter hverandre. Vi ser på barnet som kompetent og vi møter 
barna på deres premisser. Vi fokuserer på det positive og unike ved hvert barn. 
 

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. 
Hos oss i Kidsa Vågedalen betyr dette at vi er fysisk og oppmerksomt tilstede for enkelt barn, 
barnegruppen, foreldre og kollegaer. Vi er tilstede i øyeblikket og fokuserer på her og nå opplevelser 
sammen med barna. Vi ser på barnet som kompetente og deltakende individer.  
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KUNNSKAP OG 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.   
For oss er barns medvirkning helt sentralt i dette arbeidet. Det å planlegge utfra barnas interesser og 
forutsetninger og at barna får påvirke tilbudet de får. Dette ved at vi er lydhøre for barnas innspill og 
interesser og observerer barna i løpet av dagen.  
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Quest - uke 5 – «Være sammen»  
Mål: Alle barn i Kidsa Vågedalen skal oppleve gleden av å være en del av et 
inkluderende fellesskap.  

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». 

Hva betyr det å være sammen? Kan alle være sammen? Hva gjør vi på når vi er sammen?  
Barnehagen vår er rik på mangfold, noe som vi er stolt over. Vi ønsker derfor å rette årets Quest mot 
fellesskapet i barnehagen. Temaet kan også knyttes opp mot vårt arbeid med psykososialt miljø som 
skal sikre at alle barn Kidsa Vågedalen skal oppleve en trygg og god barnehagehverdag.  

“Å være sammen” er både et spennende og utfordrende tema i en tid preget av pandemi og 
restriksjoner. Hva kan vi gjøre når vi må forholde oss til påbud og anbefalinger som gjør at alle ikke 
kan være fysisk sammen med hverandre? I Kidsa Vågedalen ønsker vi å se muligheter istedenfor 
utfordringer.  

I Quest uken og tiden før ønsker vi å legge til rette for smittevernsvennlige samarbeidsprosjekter på 
tvers av avdelingene. Å være sammen om noe felles bidrar til samhold, tilhørighet og trivsel på tvers 
av kulturer. Vi ønsker også å vise foreldre hva vi jobber med og hvordan vi har det sammen i 
barnehagen gjennom utstillinger, dokumentasjon eller små videosnutter.  

 
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 omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng» (Utdanningsdirektoratet, 2017).  

Vårt pedagogiske arbeid vil også reflekteres i våre progresjonsplaner. 

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. 
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Omsorg - En god barndom varer hele livet 
Mål: I Kidsa Vågedalen skal alle barna erfare trygge voksne som ser og støtter barna ut fra deres 
forutsetninger og behov. Vi skal være større sterkere klokere god.  

 
 

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, 
klokere og god, legger vi til rette for gode og trygge utviklingsmuligheter for hvert enkelt barn. I 
Kidsa Vågedalen er personalet fysisk og oppmerksomt til stede. Noen av våre pedagoger er COS 
sertifiserte og flere av de ansatte har fått intern opplæring i å bruke dette verktøyet. COS står for” 
Circle Of Security”. Kjernen i COS er å møte barna der de er på trygghetssirkelen for bedre støtte 
deres behov og følelser.  

I tiden fremover skal vi bli kjent med et nytt verktøy som heter CLASS. CLASS står for” Classroom 
Assessment Scoring System” og er et forskningsbasert observasjonsverktøy som er utviklet for å 
kartlegge og forbedre interaksjoner og samspill mellom barn og voksne i barnehage og skole. Målet 
med CLASS er å stimulere til gode interaksjoner og samspill mellom barn og voksne slik at barna 
opplever trygghet, livsmestring, og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. 

  

 

 

 



9 

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 barn erfare glede 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. 
Mangfold er viktig i arbeidet vårt med språk. 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. Den ligger på vår nettside 
og på Mykid.  

 

Lek - Barnehagens læringsmiljø  

Mål: Barna skal møte et inkluderende leke- og læringsmiljø som er tilpasset barnas alder og 
interesser.  

Leke- og læringsmiljøet en viktig basis for vår kvalitet. Barns medvirkning skal være utgangspunktet 
for arbeidet vårt på alle avdelingene. For å støtte oppunder barnas danningsprosesser er det 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. 

I Kidsa Vågedalen får barna gode vilkår og rammer for lek, vennskap og kultur. Alle barna skal 
oppleve glede gjennom lek, både sammen med andre og alene. Vi arbeider med å legge til rette for 
et leke og læringsmiljø som skal inspirere barna til å utforske, mestre og lære. Personalet er til stede 
i leken og tilrettelegger for et aktivt og trygt lekemiljø som er tilpasset barnas interesser, alder og 
modning. Personalet skal være gode rollemodeller som støtter og bidrar til at barnegruppen utvikler 
fellesskap og lek som inkluderer alle barn. Alle avdelingene har laget egne planer for å skape et 
inkluderende leke- og læringsmiljø. Vi er på besøk hos andre barnehager, og det kommer andre 
barnehager til oss for å vurdere vårt leke -og læringsmiljø. Dette gjør at vi kan finne inspirasjon, og 
være nyskapende.  
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Vi tar barna på alvor; ved at de blir sett og hørt, og at 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 å hele 
tiden 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.  

I Kidsa Vågedalen skal vi være anerkjennende overfor barna, og vise engasjement for deres 
interesser. I arbeidet vårt tar vi utgangspunkt i barnas innspill og initiativ, barna skal få medvirke 
etter alder og modning. Observasjoner, vurderinger, refleksjoner og samtaler med barna er derfor et 
viktig verktøy for å få medvirke og anerkjennes som selvstendige individer. Planer kan på den måten 
ta nye veier, samtidig som barnas kontinuerlige dannelsesprosess som et selvstendig individ formes.   

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår   
Mål: I Kidsa Vågedalen skal barna erfare et trygt og godt barnehagemiljø   

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 (SU) for et trygt og godt barnehagemiljø. Vi følger den nye 
bestemmelsen fra barnehageloven, som trådte i kraft januar 2021. Bestemmelsen understreker at 
alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag.  

Vår egen plan 

I Kidsa Vågedalen jobber vi ut ifra Standard for et godt psykososialt miljø. Vi har nulltoleranse for 
krenkelser, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og vi skal gripe inn når dette skjer. Vi 
har et system for umiddelbar loggføring ved observasjon av, varsel eller mistanke om mobbing. 
Foreldre skal involveres i arbeidet med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing i barnehagen. Vi 
skal ha felles fokus og felles innsats for å forebygge og stoppe mobbeatferd, og dette skal nedfelles i 
en plan over mål og tiltak for hvordan dette skal gjøres. Verdiene til Kidsa som anerkjennende, raus 
og til stede skal gjennomtrenge i relasjonene mellom voksen og barn, barn og barn, personalet og 
foreldre. Barna skal oppleve at de blir sett, hørt og tatt på alvor, hvor vi som voksne innehar et viktig 
ansvar over å være tydelige rollemodeller ovenfor barna.  

I Kidsa Vågedalen har vi et eget Barnas Verneombud (BVO), som har gjennomført en kursrekke i regi 
av Stine Sofie Barnehagepakke sammen med daglig leder. Stillingen tar utgangspunkt i 
samfunnsmandatet vårt. Gjennom en tett og god dialog med foreldre skal vi bidra til at barna får et 
trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen. BVO jobber for å styrke barnehagens arbeid med å 
fange opp sårbare barn, samtidig som den skal løfte ansattes kompetanse i barnehagen. Vi skal legge 
til rette for at barna lykkes senere i livet, og jobbe for at barna får en trygg og god oppvekst. 
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OBSERVASJON, DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON  

Observasjon handler om å se, basert på kunnskap og nysgjerrighet, som 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, danning, lek og læring trenger personalet å dele 
hverandres tanker.  

Vi har fokus på barnas medvirkning og oppmuntrer til en nysgjerrighetskultur i arbeidet vårt.  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 å 
hele tiden skape forandring, bevegelse og utvikling for barnas beste.  

Hos oss i Kidsa Vågedalen betyr dette at vi kontinuerlig vurderer vår egen praksis. Dette skjer 
gjennom observasjoner og refleksjoner om egen praksis, kontinuerlig vurdering av leke og 
læringsmiljøet utfra barns medvirkning, tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte, samarbeid med SU, 
arbeid med CLASS, relasjonskartlegging på avdelingene, tilbakeblikk på periodeplaner og 
observasjoner. Vurderingsarbeidet blir i noen tilfeller utført sammen for hele barnehagen og i noen 
tilfeller avdelingsvis.   

Den årlige foreldreundersøkelsen og medarbeiderundersøkelse 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. Utfra 
Foreldreundersøkelsen 2021, vil vi i 2022 mellom annet ha fokus på oppgradering av øvre del av 
lekeplassen. I januar 2022 begynte vi med fullkost- hvor vi serverer alle måltidene i barnehagen. 
Dette for å øke kvaliteten i mattilbudet til barna.  

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.  
Vi har begynt arbeidet med å implementere CLASS som et verktøy i vurderingsarbeidet. 
Alle avdelinger har planer for leke- og læringsmiljøet på sin avdeling.  
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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 de syv 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. 

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.  
Se våre progresjonsplaner.  

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

 

 

Go Green  
Vårt mål: Barna skal få erfaringer med å ta vare på miljøet 

 

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.  

Bærekraftig utvikling handler om å dekke de grunnleggende behovene til mennesker i dag, uten å 
ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov.  I Kidsa Vågedalen betyr 
det at vi har fokus på bærekraftig utvikling ved at de ansatte jobber med holdningene sine og barnas, 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
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i forhold til å ta vare på natur og miljø. Dette gjør vi ved å vise at vi tar vare på naturen, være bevisst 
forbruket vårt og det å ta vare på ting vi har. 

Dette gjør vi ved at barn og voksne plukker søppel på turdager i barnehagen.   
Vi oppfordrer foreldre til å bruke tøyposer til barnas klær, og vi tar av oss skoene når vi går inn i 
barnehagen. Barna på Roten deltar i prosessen med kompostering.  Vi bruker den digitale 

plattformen MyKid som kommunikasjonsplattform, i tillegg til daglig muntlig kommunikasjon, for å 
minske bruk av papir. Vi har minst en kjøttfri dag i uken. Førskolebarna går på tur med “retur” for å 
pante flasker, levere glass og metall til resirkuleringsstasjoner. Vi tilstreber også å minske matsvinn 
ved måltider og være mer bevisste på mengden mat vi lager til. 
 

Mat med Smak, vårt gode måltid 

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

Måltidene er en viktig pedagogisk arena. Vi legger til rette for en hyggelig atmosfære hvor  
vi serverer varierte og balanserte måltider. 

Vårt måltidskonsept er mat med smak. Vi er en fullkost barnehage hvor vi serverer frokost, lunsj, 
frukt /grønnsaker og drikke som dekkes inn av matpengene. Ved å være en fullkost barnehage 
mener vi at man bedre kan legge til rette for en inkluderende deltagelse, og måltidsglede rundt 
måltidet.   

Vi mener at gode matvaner legges tidlig i livet helt fra barna er små. Våre tiltak er at vi tilbyr sunne, 
næringsrike måltider hvor vi har fokus på å skape gode rammer rundt måltidene. Det å ha ro og tid 
ved måltidet, å ta opp og bygge videre på samtaler sammen med barna, mener vi er med på å skape 
gode rammer. Vi tilstreber å lage mat fra bunnen av, og når vi skal bruke kjøtt har vi som mål om å 
begrense bruken av rødt kjøtt og bearbeidete kjøttprodukter. Måltidene som serveres skal være 
bærekraftige og næringsrike. En dag i uken serverer vi varmlunsj, mandager serveres skivelunsjen 
med fiskepålegg, og på fredager bruker vi opp restepålegg. Samtidig tilbys grønnsaker/frukt til 
frokost og lunsj, og når barna har bursdag får de medvirke til hvilken lunsj som serveres den dagen. 
Måltidene i barnehagen er en pedagogisk arena hvor barna skal være deltakende i tilberedelsen ved 
å kutte, smøre, dekke bord, rydde etter måltidet og lære om hygiene.  

Det ligger mye god læring i de daglige måltidene i barnehagen, dette gjennom 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. 
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Jump  
Mål: Barna i Kidsa Vågedalen skal være fysisk aktive hver dag 

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

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 at barna skal oppleve trivsel, glede 
og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute hver dag. De ulike avdelingene jobber 
med JUMP på ulike måter ut ifra barnas modning, behov og interesser, som skal gi barna tilgang til 
varierte og utfordrende kroppslig lek. I tillegg har hver avdeling en fast ukentlig turdag i nærmiljøet. 
Like viktig som planlagte fysiske aktiviteter er den spontane bevegelsesaktiviteten. Materiell som 
moduler, aktivitetskort, musikk og annet skal være lett tilgjengelig. Personalet skal være gode 
rollemodeller og være tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 
anerkjenne barnets mestring. Utgangspunkt for aktiviteter er planlagt ut i fra JUMP årshjulet.  

 

 

 
 

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. 
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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. 

Vi setter av tre dager til tilvenning der tilknytningspersonen er tett på barnet og familien. I forkant av 
at barnet begynner i barnehagen, ønsker vi å komme hjem på besøk. Dette for å møte familien 
hjemme i trygge og kjente omgivelser. Den første dagen i barnehagen er barn og foreldre på besøk 
ca en time. Så avtales videre tilvenning med personalet på avdelingen. Det er viktig at den første 
tiden her med oss, blir mest mulig positiv. Noen trenger mer tid enn andre, noen har erfaring med 
barnehage. Det er mange ulike faktorer som spiller inn. Hvert barn er unikt og vi må sammen med 
foreldre / foresatte, finne den beste løsningen for at det skal bli en positiv opplevelse for familien.  

En av pedagogene på avdelingen inviterer til en oppstart samtale inne de tre første dagene. Dette er 
en samtale der det utveksles informasjon fra foreldre / foresatte og fra 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. 

For oss er det viktig at barna blir kjent med ny avdeling, i god tid før overgangen. Særlig gjelder dette 
de minste barna som skal fra Varden eller Utsikten til Roten eller Knausen. Vi har faste besøksdager 
etter påske mellom avdelingene. Personalet skal være kjent med barna på alle avdelingene, da vi 
samarbeider en del på tvers. Dette for at barna skal bli litt kjent med de andre barna som allerede er 
på den avdelingen. På Knausen og Roten inviterer en av pedagogene til trivselssamtale med 
foreldrene på høsten for å bli litt kjent og utveksle informasjon om barnet i forhold til trivsel og 
sosiale utvikling.  

Overgang mellom barnehage og skole 
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. I 
samarbeid med foreldre gir vi kunnskap og informasjon om barnet for tilrettelegging for en god 
skolestart der dette blir vurdert som hensiktsmessig for barnet. Dette skal foreldrene samtykke til.  

Siste året før skolestart er barna i førskolegruppen. Roten og Knausen har felles førskolegruppe med 
felles plan for arbeidet en gang i uken. Dette for at barna skal bli kjent med andre som kanskje skal 
begynne på samme skole. Vi legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen.  

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. 
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Vi deltar på felles møter sammen med skolene når det blir arrangert. Målet er at barna skal ha 
kjennskap til hva det vil si å begynne på skolen.  

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. 

 

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. Ved behov for tettere oppfølging i perioder, avtales dette i hvert 
enkelt tilfelle.  

Foreldrerådet 
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. Det er fem representanter i SU per 01.01.2022.  

Tavla og våre interaktive hjemmesider 
På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss, barnehagens aktiviteter og 
arrangementer. Her legges det ut planer, bilder og annen viktig informasjon. Vi sender også en del 
informasjon på mail.   
 Bruk gjerne vår digitale samhandlingsplattform, MyKid, for spørsmål og innspill.  
Følg oss gjerne på instagram: Kidsavagedalen og på Facebook. 
 
Nasjonal foreldreundersøkelse 
Vi vil gjerne vite hva foreldre tenker om barnehagen vår. Innspill er vesentlig for vårt kontinuerlige 
arbeid med kvalitet. Som et ledd i vårt vurderingsarbeid, oppfordrer vi alle foreldre til å delta i den 
nasjonale foreldreundersøkelsen som er tilgjengelig hver høst via Utdanningsdirektoratet. 
Invitasjoner sendes ut på mail / SMS.  

Eksterne samarbeidspartnere 
Kidsa Vågedalen 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, Fagsenteret Laksevåg - Fyllingsdalen, 
Barnevernstjenesten, Barnehuset, Laksevåg helsestasjon, barnehagene og skolene i kommunen, og 
vi samarbeider med migrasjonspedagoger ved behov.  
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Vi har meldeplikt til barnevernet dersom vi har en bekymring vedrørende barnet og situasjonen 
rundt barnet og vi har opplysningsplikt til barnevernet dersom de ønsker å innhente opplysninger 
rundt barnet.  

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

KALENDER  

 Dato Aktivitet 

Januar 03.01. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Februar Uke 5 
06.02 
21.02 

Quest: “Være sammen”. Ulike markeringer på de ulike 
avdelingene.                                     
Samefolkets dag 
Morsmålsdagen 

Mars 15.03 
21.03 

Barnehagedagen: “Du og jeg”. Tema: Vennskap 
Rockesokk. Den internasjonale dagen for Downs syndrom 

April 14.04-18.04 Påskeferie 
11 og 12 april er åpningstidene 07.30 - 16.30. 13 april stenger 
vi klokken 12.00.  
Påskeaktiviteter 

Mai 16.05 
17.05 
27.05 

Felles markering av Norges nasjonaldag i barnehagen.  
Norges nasjonaldag, barnehagen er stengt.  
Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Juni  Avslutning for førskolebarna 
Sommerfest 

Juli Uke 28 og 29 Sommerstengt. Uke 27 og 30 er åpningstiden: 07.30 - 16.30.  

August  
12.08.2022 

Tilvenning 
Planleggingsdag 

September 12.09.2022 Planleggingsdag:  

Oktober 10.10 Verdensdagen for psykisk helse 
Impande markering 

November 15.11. 
04.11 

Barnehagens bursdag. Kidsa Vågedalen 18 år 
Planleggingsdag 

Desember 13.12 
16.12 

Lucia 
Nissefest med forestilling 
Juleaktiviteter i hele desember 

 

 

 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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«Gi barna kjærlighet og mer kjærlighet og enda mer 
kjærlighet, så kommer manerene av seg selv» 

Astrid Lindgren 

 

 


