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VELKOMMEN TIL FØRLAND BARNEHAGE 

 
Vi ønsker velkommen til barnehageåret 2022-2023. 

Barnehagen som startet opp i august 2008, har 5 baser fordelt på 2 etasjer.  

Hver base jobber for det meste hver for seg som en avdeling, men vi ser fordeler med å jobbe 

litt på tvers av basene både på morgen og ettermiddag.  

Barnehagen er tilrettelagt for utforskning og undring.  

Åpne rom, store flater, bruk av lys og glassfelt som gir god oversikt. 

 

Barnehagen har åpningstid kl 0645-1615 

Vi har kjernetid fra kl 0730-1600 for alle barn, og det er mulig å søke om å få utvidet 

åpningstid fra kl 0645-1615. Du søker om utvidet åpningstid med bakgrunn i arbeidstid, 

arbeidssted eller annet ved familiesituasjonen som gjør at du har behov for barnehageplass 

utover kjernetiden. Søknad om dette fås i barnehagen. 

 

Basene er fordelt slik: 

 

Grønn base 4-6 år mobil 488 92 499 

Rød base 2-3 år  488 92 511 

Blå base 3-4 år  489 92 715 

Gul base 1-3 år  474 74 394 

Hvit base 1-3 år  969 40 235 

 

Kontakt oss: 

berit.idsoe.bringaker@strand.kommune.no 

482 94 596 

 
 

                                         

mailto:berit.idsoe.bringaker@strand.kommune.no


3 

 

PERSONALET ER FORDELT SLIK: 

Styrer: Berit Idsøe Bringaker 

 

GRØNN 

BASE 

RØD BASE BLÅ BASE GUL BASE HVIT BASE 

Amanda S. 

Wilson  

Ped.leder 

Kine Lise R. 

Veland 

Ped.leder 

Guro I. 

Johnsen 

Ped.leder 

Grete Andersen 

Ped.leder 

Hilde Notvik 

Kjellevold 

Ped.leder 

Ida Janne 

Sagård 

Ped.leder 

Solgunn Helland 

Førde 

Ped.leder  

Kjersti 

Melberg 

Ped.leder 

Torill Amalie 

Larsen 

Siw Tungland 

Oaland 

Ped.leder 

Kjersti Særvoll 

Fjelde 

 

Solveig  N. 

Tungland 

Anita 

Austrheim 

 

Karin Østerhus Gunvor Gjerde 

Tytlandsvik 

 

Elisabeth 

Barka 

Monica Johnsen-

Blix  

 

 Gitte Heggland Anita Lambrecht 

    Gro Idsøe 

 

  Alt jeg virkelig trenger å vite – lærte jeg i barnehagen 

 

Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite 

om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og 

hvordan jeg skal være 

- lærte jeg i barnehagen. 

Visdommen fantes ikke på de akademiske høyder, 

men i barnehagens sandkasse. 

Hva lærte jeg? 

Del med andre 

Vær rettferdig 

Ikke slå folk 

Legg ting tilbake der du fant dem 

Rydd opp i ditt eget rot 

Ta ikke ting som ikke er dine 

Be om unnskyldning når du sårer noen 

Vask hendene før du spiser 

Skyll ned etter deg 

Varme kaker og melk er bra for meg 

Lev et balansert liv – lær litt og tenk litt. 

Tegn og mal litt, syng og dans litt, 

og lek og arbeid noe hver dag. 

Ta en liten lur hver ettermiddag. 

Når dere går ut i verden, se opp for trafikken, 

hold hverandre i hendene og hold sammen. 

Vær åpen for undring   Av Robert Fulghum 
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Personalet i Førland barnehage jobber med noen felles verdier og holdninger som vi mener er 

viktige i arbeidet med barna. 

I Førland barnehage skal vi skape et miljø hvor vi trives sammen. Ansvaret for at barn og 

voksne skal trives i barnehagen ligger hos de voksne. Vi skal legge til rette for et samarbeid 

mellom barn og voksne som bygger på trygghet, åpenhet og likeverd mellom mennesker. 

Hverdagen skal være fargerik og fylt med glede, humor, latter, spontanitet og lek. For å 

fremme dette er nærhet, trygghet og omsorg viktige begreper. Vi skal støtte barna i å møte 

nye utfordringer og å nå nye mål gjennom trygge og faste rammer og et kompetent personale. 

 

BARNETS OPPLEVELSE ER DET VIKTIGE! 

 

* Barn og voksne har gode opplevelser i barnehagen hver dag!  

* Barn og voksne gleder seg til å komme i barnehagen hver dag!  

 

For at barna skal få gode opplevelser hver dag, er vi nødt til å ha et personale som er bevisst 

på å se hvert enkelt barn. Hva hvert enkelt barn opplever som godt, er individuelt og vi må 

legge opp et variert innhold i hverdagen for å sikre oss at alle får gode opplevelser. Vi mener 

at vårt fokus på sosial kompetanse og språk er gode virkemidler for å skape gode og varierte 

opplevelser for barna. 
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TOLERANSE OG RESPEKT 

 

Vi ønsker at toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i vår barnehage. Det er av 

stor betydning at barna får oppleve varme og omsorg i barnehagen. I barnegruppene våre skal 

de kunne utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil kunne 

bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse.  

 

SOSIAL KOMPETANSE 
 

Hvordan utvikle gode sosiale relasjoner i barnehagehverdagen? 

 

Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete 

hendelser i hverdagen. I barnehagen er mange barn samlet. Derfor gir den barna en unik 

mulighet til å tilegne seg sosiale ferdigheter i samspill med andre barn.  

 

Danning, omsorg, lek og læring 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, lek og 

læring står sentralt. Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og å 

reflektere over det en gjør i samspill med andre. Samtidig skal innholdet støtte språklig og 

sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.  

 

• Vi mener at barn som lykkes i samspill, har de beste muligheter for læring og 

utvikling 

• Vi mener at barn som har opplevd å lykkes i å få en venn, vil lykkes igjen og igjen 

• Vi mener at barn som lykkes i samspill med andre, betrakter seg selv med positive 

øyne og utvikler et positivt selvbilde 
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Empati og rolletaking 

Empati og rolletaking er et sentralt område i forhold til barns tilegnelse av sosial kompetanse. 

Små barns sosiale utvikling viser at barn helt ned i 9-månedersalderen viser forløpere til, eller 

ubevisste former for empati og rolletaking. I 3-årsalderen har barna en begynnende bevisst 

form for rolletakingsevne, dvs. evne til bevisst å slutte seg til andres perspektiver, tanker, 

intensjoner og følelser. 

 

Selvkontroll 

Selvkontroll er vesentlig som et utviklingsmål for alle barns sosiale oppdragelse. Barn skal få 

lov til å være impulsive, men samtidig må de lære seg evnen til å vurdere, se alternativer og 

planlegge atferden sin. I slike sammenhenger er det viktig at de lærer å forutse konsekvensene 

av handlingene sine. De må etter hvert lære seg å utsette egne ønsker og behov i situasjoner 

som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. 

 

Selvhevdelse og en positiv selvoppfatning 

Selvhevdelse og en positiv sosial selvoppfatning er blant annet vesentlig for at barna skal 

våge å anvende den sosiale kompetansen de har i aktuelle situasjoner. De må ha en generell 

optimisme i forhold til at det de gjør vil bli akseptert og tatt godt imot.  For det er viktig at 

barna kan hevde egne meninger, ta kontakt med andre, engasjere seg i lek og samtaler som er 

i gang, og være modig å stå imot gruppepress. Men da er det også viktig at barnehagen 

representerer et miljø preget av respekt og toleranse, og av relasjoner der barna blir møtt med 

en åpen og anerkjennende holdning. 

 

Lek, glede og humor 

Det typiske ved den norske barnehagetradisjonen er nettopp at svært mye tid er avsatt til lek 

og uformelt samspill. En kan hevde at lek er en samværs- og væremåte for barna. Evne til lek 

med andre, såkalt sosial rollelek, blir følgelig en forutsetning for å mestre det sosiale 

samspillet som barnehagen representerer. 

Barna må være enige om når de leker, når ting skjer” på liksom”, og når det skjer ”på 

ordentlig”. Leken har skjulte regler som styres av barna selv. Derfor må barna kunne tolke 

lekesignalene og ha en lekeinnstilling. Lekesignaler kan en signalisere med øynene, 

mimikken, stemmeleiet og bestemte måter å snakke og oppføre seg på. Det er disse signalene 

som setter rammen rundt leken. Videre stiller rolleleken krav til åpenhet og fleksibilitet samt 

til god fantasi. 

Rolleleken gir barna mulighet for å bli kjent med seg selv og med andre, og det gir 

erfaringer som fremmer deres sosiale kompetanse. Først og fremst gir leken glede. Glede er 

knyttet til det en gjør, ikke minst i forhold til andre mennesker. Glede er også knyttet til aktiv 

utfoldelse i øyeblikket, til opplevelse, mestring av nye ferdigheter eller sansemessige 

inntrykk. 

 

Humor synes å komme best fram i leken. En kan hevde at leken er beslektet med 

humoren, smilet og latteren, og i likhet med leken preges også humor av en her- og nå 

tilstand, en fri flyt der en ikke følger regler for tenkning og atferd. Typisk for humor er det 

overraskende, det rare, det som ikke harmonerer med sine omgivelser. Humor er lek med ord 

og tanker, det er å fortelle vitser og gåter, parodiere popmelodier, gjøre grimaser 

og skøyerstreker. Humor gir livsglede og overskudd, og den kan løse opp vanskelige 

situasjoner og bidra til å ufarliggjøre situasjoner der prestasjonskravene blir for store. 

Forskning viser for øvrig at barn som er populære og ”greie” lekekamerater også utviser en 

god porsjon humor i sitt samspillmønster. 
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 
 

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Rammeplanen sier noe om hva 

vi skal jobbe med og hvordan. Den forutsetter at barnehagens innhold skal være allsidig og 

variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin 

utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Alle barna skal ta del i innholdet fra alle 

syv fagområdene. Fagområdene vil sjelden opptre alene, da våre arbeidsmetoder i stor grad er 

tverrfaglige. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, behov og utvikling og vi 

tenker progresjon i arbeidet vi gjør.  

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale 

og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte 

og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og 

følelser er nødvendig for å utvikle et rikt språk.  

 

Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna  

 

• lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 

• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

• bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og 

skape positive relasjoner i lek og annet samvær  

• blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.  

 

Kropp, bevegelse og helse 

Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på 

mange områder. Barna tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse 

og fysiske egenskaper i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Variert fysisk aktivitet 

både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og 

kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.  

 

Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna 

 

• får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring 

• skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer 

• utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en 

forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen 

• får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og 

sunt kosthold 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Vi skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn 

skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og 

estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, 

skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Å være sammen om kulturelle 

opplevelser bidrar til samhørighet.  
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Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna 

 

• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med 

og refleksjon over kultur, kunst og estetikk 

• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 

• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk 

gjennom skapende virksomhet 

 

Natur, miljø og teknikk 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser til alle årstider og i all slags vær. Faget skal 

bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 

Det er et mål at barna skal få en begynnelse forståelse av betydningen av en bærekraftig 

utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom 

mennesket og naturen.  

 

Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna 

 

• opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet 

• opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern 

og samspillet i naturen 

• får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet 

og betydningen for matproduksjon 

• lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om 

fenomener i den fysiske verdenen 

 

Etikk, religion og filosofi 

Dette fagområdet er med på å forme måter og oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Norge er i dag 

et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det 

mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i 

kristen og humanetisk arv og tradisjoner.  

 

Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna 

 

• erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til 

undring og tenkning, samtaler og fortellinger 

• tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier 

• utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, 

uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 

• får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres 

plass i kulturen 

• får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i 

religioner og livssyn som er representert i barnegruppen 
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Nærmiljø og samfunn 

Vi skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen 

skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og 

kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage 

nærmiljøet sitt. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få 

innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.  

 

Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna 

 

• utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet 

• erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til 

barnehagens fellesskap 

• blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet 

• opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter 

• utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett 

 

Antall, rom og form 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på 

jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler 

barna sin matematiske kompetanse. Vi har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning 

og legge til rette for tidlig og god stimulering.  

 

Gjennom arbeidet vårt skal vi bidra til at barna 

 

• opplever glede over å utforske og leke med tall og former 

• tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper 

• erfarer, utforsker og leker med form og mønster 

• erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne 
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BARNS MEDVIRKNING 
 

At barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke sin hverdag er viktig og har blitt 

lovfestet i barnehageloven. Barns medvirkning skal være en holdning hos personalet, en måte 

å møte barna på. Det betyr ikke at barna skal bestemme, men de skal få virke med. De voksne 

skal sette trygge grenser, samtidig som barnas stemme skal bli hørt. Barna skal få påvirke sin 

egen hverdag gjennom kreativitet, nysgjerrighet og utvikle gode samarbeidsevner. 

 

Rammeplanen sier dette om barns medvirkning:  

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 

på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også 

de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi 

uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns 

ulike uttrykk og behov.  

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal 

ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.  

 

Vi voksne skal jobbe med egne verdier og holdninger. Vi skal være fleksible i forhold til 

planer og legge vekt på å møte barnas interesser og behov. I et miljø der barn og voksne har 

like stor verdi, vil det være gode betingelser for å arbeide med barns rett til medvirkning.  

 

§3 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn 

skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

DOKUMENTASJON 

 

Hver base gir ut månedsbrev og månedsplaner der opplevelser fra foregående måned blir 

beskrevet og planer for kommende måned blir presentert. Her vil det også komme annen 

nyttig informasjon om gjennomføring av tradisjoner og andre merkedager. Det tas mye bilder 

fra turer og aktiviteter. Disse legger vi ut på nettsiden vår 

minbarnehage.no/forland.barnehage.no. Vi oppfordrer dere foreldre til å abonnere på denne 

siden.  

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet gir foreldre, lokalmiljø og kommunen 

informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen 

oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.  

Alle barna har hver sin perm som inneholder bilder, tegninger med mer fra hele perioden som 

barnet går i barnehagen. Denne permen får barnet med seg hjem når de slutter i barnehagen. 

Vi ser ofte at barna sitter og blar i denne permen, det er bilder og tegninger gjennom mange år 

som ligger her.  
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OVERGANGER  
 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 

start i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen, skal vi sørge for tett oppfølging den 

første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.  

 

FØRSKOLEGRUPPE 

 

Vi har jobbet i flere år med et pedagogisk opplegg for førskolebarn – Lekbasert Læring. 

Førskoleopplegget bygger på lekbasert læring. Her er et viktig prinsipp at barna får være 

aktive, at de blir engasjerte, at aktivitetene er meningsfulle og at barn og voksne jobber 

sammen i et lekent samspill. Barns medvirkning er et viktig prinsipp innen lekbasert læring. 

Kjerneområder for førskoleopplegget er språk, sosial kompetanse, selvregulering og 

matematikk. Forskning viser at barn som får rik stimulering innen disse områdene i tidlig 

alder står bedre rustet til å tilpasse seg både faglig og sosialt i barnehagen og på skolen. 

Hvert av de fire kjerneområdene blir konkretisert gjennom engasjerende aktiviteter. Disse 

aktivitetene har blitt utviklet av barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet. De har 

tidligere blitt prøvd ut som enkeltaktiviteter med andre barnegrupper, og her har barn og 

voksne vist stor begeistring. 

Det er viktig å forberede barna på skolestarten, og vi har som mål at overgangen skal gjøres så 

positiv og trygg som mulig. 

Tema vi jobber med i skolegruppen er blant annet: 

• Språklig bevissthet 

• Førmatematikk 

• Trafikkopplæring 

• Forskning/eksperimentering 

• IKT, data i barnehagen 

• Skoleforberedende aktiviteter gjennom lek 

• Sosial kompetanse 

 

Aktiviteter i førskolegruppen: 

• Avslutningsfest i barnehagen i juni 

• Tur til Førlandsåsen i mai/juni 

• Besøker Fjelltun skole på vårparten 

 

Overgangen blir ivaretatt gjennom faste overgangsrutiner for barnehagene og skolene i Strand 

kommune. Vi har overgangs- og samarbeidsmøter mellom barnehagen og skolen.  

Det er utarbeidet en egen plan for å sikre overgangsrutinene i Strand kommune.  

 

Utdrag fra Plan for overgang barnehage til skole: 

Planen er ment som et konkret arbeidsredskap som anbefaler hva femåringen bør få erfaring 

med innenfor områdene språk/tekst og kommunikasjon, antall/rom og form samt sosial 

kompetanse innen skolestart. Samtidig skal heftet gi relevant informasjon både til pedagoger i 

skole og barnehage om hva som vektlegges for 5-åringene det siste året i barnehagen, og hva 

som forventes av 6-åringen når den begynner på skolen.  

 

Alle femåringene som går i barnehage, skal få erfaring med de fagområdene Rammeplan for 

barnehager beskriver. Planen tar utgangspunkt i hva Rammeplan for barnehager sier at 
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barnehagen skal bidra til at barna får erfaringer med, samt hva Kunnskapsløftet har som 

kompetansemål ved 2.trinn. I tillegg til kommentarer til utarbeidet plan, har vi i planen valgt å 

fokusere på matematikk/antall, rom og form, norsk/språk, tekst og kommunikasjon, samt 

sosial kompetanse.  

 

Overganger mellom avdelinger internt i barnehagen 

Vi er bevisst overgangene også mellom avdelinger internt i barnehagen. Det året som barnet 

blir 3 år flyttes det fra 1. til 2. etasje. Avdelingene i 1. etasje starter allerede denne tilvennings 

prosessen i januar. Da vil de barna som skal flytte opp til «stor» avdeling i august, besøke 

denne avdelingen en gang i uken sammen med en voksen fra 1. etasje. Dette gjør vi for at 

barna skal bli kjente og trygge på den avdelingen de skal flytte opp til. Vi inviterer også til en 

«Bli kjent» ettermiddag i juni, sammen med foreldre/foresatte.  

 

TRAFIKK SIKKER BARNEHAGE 
 

Å bli en trygg og selvstendig trafikant tar mange år og krever kontinuerlig trening. Derfor er 

det viktig å legge grunnlaget for barnas trafikkforståelse tidlig. Å ferdes trygt i trafikken er 

ikke alltid like enkelt for små barn.  

Trafikksituasjoner kan være krevende og uoversiktlige. Barn har ikke de samme 

forutsetningene som voksne i trafikken. De er små av vekst og har vanskelig med å forstå alt 

de ser og hører i trafikken. I førskolealderen er f.eks. barns tenkning konkret og bundet til her 

og nå. Barns forståelse av virkeligheten er preget av at de gjerne betrakter livløse objekter 

som levende og viljestyrte. De kan f.eks. tenke:” Når jeg ser bilen, må jo bilen se meg”. Det 

er vanskelig å forstå at bilene ikke kan se dem i mørket når de selv kan se lysene fra bilen. 

Slike betraktninger er av stor betydning for hvordan barn opptrer i trafikken.  

 

Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer 

trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør. Barn lærer mest når de er ute i 

trafikken. Men de lærer også i lek både ute og inne. Lek er motiverende og avgjørende for all 

slags læring. I leken gjentar og gjenforteller barna det de har opplevd i virkeligheten. Det er 

også veldig lærerikt for barna at ting repeteres gjennom sang, høytlesning og oppgaver.  

Et pedagogisk verktøy som vi bruker og som er gitt ut av NAF er «Naffen». Her møter vi 

Naffen og Arne som er veldig forskjellige. Naffen er den som kan trafikk og som er snill og 

grei, mens Arne er litt mer rampete. Han gjør som han vil og tenker ikke over konsekvenser. I 

samspillet mellom Naffen og Arne skapes diskusjonene om hva som er riktig og hva som er 

feil, og ikke minst hvorfor?  

 

Sjekk gjerne ut disse nettsidene: 

• Om sikring av barn i bil – på ulike språk: www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-
bil/nyttige-brosjyrer-om-barn-bil/ 

• Trygg trafikk: www.tryggtrafikk.no 

• NAF: www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/trafikksikerhet/  

• Trygg trafikk reflekstips: www.tryggtrafikk.no/refleks/slik-bruker-du-refleks/ 

• Barnas trafikklubb: www.barnastrafikklubb.no  
 

http://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/nyttige-brosjyrer-om-barn-bil/
http://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/nyttige-brosjyrer-om-barn-bil/
http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/trafikksikerhet/
http://www.tryggtrafikk.no/refleks/slik-bruker-du-refleks/
http://www.barnastrafikklubb.no/
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Vi har mange barn og INGEN å miste. Sammen kan vi gi barna en best mulig opplæring i 

trafikken. 

 

TRAFIKKTIPS  

Voksne som rollemodeller 

Trafikksikkerhet for barn er de voksne sitt ansvar og omfattar fysiske tiltak, fartsgrenser, 

sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring.  

Grunnlaget for holdninger til trafikksikkerhet blir dannet i barneårene og derfor må 

trafikkopplæring starte tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge blir 

gode og trygge trafikanter. Dette innebærer blant annet å utvikle barnets 

oppmerksomhetsevne, evne til refleksjon, vurderingsevne, evne til å ta andre sitt perspektiv 

og til å ta hensyn til andre trafikanter.  

Og øving gjør mester! 

 
Sikring av barn i bil – slik gjør du det best: 

o Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller 

over 36 kilo tunge. 

o Høyde og vekt på barnet bestemmer hvilket barnesete som skal velges. 

o Husk å stramme beltet godt. 

o Halvparten av barna feilsikres. Følg nøye bruksanvisninger for utstyret. 

o Det er farlig for barn under 140 cm å sitte bakovervendt framfor en airbag.  

o Alle i bilen må ha egen sete og egen bilbelte. Å ha flere barn i samme bilbelte, eller å 

ha barnet på fanget, er svært farlig. 

o Bakovervendt sikring er best. 

 
For Førland barnehage betyr trafikk at: 

 - Trafikkregler og trafikksikkerhet er alltid i fokus når vi ferdes ute i trafikken - De voksne 

skal være gode rollemodeller for barna i trafikken.  

- Alle barna har refleksvester når vi går på tur. - Telefonliste og førstehjelpsutstyr bringes med 

på turer. 

 - Bestilte busser og maxi taxi har setebelter og er godkjente for å transportere barnehagebarn  

- Vi har rutiner for hva vi gjør ved eventuelle skader/ ulykker.  

- Vi har tema trafikksikkerhet i samling med barna 
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FORELDRESAMARBEID 

 

For at vi i barnehagen skal kunne gi ditt barn en best mulig dag, er det viktig at samarbeidet 

mellom hjem og barnehage fungerer bra. Det er viktig at den som kommer sammen med 

barnet om morgenen gir personalet nødvendige beskjeder angående barnet. 

Vi inviterer til samtaler med «nye» foreldre på høsten. Ellers har vi foreldremøte en gang på 

høsten og foreldresamtaler gjennomføres på vårparten. De som ønsker det er velkomne til å 

be om flere foreldresamtaler.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBEIDSUTVALG  

 

Her har foreldrene god mulighet til å engasjere seg i barnas hverdag i barnehagen. 

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 

gruppe blir likt representert. Det velges representanter til SU på foreldremøte på høsten, og de 

velges for et år om gangen. Det er et ønske at de som blir valgt som vara representanter tar 

over som representanter påfølgende år. Styrer kaller inn til møter 2-3 ganger i året.   

 

 

PLANLEGGINGSDAGER 

 

Barnehagen er stengt disse dagene: 

 

• Mandag og tirsdag 15.-16.08.22 

• Fredag 18.11.22 

• Mandag 02.01.23 

• Fredag 19.05.23 

 

 

 

FORVENTNINGER TIL 

FORELDRE/ 

FORESATTE 

Personalet 

informeres om 

begivenheter / 

opplevelser som 

har betydning for 

barnet 

Et «hei» når vi 

møtes At barnet har riktige 

klær etter vær, med 

riktig størrelse 

At planer og oppslag 

blir lest og følgt opp 

Gir beskjed dersom 

barnet ikke kommer i 

barnehagen 

At barnehagens 

åpningstider blir 

holdt Sier fra dersom 

barnet blir hentet 

av andre enn 

mor og far.  

Vi håper dere tar kontakt 

med personalet, styrer 

eller SU dersom det er 

noe dere vil ta opp.  
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MÅLTIDENE I BARNEHAGEN 

 

Vi har fokus på et sunt og variert kosthold. Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av 

dagen og utgjør en stor del av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er 

viktig for vekst, utvikling og læring.  

Barnehagen har et medansvar for at barna får i seg sunn og næringsrik mat. Derfor er vi 

bevisst på betydning av hva vi tilbyr av mat og hvordan vi gjennomfører måltidene i 

barnehagen. Vi evaluerer jevnlig vårt mattilbud i samråd med våre foreldre, slik at vi sikrer et 

sunt, variert og godt kosttilbud til barna. 

 

Vi serverer 2 måltider i barnehagen. For de barna som spiser frokost i barnehagen, tas med 

egen matboks til dette måltidet. Frokosten er fram til kl 0800. Barn som kommer etter kl 0800 

har spist frokost hjemme.  

Formiddagsmåltidet har vi kl 1100. Da har vi ”smøremåltid” der barna er med på å smøre 

maten sin selv med hjelp fra en voksen. Innimellom har vi også varme måltider i barnehagen.  

 

Fruktstunden er kl 1400. Her blir det servert frukt og skive/knekkebrød. 

 

Kostpenger er kr 400,- pr mnd for full plass. Disse betales på samme faktura som 

barnehageplassen.  

 

 

BARNEHAGELOVEN 2005 

 

§1 FORMÅL 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

 

§2 BARNEHAGENS INNHOLD 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres 

omsorgs – og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas 

utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.  

 

 

FORMÅL FOR BARNEHAGEN 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
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fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering.  

 

 

ANDRE PLANER FOR FØRLAND BARNEHAGE  

 

☺ Rammeplan 

☺ Utviklingsplan 2020-2023 

☺ Språkplan 

☺ Handlingsplan for et inkluderende barnehagemiljø i Førland barnehage 

☺ Førskoleplan 

☺ Informasjonshefte til nye barn 

☺ Kompetansehevingsplan 

 

 

            
 

Rammeplan for barnehagene er gjeldende fra 01.08.17 

 

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme 

for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir 

også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.  

 

Oversikt over kapitlene i den nye rammeplanen:  

1. Barnehagens verdigrunnlag 

2. Ansvar og roller 

3. Barnehagens formål og innhold 

4. Barns medvirkning 

5. Samarbeid mellom hjem og barnehage 

6. Overganger 

7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

8. Barnehagens arbeidsmåter 

9. Barnehagens fagområder 
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Rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral 

plass. Den tar samtidig hensyn til at barnehagehverdagen og foreldres forventninger har 

endret seg. Fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid 

med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få 

gode opplevelser.  

 

Med den nye rammeplanen blir også arbeidet med de yngste barna styrket. I dag går 80 

prosent av alle norske ett- og toåringer i barnehagen. For første gang blir det gitt overordnede 

føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet 

kan få en trygg og god start i barnehagen. 

 

SPRÅKLØYPER 
- Språk og lekaktiviteter  

 

     
 

Lek og samtaler rundt bøker har stor verdi for språkutviklingen til barn, viser skandinavisk 

barnehageforskning. For å lykkes i arbeidet med språket til barna er det avgjørende å 

implementere språk- og leseaktiviteter i hverdagen.  

 

Språk og leseaktiviteter 

Det er åpenbare sammenhenger mellom leseaktiviteter og arbeid med barns språk: Barn lærer 

språk i samspill med andre, i situasjoner der språk og handling har en funksjon sammen. 

Derfor er det viktig å legge til rette for aktiviteter og arenaer som inviterer til språklig 

samspill, som høytlesing, fortelling, samtaler, lek med skriftspråk, rim, regler og spill. 

Leseaktiviteter som høytlesing og samtaler om litteratur, gir opplevelser og umiddelbar glede. 

I tillegg ligger det stor verdi nettopp i den språklige samhandlingen som lesingen fører med 

seg. 

Gjennom språkløyper har vi jobbet med språkstimulering og kompetanseheving siden høsten 

2016. Vi kommer også dette året til å jobbe mye med å styrke kompetansen hos personalet og 

gi barna gode opplevelser med lesing og bruk av bøker.  

Vi har laget en egen utviklingsplan der vi beskriver arbeidet vårt med språk.  

 

Lek er språk og språk er lek 

Språklek kan være så mangt. Å utforske rim, regler, rytmer og stavelser i ord er noe man ofte 

forbinder med språklek. Formålet med språklek er å stimulere den språklige bevisstheten hos 
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barna. Barn som er språklige bevisste og kan leke med språkets formside, har som oftest et 

bedre utgangspunkt for å lære å skrive og lese enn barn som er lite språklig bevisste (Frost og 

Lønnegaard, 2004).  

Rammeplanen forplikter personalet til å inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter, 

og gjennom fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal barna få mulighet til å utvikle 

sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barnehagen 

skal bidra til at barn leker med språk, symboler, tekst og stimulerer til nysgjerrighet, 

bevissthet og utvikling.  
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STRAND KOMMUNE – EN SPRÅKKOMMUNE 

 

Et sentralt tiltak i Språkløyper er Språkkommuner. Strand kommune er en av 55 kommuner i 

Norge som deltok som en Språkkommune. Det betyr at vi får faglig og økonomisk støtte til å 

drive språkarbeid i skole og barnehage. Vi hadde et samarbeid med Lesesenteret og 

Skrivesenteret i Stavanger som ledet og koordinerte alt arbeidet med den nasjonale strategien 

for språk, lesing og skriving 2016-2019.   

Grunnskolen, friskolene, private og kommunale barnehager i Strand vil jobbe med språk som 

et satsingsområde.  

Strand kommune har utarbeide en kommunal strategi for alle barnehagene og skolene. Denne 

skal være med på å stimulere til systematisk arbeid og forbedring av barn og elevers 

ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og skriving. Strategien skal dekke hele løpet fra 

barnehage til og med ungdomstrinn. 

Førland barnehage har også sin egen språkplan som ligger ute på hjemmesiden vår.  

 

Det er viktig for oss å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte i dette arbeidet. Bruk tid 

sammen med barnet ditt til å gjøre deg kjent med bøker, les sammen med barnet og la barnet 

bli glad i bøker. Vi ser etter tre år med språkarbeid i barnehagen at flere barn velger bøker 

som en aktivitet. Vi har et særlig fokus på gutter i dette arbeidet. Ofte er det guttene som 

velger bøker og lesing vekk til fordel for andre aktiviteter. 
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INKLUDERENDE BARNEHAGEMILJØ 
 

Strand kommune deltar fra høsten 2020 i Utdanningsdirektoratets nasjonale 

kompetanseutviklingstilbud «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Satsingen har som mål 

å styrke barnehagens kompetanse i å skape og opprettholde gode barnehagemiljø, samt i å 

forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkinger.  

 

• Alle barn har rett til å ha et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barn ikke skal bli utsatt for 
mobbing eller krenkelser, verken fra andre barn eller voksne.  

 

Barnehageloven 

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i 

barnehagen utsettes for slike krenkelser. 

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

 

Mobbing: 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og /eller barn 

som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull 

person i fellesskapet og muligheten til medvirkning» 

(Lund, Helgeland og Kovac 2017). 

 
 

 

Barn som blir mobbet og barn som mobber trenger hjelp og veiledning av tydelige og 

trygge voksne for å komme inn i gode og trygge relasjoner med andre barn. Mobbing går ikke 

over av seg selv og de voksne rundt barna må aldri tillate seg en " vente-og-se" holdning. 

Ekskluderingen kan være både verbal og psykisk, og barn oppfatter den som indirekte 

mobbing fra andre barn. Barn som ikke kommer inn i lek og er ekskludert fra fellesskapet i 

barnegruppen og barn som mobber har rett til å få den hjelpen som det trenger for å oppleve 

seg som en betydningsfull person for fellesskapet. 

 

Alle voksne har aktivitetsplikt i barnehagehverdagen. 

 Dette betyr at alle ansatte har plikt til å være med å skape et inkluderende 

barnehagemiljø for alle barn. 
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UTVIKLINGSPLAN 2020-2023 

 

Vi har laget en utviklingsplan som vil gjelde i perioden 2020-2023.  Her beskriver vi hvordan 

vi jobber med de to fokusområdene våre:  

• Språkløyper 

• Inkluderende barnehagemiljø  

 

Rammeplanen slår fast at barnehagen skal  

arbeide aktivt med barnas språkutvikling.  

Personalet må vite hva god språkutvikling  

er for det mangfoldet av barn de møter i barnehagen.  

 

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og  

positive erfaringer med å bruke språket. Alle barn må få  

erfare, og delta i, et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.  

Personalet må skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og 

kulturelle verdier som formidles. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og 

vennskap. Grunnlaget for språkutviklingen skjer i barnehagealder.  

 

Alle barn har rett til å ha et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. Det betyr blant annet at barn ikke skal bli utsatt for mobbing eller krenkelser, 

verken fra andre barn eller voksne.  

Barnehagene og skolene skal fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn 

skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, 

lære og mestre.  

Virksomhetene skal videreutvikle god praksis innen arbeidet med trygt og godt barnehage- og 

skolemiljø ved å: 

• Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage-/skolemiljø, der alle barn og unge 

trives og opplever tilhørighet 

• Forebygge mobbing og andre krenkelser 

• Avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser1 

 

 

Denne ligger ute på nettsiden vår, og vil evalueres og endres underveis i arbeidet vårt. 

 
1 Inkluderende barnehage og skolemiljø, Strand, Implementeringsplan 

 

Alle barns høyeste ønske er å være med i lek og aktiviteter sammen med andre barn.  

Alle ønsker å føle seg som en betydningsfull person for fellesskapet. 
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