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VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 

I barnehagene i Iveland kan foreldre forvente:  

• Tilbud om foreldremøter og minst to foreldresamtaler i løpet av barneha-
geåret . 

• Informasjon om det som har hendt i løpet av dagen. 

• Å få snakke med en av de ansatte på ditt barns avdeling ved behov. 

• At vi tar kontakt ved tegn på at ditt barn blir utsatt for eller utviser kren-
kende atferd overfor andre.  

• At alle barn og foreldre blir møtt med respekt og tatt på alvor. 

• Vi tar kontakt hvis barnet ditt blir syk i barnehagen og ber deg hente bar-
net ved feber, oppkast, diare ol. 

• Avdelingene har minst en turdag/utedag hver uke. 

• Avdelingene har hvilestund i løpet av dagen. 

• Barnehagene følger nasjonal faglig retningslinjer for mat og måltider i bar-
nehagene. 

« Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste 

som mål.  Foreldrene og barnehagens personalet har et felles ansvar for bar-

nets  trivsel og utvikling» (Rammeplanen, 2017, s 29). 

Vi som jobber i barnehagene i Iveland forventer at dere foreldre:   

• Setter dere inn i og holder dere oppdatert på Vigilo barnehage.  

• Leser barnehagens årsplan.  

• Gir oss beskjed dersom det skjer ting i familien, sterke opplevelser eller annet 
som barnet ditt blir berørt av.  

• Møter opp på foreldremøter, foreldresamtaler, fester og lignende. 

• Tar kontakt med oss umiddelbart dersom dere hører om eller opplever at de-
res barn eller andre utsettes for eller utsetter andre for utestengning/mobbing. 

• Holder orden og oversikt i garderobehyllen og passer på at barnet deres alltid 
har tilstrekkelig skift og klær/sko som passer til årstiden. 

• Sikrer barna i bil i henhold til gjeldende lover og regler og er gode rollemodel-
ler i trafikken for egne og andres barn til enhver tid.  

• Har alltid lav fart og viser stor aktsomhet ved ankomst og avreise fra parke-
ringsplassen ved barnehagen.  Slår alltid av motoren ved parkering, parkerer 
ikke foran porter ol. og rygger inn ved parkering. 

• Ikke offentliggjør bilder og videoer tatt i barnehagesammenheng på nett/
sosiale medier. 

• Utviser ærlighet og gjensidig respekt 

Barnehageåret 2021/2022 starter mandag 2.august.  

Barnehagenes åpningstid er fra kl. 07-16. 30. Ved behov kan det søkes om  

åpningstid fra kl.6.45 og til kl.17. 

Gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer innen kl. 08.30 en dag eller hvis det er noen 

andre enn de faste som skal hente barnet.  

Barnehagene bruker Vigilo barnehage som kommunikasjonsverktøy for barnehage– 

hjem. Du vil ved enkle tastetrykk få informasjon om ditt barns hverdag, kunne legge 

inn fraværsdager, få oversikt over planer, gi digitale samtykker ol.  
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  VATNESTRØM OG SKAIÅ BARNEHAGE 
Barnehageåret 2021/2022 starter vi igjen opp med drift i Skaiå barnehage, som  i løpet av forrige barnehageår har gjennomgått en oppgradering, blitt utbygd og er enda mer tilpasset 

til barnehagedrift.  Barnehagene ønsker at barna tidlig skal få kjennskap til hva som er typisk for kommunen, oppleve stedstilhørighet og være stolte av å komme fra Iveland. Felles-

rommene har fått navn etter gruver i Iveland og avdelingene har fått navn etter mineraler som vi kan finne i kommunen.  

Ivelandsveggen 

Beryll 

Fra filmen :Geologiske glimt 

fra Ivelandsveggen til mine-

ralutstillingen 

Pyritt Thortveititt 
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Iveland kommune ble sertifisert som trafikksikker kommu-

ne i 2019. For barnehagene innebærer dette at vi har fokus 

på trafikkopplæring i barnehagen. Vi har utarbeidet rutiner 

for å ivareta sikkerheten til fots, med bil eller buss. Bussene 

som barnehagene benytter til ulike turer må utvise trafikk-

sikker kjøring og oppfylle kravene til sikring av barn og 

voksne i buss.  

 

Trafikksikkerhet vil være tema på et  

foreldremøte. Det blir i løpet av året gitt tilbud om  

veiledning i forhold til riktig og god sikring av barn i bil i 

hente/leveringstiden av  en representant fra  

nullvisjonen Agder. 

 

Rutiner for sikkerheten med tanke på parkeringsplassen:  

 Vi ber alle om å kjøre varsomt og rygge inn på parke-

ringsplassen.  

 Husk alltid å lukke porten ved 

henting og levering.  

KOMMUNALE SATSINGSOMRÅDER 

 

Iveland kommune sin kommuneplan inneholder en oversikt over hva kommunen ønsker å fokuse-

re på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn og organisasjon. Planen inneholder mål og 

strategier for en rekke viktige samfunnsområder som berører hele kommunen.  

Viktige satsninger som berører barnehagene: 

1. Utdanning- Verdiskaping bygd på kunnskap. Iveland kommune har som mål at alle barn og 

unge skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. De skal mestre grunnleggen-

de ferdigheter og bli kompetente for videre utdanning og arbeidsliv. 

2. Det gode livet – Et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle. Et av målene er at 

barn og unge i Iveland opplever å ha gode oppvekstsvilkår. 

 

(Kommuneplan for Iveland kommune, 2014-2026). 

 

 

 

Handlingsplan for folkehelse 

Iveland kommune har en folkehelseplan.  Folke-

helsearbeid handler om å skape gode oppvekst-

svilkår for barn og unge, forebygge sykdom og 

skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, be-

skytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og del-

takelse. Barnehagene innarbeider de føringene som folkehelseplanen gir i 

barnehagenes planer og i det pedagogisk arbeidet.  Planen kan leses i sin hel-

het på nettsiden til Iveland kommune.  
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HVA STYRES  

BARNEHAGEN AV? Lov om barnehage 

(barnehageloven): 

 

Fastsatt av Stortinget. Inne-

holder bla. krav i forhold til 

barnehagens formål, opp-

lysningsplikt og bemanning.  

Rammeplanen:  

 

Er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. I 

Rammeplanen presenteres barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Planen 

retter seg mot personalet, foreldre/

foresatte, og 

barnehage-

eier/

kommunen. 

Barnehagens årsplan:  

 

Er utarbeidet av barnehagens ansatte og godkjent av bar-

nehagenes samarbeidsutvalg.  

Årsplanen inneholder praktisk informasjon, den beskriver 

det faglige og pedagogiske innholdet i barnehagen. Års-

planen er et viktig arbeidsverktøy for barnehagens an-

satte. Og et informasjons- og dokumentasjonsredskap for 

foreldre/foresatte og for politikere og andre i kommu-

nen.  

Barnehagens verdigrunnlag er styrende for hvilke 

verdier ansatte vektlegger i arbeidet og i møte 

med barn og foreldre.  

Iveland kommune sine grunnverdier: 

Modig, Raus og Troverdig er også gjeldende for 

barnehagene og  er viktige i arbeidet 

Barnehagene i Iveland er et inkluderende og 

raust fellesskap. Der alle er like mye verdt og har 

rett til å medvirke, prøve og feile. 

Vi er voksne som ser, hører og handler etter våre 

grunnleggende verdier. 

  Verdigrunnlaget for barnehagene i Iveland 

NESTEKJÆRLIGHET 

Vi anerkjenner hverandre og respekterer hverandre.  

                                TRYGGHET 

                              I omsorg, lek og læring. 

                                 INKLUDERENDE FELLESSKAP 

                               Alle blir sett, hørt og møtt.  
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SAMARBEIDSPARTNERE 

PPT: 

 

Kan bistå foreldre og barnehage i forhold til 

barn som trenger ekstra oppfølging. PPT kan 

bidra med veiledning, observasjon og kartleg-

ging. Foreldre blir alltid involvert ved en even-

tuell henvisning til og kartlegging av PPT.  

BARNEVERNET: 

 

Barnehagen kan få veiledning anonymt vedrø-

rende vår jobb med enkeltbarn eller grupper. 

Ved bekymring for et barn og eventuelt fami-

lien, plikter vi å melde fra om dette til barne-

vernet.  

FYSIOTERAPEUT:  

 

Kommunens fysioterapitjeneste arbeider fore-

byggende og helsefremmende, i tillegg til å be-

handle og jobbe med habilitering og rehabilite-

ring. Den kommunale fysioterapeuten følger 

opp barna både på helsestasjonen, i barneha-

gen og på skolen. 

HELSESTASJON: 

 

Bidrar bl.a. med helsemessig veiledning til 

barnehagene og foreldre. I tillegg foretas det 

både 4– og 5 års kontroller i barnehagen, slik 

at dette foregår i barnas kjente omgivelser. 

Helsesykepleier får nå kontor i Skaiå barne-

hage.  

 

Ressursteamet for barnehagene i Iveland: 

Ressursteamet består av ansatte som har spes.ped 

kompetanse, samt helsesøster i kommunen.  

Teamet gir veiledning og råd til barnehagelærere i 

saker angående barn/gruppe/system/organisering. 

Saker hvor det har blitt vurdert til at det er behov for 

å gjøre endringer/sette i gang tiltak. Målet er at indi-

vid -eller systemsaker skal kunne  

løses i barnehagene, få bedre vilkår i barnehagene 

og at det iverksettes tiltak tidlig.  

Her gis det mulighet for å drøfte saker anonymt eller 

åpent etter samtykke fra foresatte/foreldre.  
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NAV— Arbeids- og velferdsforvaltningen : 

Her har vi et samarbeid i forbindelse med personer som ønsker utprøving i arbeidslivet ved å ha arbeidspraksis i barnehagene.  

Videre har vi et samarbeid med NAV/flyktningetjenesten for flyktninger som i sitt introduksjonsprogram ønsker språkpraksis og/eller arbeidspraksis i barnehagene. 

 

UIA—Universitetet i Agder: 

Her samarbeider vi i forhold til studenter på barnehagelærer utdanningen . Vi tar i mot studenter i barnehagene i deres praksisperioder. Dette foregår på faste avdelinger 

hvor det finnes praksislærere med veiledningskompetanse. 

 

Setesdal opplæringskontor 

Barnehagene tar jevnlig imot lærlinger  som følges opp i barnehagene og i nært samarbeid med Setesdal opplæringskontor.  

SKOLENE I IVELAND: 

Her samarbeider vi om elever som har behov/ønske om praksisplass, for kortere eller lengre perioder.  Vi har også et tett samarbeid i oppvekst, der vi blant annet har flere 

felles satsninger og handlingsplaner. 

 

ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse : 

ABUP gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer og deres foreldre/foresatte. Her finner dere informasjon om ABUP: http://

www.abup.no/  

 

HABU— Habilitering for barn og unge :  

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne eller der det foreligger en utvikling som krever nærmere utredning. 

Her finner dere informasjon om HABU: https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/habilitering-barn-og-unge 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE 
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BARNEHAGENES  

SATSNINGSOMRÅDER COS: 

Dette er en praktisk arbeidsmodell som har 

som mål å fremme en god relasjon mellom 

barn og voksne. Den fungerer som en struktu-

rerende tankemodell for å bevisstgjøre hvor-

dan de voksnes på en best mulig måte i kan 

møte og forstå barnet.   

RVTS:  

Barnehagene skal fra 2021-2024 sammen 

med RVTS sør og Vennesla kommune jobbe 

med programmet MenneskeMøteAkademiet 

Handlekraftige Voksne-Trygge barn.  

STINE SOFIES BARNEHAGEPAKKE 

Gjennom barnehageåret jobber vi med  

Stine Sofies barnehagepakke. 

Vi snakker med barna om følelser, relasjoner, 

kroppen, gode og vonde hemmeligheter, hva 

voksne har lov til og ikke lov til å gjøre med 

barns kropp. Vi ønsker å være med på å fore-

bygge vold og gi barna verktøy til å si ifra hvis 

det er ting som ikke er greit.  

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ:  

Barnehagene har deltatt på en interkommu-

nal satsning med fokus på inkluderende læ-

ringsmiljø. Arbeidet med denne satsningen 

videreføres nå i andre former i barnehagene 

eks. i arbeidet barnas verneombud.  

REKOMP 

Barnehagene skal fra 2021 starte med  

regional ordning for kompetanseutvik-

ling i barnehagene. Denne ordningen 

skal bidra til  at barnehager utvikler sin 

pedagogiske praksis gjennom barneha-

gebasert kompetanseutvikling.  Ord-

ningen skal sikre at alle barn får et like-

verdig barnehagetilbud av høy kvalitet.  

Læringsmiljøsenteret 

Barnehagene skal sammen med skolen 

delta på en satsning fra 2021 med Læ-

ringsmiljøsenteret.  Fokuset vil være på 

relasjoner, observasjon, kommunika-

sjon ol.  
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Barnas verneombud:  

Barnehagene i Iveland er veldig stolte over å ha fått økt sin kompetanse og utnevnt et barnas verneombud.  
Målet er at barnas verneombud skal ha ekstra ansvar for og inneha god kompetanse i forhold til å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.  

• Barnas verneombud skal ha ekstra kompetanse om sårbare barn. 

• Barnas verneombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, styrer og foreldre. 

• Barnas verneombud skal være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn. 

• Barnas verneombud skal ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen. 

• Barnas verneombud skal bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt. 

 

 

Årshjul for Stine Sofie barnehagepakken: 

Det er utviklet årshjul for Stine Sofie barnehagepakken for både barn og ansatte. Årshjulet 

sikrer at avdelingene jevnlig har fokus på temaer som gir barna kunnskap om grensesetting 

for egen kropp og respekt for andres grenser. Årshjulet skal også bidra til at ansatte får til-

strekkelig kunnskap om hvordan avdekke vold og overgrep mot barn.  

 

 

STINE SOFIE BARNEHAGEPAKKE 
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LIVSMESTRING, OMSORG, DANNING OG LÆRING I BARNEHAGEN  

DANNING: 

«Barna skal støttes i å uttrykke syns-

punkter og skape meninger i den 

verden de er en del av»  

(Rammeplanen, 2017,  s.21) 

Gjennom lek, utforskning opplevel-

ser og dialog ønsker barnehagen å 

bidra til å utfordre barnas tenkning, 

utvikle deres handlingskompetanse 

og støtte deres identitetsutvikling. 

LÆRING: 

«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 

skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 

for deres læringsprosesser.»  

(Rammeplanen , 2017, s. 22)  

Gjennom et inkluderende fellesskap  

ønsker barnehagene i Iveland å gi barna varierte 

opplevelser og erfaringer. Vi ønsker at barna skal 

oppleve mestringsopplevelser, lærelyst og utvik-

le tiltro til sine evner, ved å støtte og møte deres 

undringer med nysgjerrighet og kreativitet. 

OMSORG: 

«Omsorg er en forutsetning for barnas 

trygghet og trivsel, og for utvikling av em-

pati og nestekjærlighet»  

(Rammeplanen, 2017, s.19). 

I barnehagene i Iveland ønsker vi at alle 

barn skal trives og oppleve tilhørighet, 

trygghet. Barnehagene skal være et sted 

hvor hvert enkelt barn blir sett, hørt og 

møtt. 

LIVSMESTRING 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»  

(Rammeplanen , 2017, s.11) 

 I barnehagen dreier arbeidet med livsmestring  seg om styrke barns psykiske helse, støtte barna i utviklingen av en god 

selvfølelse, utvikle robusthet, få leke og være en del av et fellesskap. 
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Årsplanen er et arbeids—og informasjonsdokument og 

dokumentet sier noe om: 

• Vårt verdigrunnlag. 

• Overordnede mål og satsninger. 

• Våre arbeidsmetoder, pedagogiske verktøy og et innblikk i ulike modeller 

vi jobber etter. 

• Praktisk informasjon til foreldre og foresatte. 

• En progresjonsplan for Rammeplanens syv fagområder. 

    

 

Bildene fra Lisa Aisato er lagt ut med godkjenning.  

Andre bilder er hentet fra google.no. 

«Alle barn skal få oppleve progresjon i barnehagens inn-

hold og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 

aldersgrupper får varierte leke- og aktivitets—og læ-

ringsmuligheter» Rammeplanen, 2017, s 44).  

 

I årsplanen blir det presentert en progresjonsplan for 

hvert av fagområdene i Rammeplanen.  

Progresjonsplanene fungerer som et arbeidsdokument for 

personalet. Planene gir en god oversikt i forhold til å kun-

ne se, tenke og planlegge helhetlig ut i fra Rammeplanens 

fagområder. Progresjonsplanene er også et nyttig verktøy 

i barnehagens jevnlige evalueringer av arbeidet og i plan-

leggingen av videre arbeid.  

Planene er delt inn i nivåer, ettersom vi mener og jobber 

for at alle barn skal bli møtt på det nivået i utviklingen de 

er, uavhengig av deres alder. Slik kan  barna kan få en god 

og naturlig progresjon i utviklingen sin.  

I planene blir det også presentert felles arbeidsmetoder 

som alle ansatte jobber ut ifra på alle avdelinger.  

ÅRSPLAN, IKT OG PROGRESJONSPLAN 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.  

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser 

og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk 

av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy bru-

kes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bi-

dra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. (Rammeplanen, 

2017, s.44) 
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Antall, rom og form 

 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: 

• Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger. 

• Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper. 

• Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med uli-

ke måter å uttrykke dette på. 

• Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse. 

• Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse. 

• Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på for-

skjellige måter. 

• Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opple-

ver matematikkglede. 

 

Personalet skal: 

• Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. 

• Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for 

å inspirere barna til matematisk tenkning. 

• Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer.                                                                                 

• Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og 

hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler.                                                                                      

• Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing. 

  

  

Felles arbeidsmetoder: 

• Vi har konstruksjonsmateriell i ulike former/materialer tilgjengelig på avdelingene. 

• Vi har fokus på antall, rom og form i hverdagssituasjoner sammen med barna både 

ute og inne. 

• Vi ser på forskjeller/ulikheter, vi sorterer og klassifiserer sammen med barna. 

• Vi har tall og geometriske former synlige for barna på alle avdelingene. 

• Vi undrer oss sammen med barna i hverdagen over matematiske begreper. 

• Vi er bevisste på å bruke matematiske begreper i samtale med barna. 

• Vi støtter og oppmuntrer barna til å selv finne løsninger på utfordringer og proble-

mer de møter på i hverdagen. 

• Vi har sansemotorikk og motoriske utfordringer/hinderløyper med fokus på å 

støtte opp om barnas utvikling av sansene og romforståelsen. 

• Vi har tilgjengelig litteratur, sanger, regler og rim som har fokus på antall, rom og 

form. 

• Vi spiller mye forskjellig musikk og barna gis muligheten til å danse og utfolde seg. 

• Vi bruker konkreter i arbeidet med antall, rom og form. 

• Vi har fokus på trafikk og trafikksikkerhet (trafikksikker kommune). 

• Vi har fokus på glede og positivitet i forhold til arbeidet med antall, rom og form. 

• Vi har tilgang på teknologiske hjelpemidler i arbeidet med antall, rom og form. 

• Vi bruker matematiske begreper ved matlaging 

• Vi teller sammen 
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Nivå 1  Nivå 2 Nivå 3 

 

• Barna får kjennskap til og har tilgang på enkle 

spill og puslespill. 

• Barna får begynnende kjennskap til tallrekken og 

ulike former, eks. ved lek med puttekasse.  

• Barna får tid og rom til å bruke kroppen og san-

sene i lek ol. som bidrar til utviklingen av deres 

romforståelse, eks. de prøver ulike måter å kom-

me seg fra et sted til et annet.                                

• Barna får kjennskap til enkle konstruksjonsleker 

som klosser. 

• Barna får øve på par kobling  eks. de får dele ut 

en til kopp til hver.                                  

• Barna utvikler sin kjennskap til tallrekken gjen-

nom lek og eksperimentering. 

• Barna oppdager og undrer seg over matematiske 

sammenhenger. 

• Barna får kjennskap til flere matematiske begre-

per, eks. stor og liten ved å bruke konkreter.                  

 

 

• Barna har tilgjengelig og tar i bruk enkle spill og pus-

lespill. 

• Barna utvikler sin kjennskap til tallrekken gjennom 

lek og eksperimentering. 

• Barna får oppleve aktiviteter og opplegg, både ute 

og inne der de må orientere seg, eks. hyttebygging, 

blindebukk ol. 

• Barna får kjennskap til ulike matematiske former 

• Barna får tilgang på mer avanserte konstruksjons-

leker som duplo 

• Barna og de voksne bruker telling aktivt i løpet av 

dagen, barna blir oppmuntret til peketelling. 

• Barna får erfaringer med ulike preposisjoner som 

over, under, ved siden av ol. 

• Barna bruker naturen i arbeidet med antall, rom og 

form, eks. går på matteturer, på formjakt ol. 

• Barna får kjennskap til flere matematiske begreper, 

som eks. lavest og lengst. 

 

• Barna har tilgjengelig og tar i bruk mer avanserte 

spill sammen med de voksne og barna.  

• Barna utvikler en begynnende forståelse for sam-

menhengen mellom tall og mengde og får en forstå-

else av tallrekken. 

• Barna får delta i og lære ulike regelleker. 

• Barna har aktiviteter med ulike former og utvider sin 

forståelse ved  å ha fokus på ukjente og flere former. 

• Barna får tilgang på mer avanserte konstruksjons-

leker som lego. 

• Barna og de voksne gjennomfører ulike eksperimen-

ter i arbeidet antall, rom og form. 

• Barna får muligheten til mer avansert lek og eksperi-

mentering med former, system, sortering, tall og 

mengde. 

• Barna får ulike erfaringer med måling og veiing ved å 

delta i f. eks. matlaging. 

• Barna utvikler begrepsforståelsen sin innenfor mate-

matiske begreper og bruker dem aktivt i hverdagen. 

• Barna får erfaringer med ukedager og måneder. 

• Barna får erfaringer med klokken, tidsbegrep og ut-

vikler sin forståelse av tid, eks. i går, i morgen ol. 

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
  

Gjennom arbeid med kropp bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna: 

• Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, 

året rundt. 

• Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode 

vaner for hygiene og et variert kosthold. 

• Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper. 

• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. 

• Blir trygge på egen kropp og respekterer andres grenser. 

• Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til mål-

tid. 

 

Personalet skal: 

• Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek 

og anerkjenne barnets mestring. 

• Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, 

hygiene, aktivitet og hvile. 

• Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og 

kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet. 

• Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten å bestemme over egen kropp 

og respekt for andres grenser. 

• Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, sam-

taler og fellesskapsfølelse hos barn. 

• Kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmede og forebyggende tiltak 

som gjelder barn. 

  

Felles arbeidsmetoder: 

• Vi gir tid og rom for barnas utvikling av selvstendighet ved måltider, på- og av-

kledning og toalettbesøk. 

• Vi legger til rette for fysiske aktiviteter både ute og inne, både planlagte aktivi-

teter og i barnas frilek. 

• Vi går foran som gode forbilder ved å være aktive voksne i barnas lek, både ute 

og inne. 

• Vi går turer i variert terreng, tilpasset barnas nivå. 

• Vi bruker barnehagens nærmiljø. 

• Vi har faste utedager/turdager hver uke. 

• Vi bruker Mini-Røris. 

• Vi bruker sansemotorikk. 

• Vi legger til rette for måltider preget av ro, god tid og hygge. 

• Vi tilbyr måltider basert på Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger. 

• Vi serverer varm mat i løpet av uken. 

• Vi har tema sosial kompetanse/meg selv og kroppen min. 

• Vi bruker Stine Sofies barnehagepakke. 

• Vi er anerkjennende i møte med barnas følelser. 

• Vi gjennomfører barnesamtaler/observasjon. 

• Vi er lydhøre og våger å gå inn i de vanskelige samtalene. 

• Vi støtter barnet i utviklingen til å bli den beste utgaven av seg selv. 

• Vi bruker trygghetssirkelen aktivt i hverdagen. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

 

• Barna får fysiske utfordringer i leken og får drive 

med tumlelek både ute og inne. 

• Barna får tilstrekkelig hjelp til å mestre ting selv. 

• Barna får oppleve gode rutiner rundt stell, måltid 

og hvile. 

• Barna blir bevisstgjort på ulike kroppsdeler. 

• Barna  blir bevisstgjort på ulike følelser. 

• Barna får kjennskap til gode rutiner for håndhy-

giene.  

• Barna blir oppmuntret til å smake på forskjellig 

mat. 

• Barna får tilstrekkelig søvn og hvile. 

  

• Barna vil få tilrettelagt aktiviteter og leker både 

ute og inne som bidrar til å utvikle kroppslig be-

vissthet.  

• Barna blir bevisstgjort på egen kropp og får kjenne 

på bevegelsesmestring.  

• Barna blir oppmuntret til å gå på toalettet selv. 

• Barna  blir kjent med seg selv og kroppen sin. 

• Barna og vi snakker om følelser og vi hjelper dem 

å setter ord på ulike følelser, trøster ol.  

• Barna får kunnskap om god hygiene og hjelp til å 

skape gode rutiner rundt dette. 

• Barna er med i matlagingen av sunne og enkle 

matretter. 

• Barna får tid og mulighet til å øve seg på å smøre 

maten sin selv. 

• Barna får kunnskap om hvor noe av maten vi spi-

ser kommer fra. 

• Barna har hvilestund hver dag. 

  

 

• Barna blir veiledet i å gjøre egne vurderinger 

knyttet til kroppslig mestring både ute og inne. 

• Barna kjenner på mestring over å kunne være 

selvstendige ved måltid, dobesøk og påkledning.  

• Barna øver på å ha kontroll og oversikt over egne 

ting.  

• Barna blir bevisstgjort på kroppens behov og vik-

tigheten av et variert kosthold. 

• Barna får en økt forståelse for egen kropp og 

grenser  

• Barna er aktive i matlagingen av sunne og næ-

ringsrike matretter. 

• Førskolebarna får muligheten til å være med på 

kommunens svømmeopplæringstilbud.  

• Barna har hvilestund hver dag og får selv styre 

hvis de har behov for mer hvile en dag.  

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb. 
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Kunst, kultur og kreativitet 

  

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: 

• Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetis-

ke uttrykksformer. 

• Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 

• Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom ska-

pende virksomhet ute og inne. 

• Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og del-

tar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. 

• Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk. 

• Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

 

Personalet skal: 

• Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

• Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur. 

• Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barne-

kultur. 

• Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt 

for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske 

områdene. 

• Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende 

virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer. 

• Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom. 

• Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kultur-

uttrykk fra fortid og samtid. 

• Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. 

  

Felles arbeidsmetoder 

• Vi har variert formingsmateriell tilgjengelig. 

• Vi gir barna erfaringer med ulike formingsaktiviteter. 

• Vi legger til rette for ulike formingsaktiviteter der prosessen og opplevelsen 

er i fokus. 

• Vi samtaler og undrer oss sammen med barna om det de lager. 

• Vi motiverer barna til å utfolde seg. 

• Vi er engasjerende, støttende og oppmuntrende rundt og i barnas kreative 

prosesser. 

• Vi bruker musikk som kilde til glede, bevegelse og samhold. 

• Vi bruker regler, sang og musikk daglig. 

• Vi legger til rette for rollelek og har rekvisitter tilgjengelig til bruk i leken 

• Vi deltar på kulturelle aktiviteter i og utenfor barnehagen, tilpasset barnas 

alder 

• Vi har bøker med ulike uttrykk tilgjengelig på avdelingen som er tilpasset 

barnets alder og interesser. 

• Vi bruker sansemotorikk. 

• Vi bruker naturen aktivt som en kilde til inspirasjon og til å finne forbruks-

materialer. 

• Vi lærer om historien til Iveland kommune og geologi.  

• Vi har sangsamlinger 

• Vi har karneval hvor vi lager egne kostymer 

• Vi lar barna bli kjent med ulike kulturer og kulturelementer som represente-

rer gruppen.  
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

 

• Barna får en begynnende erfaring med ulike for-

mingsaktiviteter. 

• Barna får erfaringer med farger og vi undrer oss 

sammen med barna rundt dette. 

• Barna får erfaringer med fargeblyanter og maler-

pensel.  

• Barna får presentert sanger og regler med beve-

gelser. 

• Barna får varierte sanseinntrykk. 

• Barna får utforske musikkinstrumenter. 

• Barna får møte på ulikheter innenfor kunst og 

kulturer. 

 

  

  

• Barna blir introdusert for flere ulike formingsmate-

rialer og får erfaringer med flere ulike måter å ska-

pe på. 

• Barna og de voksne undrer og utforsker det å blan-

de farger. 

• Barna får flere erfaringer med fargelegging med 

fargeblyanter/tusjer. 

• Barna er med og dramatiserer eventyr og andre 

historier. 

• Barna får erfaringer med flere ulike musikkinstru-

menter. 

• Barnas kultur og kulturuttrykk blir anerkjent.  

• Barna får erfaringer med bruk av digitale verktøy 

som et redskap for kreative uttrykk (lage film, bok, 

bilder, tegne på ipad osv.) 

• Barna får erfaring med ulike kulturopplevelser. 

 

• Barna har tilgang til diverse formingsmateriell, slik 

at de har muligheten til å være kreative når de selv 

ønsker det. 

• Barnas får utforske det estetiske området, de får 

støtte/ hjelp og blir møtt med nysgjerrighet. 

• Barna blir kjent med ulike teknikker og materialer 

og de voksne støtter opp om deres uttrykksformer. 

• Barna blir introdusert for tradisjonelle sangleker og 

regelleker. 

• Barna får bruke musikkinstrumenter til å uttrykke 

seg. 

• Barna blir kjent med elementer fra andre kulturer 

som er representert i barnegruppa. 

• Barna blir oppmuntret til å skape egne historier og 

bruke disse som utgangspunkt til f.eks. rollespill og 

formingsaktiviteter. 

• Barna får flere erfaringer med bruk av digitale verk-

tøy som et redskap for kreative uttrykk. 

• Vi introduserer barna for kunst og kunstnere. 

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb. 
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Etikk, religion og filosofi 

  

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: 

• Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradi-

sjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barneha-

gen. 

• Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. 

• Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og ver-

dier. 

• Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve 

sammen på. 

• Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og 

ulikheter i et fellesskap. 

  

Personalet skal: 

• Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfa-

ringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer                                                                 

utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige 

og filosofiske spørsmål sammen med barna. 

• Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for 

mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. 

• Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den 

kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i bar-

nehagen. 

• Samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på 

hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning. 

• Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer 

og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i 

arbeidet med barna. 

  

Felles arbeidsmetoder 

• Vi legger til rette for felles opplevelser og erfaringer for alle barna. 

• Vi synliggjør og anerkjenner de kulturelle ulikhetene som finnes i barnehagen. 

• Vi bruker representanter fra ulike kulturer som en ressurs i barnehagens arbeid. 

• Vi har observasjon/ barnesamtaler  

• Vi voksne er aktive der barna ferdes og er tilgjengelige samtalepartnere. 

• Vi støtter barna ved behov i konflikthåndtering og uenigheter. Barna får nødven-

dig hjelp til å ordne opp som likeverdige parter. 

• Vi oppfordrer barna til å samtale, stille spørsmål og undre seg. Det gis rom og tid 

for barnas spørsmål om livet og døden. 

• Vi gjennomføres samlinger, opplegg ol. der ikke alle fremgangsmåter og løsninger 

er klare på forhånd. 

• Vi har grunnleggende kunnskap om de ulike religionene, kulturer og levemåtene 

som er representert i barnehagene og lar barna få kjennskap til at det finnes 

mange ulike måter å forstå ting på og å leve sammen på. 

• Barnas tro, religion, spørsmål, undring ol blir møtt med respekt. Vi viser respekt 

og anerkjennelse overfor alle barn og voksne i barnehagen. 

• Vi jobber etter tiltaksplanen for et godt og trygt skolemiljø. 

• Vi identifiserer eventuelle verdikonflikter i barnehagen. Det reflekteres over prio-

riteringer og holdninger hos de voksne og en blir bevisst i forhold til hvordan disse 

kommer til uttrykk i arbeidet med barna. 

• Vi har verdigrunnlaget synlig på avdelingene og i arbeidet vårt.  

• Vi støtter barna i deres utvikling av empati og hjelper dem å sette ord på og regu-

lere følelser. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

  

• Barna begynner å vise interesse for hverandre og 

får hjelp og veiledning av voksne i forhold til å ta 

hensyn og vise respekt for hverandre.  

• Barna får hjelp og veiledning i forhold til å forstå 

andres ønsker og behov. 

• Barna undrer seg sammen med barn og voksne i 

forhold til at vi ser forskjellige ut, eks. ved bruk av 

kamera, speil ol. 

• Barna får erfaringer med tradisjoner knyttet til 

ulike høytider. 

• Barna blir kjent med ulike følelser gjennom bøker, 

sanger og bilder. 

  

 

 

 

• Barna lærer hvordan vi kan vise interesse for 

hverandre og får hjelp og veiledning av voksne i 

forhold til å vise respekt for hverandre.  

• Barna og de voksne samtaler og reflekterer sam-

men i forhold til det å være sammen med andre. 

• Barna skal oppleve mestring 

• Barna får en begynnende forståelse av hvorfor vi 

markerer ulike høytider og tradisjoner. 

• Barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 

verdier og høytider i ulike religioner og livssyn 

som er representert i barnehagen. 

• Barna og de voksne undrer seg sammen over 

filosofiske og etiske spørsmål. 

 

  

• Barna videreutvikler sin toleranse og respekt for 

likheter og ulikheter i et fellesskap. 

• Barna får en forståelse for hva de og andre kan og 

hva de kan få til i fellesskap. 

• Barna utvikler en forståelse for hva de kan og 

mestrer og at de er gode nok i kraft av å være seg 

selv.  

• Barna får en utvidet forståelse av hvorfor vi mar-

kerer ulike høytider og tradisjoner. 

• Barna får en utvidet forståelse av det å være sam-

men med andre, en forståelse av hvordan vi påvir-

ker hverandre og hvordan vi bør være med hver-

andre. 

• Barna skal oppleve tilhørighet til gruppen og ha 

flere barn å være sammen med i løpet av barne-

hagedagen. 

• Barna forstår og reflekterer sammen med voksne 

over grunnleggende normer og verdier. 

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at bar-

na: 

• Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 

• Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. 

• Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. 

• Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord. 

• Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. 

• Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. 

• Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, teg-

ning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. 

  

Personalet skal: 

• Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke 

språk og kommunisere med andre. 

• Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 

identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. 

• Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål. 

• Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme. 

• Støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket. 

• Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer. 

• Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. 

 

Felles arbeidsmetoder 

• Vi leser høyt for barna og har variert barnelitteratur tilgjengelig for barna. 

• Vi er aktive språkbrukere og bekrefter barnas nonverbale og verbale språk. 

• Vi benevner gjenstander ol. og hjelper barna med å sette ord på følelser. 

• Vi bruker mye sanger, rim og regler. 

• Vi dramatiserer for barna. 

• Vi legger til rette for varierte erfaringer og fellesskapsopplevelser. 

• Vi har fokus på å styrke barns begrepsforståelse, gjentar og utvider barnas 

språk. 

• Vi bruker konkreter i innlæringen av språk. 

• Vi bruker aktiviteter fra snakkepakken og annet språkmateriell. 

• Vi lytter til barna og støtter opp om deres nysgjerrighet. 

• Vi har stort fokus på samtaler, barn-voksen og barn-barn.  

• Barnets stemme er viktig i alle saker. 

• Vi har observasjoner/barnesamtaler. 

• Vi jobber med Språkløyper og har kunnskap om barns språkutvikling. 

• Det er tall og bokstaver synlig på alle avdelinger. 

• Vi støtter barna i deres fortellinger og ved behov i konflikter.  

• Vi henviser og legger til rette for ekstra støtte for barn som har behov for det i 

forhold til språk, tekst og kommunikasjon. 

• Vi bruker hverdagssituasjoner til aktiv språkstimulering. 

• Vi mener og jobber for at mangfold i gruppen er en ressurs og barna blir kjent 

med hverandres kulturer. 

• Vi har sansemotorikk. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

 

• Barna har tilgang til bøker tilpasset deres nivå. 

De blir lest for ofte og blir oppmuntret til å bru-

ke og se i bøker.  

• Barna skal få oppleve støtte i lek og utforskning. 

• Barna har voksne som er sammen med dem på 

gulvet og setter ord på det de er opptatt av og 

opplever. 

• Barna opplever at de voksne er tydelige og be-

visste språkmodeller 

• Barna opplever at de voksne legger til rette for 

gode rutinesituasjoner. Som er viktige i forhold 

til etablering av trygghet, språkstimulering og 

samspill. 

• Barna har bilder av familien og andre nære i 

barnehagen for å skape trygghet, gjenkalling og 

viktige i utvikling av gode språkferdigheter.  

• Barna får høre enkle fortellinger og eventyr som 

de kan kjenne seg igjen i. 

• Barna vil møte på bevegelsesanger og musikk.      

• Vi klapper stavelser, eks i barnas navn. 

• Vi bruker bilder, konkreter ol. i arbeidet med å 

utvikle barnas språkforståelse. 

 

• Barna har tilgang til bøker tilpasset deres nivå og vil 

bli lest for og oppmuntret til å bruke bøker aktivt i 

hverdagen 

• Barna får veiledning i forhold til å bli med i lek og  til 

å kunne si i fra dersom det er noe de ikke liker eller 

vil være med på. 

• Barna får oppleve at de voksne er støttespillere i 

barnas dialog med andre. 

• Barna får mange erfaringer med  rim, leker og regler 

og tøys med ord og språk. 

• Barna får erfaringer med det språklige mangfoldet i 

gruppen, ved at det blir synlig på avdelingen, i aktivi-

teter ol. 

• Barna får kjennskap til bokstaver. 

• Barna og de voksne spiller ulike spill. 

• Barna øver på å lytte, eks. ved bruk av lydlotto og 

lydbøker. 

• Barna øver på å kjenne igjen navnet sitt og får drive 

med lekeskriving. 

• Barna får oppleve ulike eventyr, fortellinger og histo-

rier. 

• Barna øver på å ta ordet i ulike sammenhenger. Og 

blir oppmuntret til å si sin mening. 

 

• Barna får høre lengre fortellinger og bøker  

• Barna lager fortellinger sammen med andre 

som blir skriftliggjort. 

• Barna øver på å løse konflikter uten hjelp fra 

voksne. De voksne observerer og veileder der-

som det er ubalanse i forholdet mellom partene 

eller i løsningen av konflikten. 

• Barna øver på å skrive navnet sitt og får mange 

erfaringer med  bokstaver. 

• Barna får videreutviklet sin begrepsforståelse og 

språkforståelse. 

• Barna møter på humor i forhold til språk, eks. 

ved å bruke gåter og vitser. 

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb. 
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Nærmiljø og samfunn 

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: 

• Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfun-

net. 

• Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse. 

• Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og 

lærer å orientere seg og ferdes trygt. 

• Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner. 

• Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer. 

• Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. 

• Får kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Personalet skal: 

• Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen bå-

de for dem selv og for andre. 

• Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for 

å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt. 

• Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordom-

mer, stereotypier og rasisme. 

• Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nå-

tidig og fremtidig sammenheng. 

• Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspekti-

vet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner. 

• Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesi-

elt barnekonvensjonen. 

 

Felles arbeidsmetoder: 

• Vi markerer barnehagedagen. 

• Vi har livsglede for eldre. 

• Vi oppsøker ulike steder i nærmiljøet og har fokus på stedsnavn og tilhørighet.  

• Vi gir barna kjennskap til samene og deres levesett gjennom markering av 

Samefolkets dag. 

• Vi markerer FN-dagen. 

• Vi har fokus på trafikkopplæring.  

• Vi gjennomfører brannvernuke hvert år og har brannøvelser minst to ganger i 

året. 

• Vi har faste tur/utedager. 

• Vi har bilder og ord fra de landene og på det språket som er representerer i 

mangfoldet på avdelingen.  

• Vi har fokus på Ivelands historie og kultur og at barna skal ha opplevelsen av 

at de er stolte av å bo/være fra Iveland.  
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Nivå 1  Nivå 2 Nivå 3 

 

• Vi gjør barna oppmerksomme på seg selv og fami-

lien sin, eks. ved bruk av bilder. 

• Barna blir kjent med ulike yrker vi ser rundt oss i 

barnehagen, f.eks. når søppelbilen kommer og når 

vaktmesteren er på besøk.  

• Barna får erfare at deres valg er viktige og at de 

kan påvirke noe av det som hender i løpet av en 

barnehagedag.  

• Barna får gode tilbakemeldinger på seg selv og gjør 

seg gode erfaringer som er viktige i deres utvikling 

av et godt selvbilde og i forståelsen deres for 

andre.  

• Vi blir kjent med det som befinner seg rett utenfor 

barnehagens uteområde.  

 

• Vi veileder barna i forhold til å skape bevisst-

het rundt at de er en del av et større felles-

skap og hvordan vi alle kan påvirke at alle har 

det bra. 

• Vi legger til rette for at barna får medvirke 

mer i egen hverdag, eks. i forhold til temaer 

som vi jobber med på avdelingen. 

• Vi synliggjør ulike kulturer som er represen-

tert i barnegruppa. 

• Vi gjennomfører barnesamtaler 

• Vi går på turer og utvider barnas kjennskap til 

barnehagens nærmiljø. 

• Barna får kjennskap til FNs barnekonvensjon.  

 

• Barna får ulike ansvarsoppgaver, samt blir oppford-

ret til å hjelpe de yngre barna når de trenger hjelp 

med noe. 

• Barna blir mer kjent med innholdet i barnekonven-

sjonen og menneskerettighetene. 

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb med skole-

forberedende aktiviteter.  

• Barna medvirker i barnehagens hverdag. 

• Barna blir kjent med nærmiljøet og får en økt for-

ståelse av at de er en del av et større samfunn. 

• Barna utvikler et godt selvbilde og opplever at egen 

stemme betyr noe. 

• Barna utvikler en forståelse for kulturelle likheter 

og ulikheter. 
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Natur, miljø og teknologi 

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna: 

• Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold. 

• Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

• Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover. 

• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

• Får kunnskap om dyr og dyreliv. 

• Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi. 

• Får kjennskap til menneskets livssyklus. 

  

Personalet skal: 

• Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena 

for lek, undring, utforsking og læring. 

• Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forkla-

ringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og 

opplevd. 

•  Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammen-

henger i naturen. 

• Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med 

barna. 

 

Felles arbeidsmetoder: 

• Vi bruker naturen som lekeplass gjennom de ulike årstidene og legger vekt på å 

skape gode naturopplevelser. 

• Barna får ulike sanseopplevelser i naturen. 

• Vi undrer oss sammen med barna over naturen. Barna får sette ord på sine erfa-

ringer og komme med egne forklaringer på problemstillinger 

• Vi går på turer i barnehagens nærområde og utforsker det vi ser på veien.  

•  Vi veileder barna i å vise omsorg og respekt for alt som lever i naturen. 

• Vi bruker naturelementer i leken, eks. i rolleleken. 

• Vi plukker med oss det søppelet vi finner på tur og tar det med til barnehagen 

for kildesortering. 

• Barna får tid og anledning til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. 

• Barna skal få oppleve tilhørighet til barnegruppen. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

 

• Vi gir barna kroppslige erfaringer med årstider, 

vær og hvordan naturen endrer seg, ved å eks. ta 

på snø, vann. 

• Barna får en begynnende erfaringer med dyr og 

planteliv, vi bruker dette som grunnlag for undring 

og samtaler. 

• Vi benevner ulike dyr og planter vi ser i naturen og 

i bøker/på bilder/ipaden. 

• Barna får utforske enkle konstruksjonsleker. 

  

• Barna får en begynnende forståelse av 

begreper som omhandler de ulike årstide-

ne. 

• Barna får kjennskap til samspill og sam-

menhenger i naturen, f.eks. hvor maten 

kommer fra 

• Vi bruker faktabøker og digitale oppslags-

verk for å finne ut mer om det barna er 

opptatt av i naturen. 

• Vi gir barna en begynnende kjennskap til 

menneskets livssyklus. 

• Vi tilbyr barna flere typer konstruksjons-

leker. 

• Barna får gode opplevelser ved å ferdes i 

naturen året rundt. 

• Barna får benytte forstørrelsesglass, in-

sektsuger ol. for å studere småkryp på 

nært hold.  

• Barna får dyrke egne planter.  

• Barna får kjennskap til bærekraftig utvik-

ling og utvikler en begynnende forståelse 

for hvordan de kan ta vare på naturen.  

• Barna følger årstidens endringer i naturen, 

eks. ved å følge et tre utenfor barnehagen 

gjennom året. 

 

• Barna blir mer kjent med naturens endringer gjen-

nom de forskjellige årstidene. 

• Vi gjør enkle eksperimenter som gir barna en begyn-

nende kjennskap til fysikk og kjemi. 

• Vi legger til rette for at barna skal lære seg å bruke 

verktøy som eks. kniv, sag, hammer.  

• Barna får utvidet kjennskap til bærekraftig utvikling. 

• Førskolebarna deltar på førskoleklubb. 
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NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN 

 

Å begynne i barnehagen for første gang eller å være ny i barnehagen er en stor begivenhet og overgang i barnets liv. For at overgangen skal 

bli best mulig er det viktig å bruke god tid sammen med omsorgspersonene i barnehagen de første dagene.  

 

Når barnet begynner i barnehagen skal foreldrene og barnehagene samarbeide om å legge til rette så barnet får en trygg og god start. Ruti-

ner, organisering av tid og rom skal tilpasses slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 

barn., (Rammeplanen, 2017, s. 33).  

 

Før barnet begynner i barnehagen blir det sendt ut et infoskriv til foreldre/foresatte som beskriver barnehageoppstarten. Det legges til 

rette for flere besøksdager før oppstart. Disse besøksdagene gir barnet og foreldre/foresatte mulighet til å bli kjent med barnehagen, både 

lokaler, ansatte og andre barn. Kort tid etter oppstart er det lagt opp til en foreldresamtale. Her kan foreldre forvente god informasjon om 

barnets første tid i barnehagen. Dette er også en god mulighet til å spørre om alt det en måtte lure på.  
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Sansemotorikk er en betegnelse på at sansene gir beskjed til musklene om hva de skal gjøre. Vi bruker sansene for å kunne utføre bevegelser og vi bru-

ker bevegelser for å kunne sanse.  

I begrepet grunnbevegelser ligger det blant annet: å rulle, åle, krype, hoppe, hinke, løpe og snurre. Det er viktig at barn får automatisert de grunnleg-

gende bevegelsene, fordi det å mestre disse, åpner opp for at man blir mottakelig for læring, utvikling og nye inntrykk. 

 Foruten smak, hørsel og syn har vi sansene: den vestibulare sansen (balansesansen), den kinestetiske sansen (muskel/leddsansen) og den taktile sansen (berøringssansen). 

Gjennom å stimulere disse sansene, blir de grunnleggende bevegelsesformene styrket og automatisert. 

Når man jobber aktivt med barns sansemotorikk, vil en velutviklet sansemotorisk funksjon danne grunnplattformen for videre utvikling på de fleste områder, eksempelvis språ-

ket. Senere vil dette også ha betydning for evnen til «skolerelatert» læring, som å lære å lese og skrive.  

Sansene våre bruker vi hver dag uten at vi tenker over det. De er bare «der». Barn får sansemotorisk stimuli hver dag gjennom leken. Samtidig er det viktig at vi også gir barna 

dette gjennom mer styrte aktiviteter.  

 

Her er noen eksempler på hvordan vi gir barna sansemotorisk stimuli:  

• Ulike varianter av hinderløyper 

• Bevegelsesleker og sanger som stimulerer primærsansene 

• Lek ute i naturen (klatring i trær, bevegelse i ulent terreng) 

• Ulike sansekasser («magisk sand») 

• Motorisk/fysisk lek: hoppe tau, kaste ball, klatre i ribbeveggen 

• Massasje i samlingsstund  

• Lytteøvelser og lytteleker 

• Kims lek 

• Bevegelse til musikk 

• Ulike sanseløyper, med bla fokus på taktil stimulering 

• Klappeleker  

• Male med hendene  

• Ballonglek  

 

Sansemotorikk skal være gøy og motiverende for barna. Dette gjøres i fellesskap med andre barn og er derfor også knyttet opp mot det å være en del av noe, sammen J  

SANSEMOTORIKK 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.trollheimsporten.no%2Fquotbarneidrettquot-i-baeverfjord.5029586.html&psig=AOvVaw16IOWfB01mLhtj808xNM3L&ust=1585821799179000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjb0Nv8xugCFQAAAAAdAAAAABAM
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Fra 1.1.21 kom det inn endringer i barnehageloven i forhold til  det psykososiale barnehagemiljøet. Barnehagene har utarbeidet en tiltaksplan som det 

arbeides etter. Tiltaksplanen sier blant annet noe om hvilke systematiske tiltak barnehagen har for å forebygge mobbing.  

Hva er mobbing/ krenkelser? 

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 mulighe-

ten til medvirkning. (Lund, Kovac og Helgeland, 2017). 

 

Endringene i barnehageloven i forhold til det psykososiale barnehagemiljøet  krever: 

• Barnehagene har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det. 

• Alle har plikt til å gripe inn hvis ikke et barn har det bra.  

• Barnehagen må undersøke og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.  

• Alle som jobber i barnehagen skal melde i fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.  

• Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen. 

• Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller  kravene i loven.  

 

TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I BARNEHAGENE 
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 BARNS MEDVIRKNING:  

 «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

  virksomhet.» (Barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr 1)  

 «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 

 forutsetninger og behov.» (Rammeplanen, 2017, s.27) 

 

 Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter, utvikle god selvfølelse og lære at deres mening også er av betydning.  

 Hvordan jobber vi med barns medvirkning i barnehagene i Iveland: 

  -  Ved å være anerkjennende voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og deres behov. 

  -  Gir tid og rom for barnas lek. Planer kan endres i forhold til barns ideer og spontanitet. 

  -  Observerer og er lydhøre overfor barnas ideer, forslag og løsninger, samt deres non– verbale kommunikasjon. 

 

 FORELDRENES RETT TIL MEDVIRKNING: 

 «Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene» (Barnehageloven § 1 og § 4.) 

 

 «Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel  

 og utvikling» (Rammeplanen, 2017, s.29) 

 

 Foreldresamarbeid og foreldrenes medvirkning skjer både på individ –og gruppenivå, gjennom direkte kontakt mellom foreldre-personalet, foreldrerådet  og samarbeidsutvalget. 

 Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. 

MEDVIRKNING 
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«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». «Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosesse-

ne.» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 37. «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedago-

giske virksomheten» (Rammeplan for barnehagen s.39).   

«Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 37).  

Barnehagene i Iveland planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet gjennom: 

Personalet: 

• Avdelings– og personalmøter 

• Utviklingsarbeid 

• Observasjon 

• Planleggingsdager 

• Pedagogisk leder møter 

• Fagarbeider– og assistent møter 

• Ledermøter 

• Planleggingstid for personalet 

• Samarbeid på tvers av avdelinger og barnehager 

Foreldre: 

• Brukerundersøkelser 

• Samarbeidsutvalg og foreldreråd 

• Foreldresamtaler 

Barn: 

• Deltakelse i barnas lek  

• Barnesamtaler/observasjon 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 
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OVERGANG MELLOM AVDELINGER 

«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter 

barnegruppe». (Rammeplan, s 33). 

 Det blir gjennomført overgangssamtaler mellom avdelingene. 

 Besøksdager, barna får besøke ny avdeling før oppstart.  

 Ved bytte fra liten side til stor side, så skal barna få tid til å bli kjent med «nytt» uteområde.  

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE  

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god over-

gang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning». (Rammeplan, s.33) 

Barnehagene i Iveland jobber etter plan for overgang barnehage-skole. Den inneholder 

blant annet  et årshjul som innebærer samarbeid og møtepunkter mellom ansatte, skole-

startere og skolen, eks. skoleinnskriving.  

Det skal gis muligheter til at de eldste barna får glede seg til å begynne på skolen, samt at de skal få oppleve 

sammenhengen mellom barnehage og skole. De eldste barna få med seg erfaringer, kunnskaper og ferdighe-

ter som skal gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen (Rammeplanen, 2017, s. 33-34).  

OVERGANGER  
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SYKDOM SYMPTOMER SMITTE FORHÅNDSREGLER SYKT BARN  

 

DIARÉ/OPPKAST 

Hyppig og tynn avføring og/eller flere brek-

ninger.  

Veldig smittsomt. Barnet kan tape mye væske. Hvis det kaster 

opp, gi små mengder væske av gangen. Barn 

kan komme i barnehagen 48t siden sist diare/

oppkast. 

 

HODELUS 

Kløe i hodebunnen. Spres gjennom direkte kontakt fra hode til 

hode. Lus skyldes ikke urenslighet.   

Oppdages ved å gre barnets våte hår med luse-

kam. Barn med lus behandles med lusemiddel 

fra apoteket .Barn kan komme i barnehagen 

etter å ha startet med behandling med luse-

middel.  

 

FEBER 

Barns normale temperatur kan variere. Tem-

peratur på mer enn 37,5 °C om morgenen og 

38 °C på kvelden anses å være forhøyet tem-

peratur/feber.  

Feber i seg selv er ikke smittefarlig. Vurder barnets allmenntilstand. Alle skal ha en 

feberfridag før de kommer i barnehagen. 

 

FORKJØLELSE/INFLUENSA 

Snue, sår hals, feber, slapphet, tørrhoste, 

hodepine og muskel-/leddsmerter. Dårlig 

matlyst, magesmerter og oppkast er ikke 

uvanlig.  

Vanligvis smitteførende fra tiden omkring 

symptomene starter og 3-5 dager framover.  

Hvile og ro er viktig for å gi kroppen en sjanse 

til å komme seg. Ved høy feber er det viktig 

med mye væske. Barn skal ha en feberfri dag 

hjemme og god allmenntilstand før de kommer 

i barnehagen. 

 

VANNKOPPER 

Sykdommen starter oftest med lett feber. 

Vanligvis melder utslettet seg innen ett døgn 

etter feberen. Kløe. 

Smitter ved dråpesmitte ved hosting eller 

nysing. Svært smittsomt.  

Barnet holdes hjemme til det er feberfritt og 

utslettene er tørket inn. Normalt 5-7 dager. 

 

ØYEBETENNELSE 

Følelse av at "det er noe på øyet". Øyet klør 

eller svir lett og tårefloden øker.   

Svært smittsomt.  Ved kraftig betennelse anbefales det å kontak-

te lege, samt starte behandling for å unngå 

smitte. Barna kan komme i barnehagen etter at 

de har startet behandling og dersom allmenn-

tilstanden til barnet er god.   

ØREBETENNELSE Smerter i ørene, gjerne i forbindelse med en 

forkjølelse. 

Smittsomt. Dersom allmenntilstanden er god, kan barnet 

komme i barnehagen. 

DE VANLIGSTE BARNESYKDOMMENE 
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2021/ 
2022 

Fokus- fag-
områder 

Stine Sofie barnehage-pakke Sentrale områder i arbeidet i barnehagene Planleggingsdager, fridager, møter ol. 

August Kommunika-
sjon, språk og 
tekst. 

1-3 år: meg og min familie (lage hus med 
bilder av familien. Snakke om de ulike fami-
lieformene). 
  
4-5år: Familie og relasjoner (Bli kjent med 
familien til hverandre. Snakke om de ulike 
familieformene). 
  
Det vises film om Stine Sofie barnehagepak-
ke på foreldremøte. 
  
  
  
  

 
Trygt og godt psykososialt miljø 
Gå gjennom plan for et trygt og godt psykososialt 
miljø i barnehagene på et avdelingsmøte. Ha særlig 
fokus på det forebyggende arbeidet i planen og sikre 
gode rutiner for arbeidet. Ta også en gjennomgang av 
rutiner for dersom barn krenkes/ mobbes i barneha-
gen. 
  
  
  
  
  
  
  

  
17 aug. Planleggingsdag. 
18. aug. planleggingsdag. 
  
Foreldremøte. 
  

Septem-
ber 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst. 

1-3 år: Følelser og kroppen. Gå gjennom de 
ulike følelsene og kroppsdelene (Pinnsvin 
og kanin, Henry førstehjelp og bamselegen 
på NRK super). 
  
4-5 år: Følelser og kroppen. Gjennomføre 
Øisteins blyant- alle følelsene. Gjennomføre 
barnesamtaler med alle (lage utstilling til 
foreldrene med bildene fra Øisteins blyant, 
følelseskofferten, hei- spillet og den magis-
ke kroppen på NRK super). 
  
Deler av personalmøte med tema fra Stine 
Sofie barnehagepakken. 

  
Uke 38 Brannvernuke. 
  
Ansatte i barnehagens ressursteam er 
innom på alle avd. for observasjon, råd 
og veiledning. 

ÅRSHJUL 
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Oktober Antall, rom og 
form. 

1-3 år: Følelser og kroppen. Gå gjennom de 
ulike følelsene og kroppsdelene. Pinnsvin og 
kanin. 
  
4-5 år: Følelser og kroppen. Gjennomføre 
Øisteins blyant- alle følelsene. 
  
Fargeskjema på avdelingsmøte. 
Gjennomføre observasjon/barnesamtaler 
med alle barna 
  

  
Medvirkning: 
Medvirkning som tema på et avdelingsmøte, med et 
særlig fokus på hvordan dere sikrer at barns stemme 
blir hørt i planleggingen av det pedagogiske arbeidet. 

1. okt. Søknadsfrist for bar-
nehageopptak. 
Uke 40 Høstferie. 
10. okt. Verdensdagen for 
psykisk helse. 
15. okt. Refleksdagen. 
22. okt. Planleggingsdag 
24. okt. FN- dagen. 
  
Invitasjon Foreldresamtaler 
  

November Antall, rom og 
form / Etikk, 
religion og 
filosofi. 
  
  
  

1-3 år: Følelser og kroppen. Gå gjennom de 
ulike følelsene og kroppsdelene. Pinnsvin og 
kanin 
  
4-5 år: Følelser og kroppen. Gjennomføre 
Øisteins blyant- alle følelsene. 
  

  

Desember Etikk, religion 
og filosofi. 

    Påmelding til juleferie. 
  
13. des. Lucia-dagen. 
  
Nissefest 

Januar Kunst, kultur 
og kreativitet. 

1-3 år: Ha mot til å si ifra/ stopp (ta opp 
igjen temaet følelser og kroppen). Pinnsvin 
og kanin 
  
4-5 år: Samlinger med Stine Sofie barneha-
gepakken. Gå gjennom hele flippoveren 
med minst 4. samlinger (NRK kort fortalt- 
livsmestring, NRK super- Fantorangen fø-
lelser sesong 8 og sånn er jeg og sånn er 
det). 

Sansemotorikk: 
Sansemotorikk som tema på et avdelingsmøte- sikre 
gode rutiner for arbeidet på avdelingen 
(sansemotorikk skal gjennomføres hver uke). 
  
  

3. jan. Planleggingsdag 
  
Foreldremøte for foreldre 
med nye barn i barnehagen. 
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Februar Kunst, kultur 
og kreativitet. 
  
  

1-3 år: Ha mot til å si ifra/ stopp. Pinnsvin 
og kanin 
  
4-5 år: Samlinger med Stine Sofie barneha-
gepakken. Gå gjennom hele flippoveren 
med minst 4. samlinger. 
  
Deler av et personalmøte med Stine Sofie 
barnehagepakken. 
 

  6. feb. Samens nasjonaldag. 
  
Uke 6 og 7 prosjektuker- karneval. 
Karneval 
  
21. februar- Morsmålsdagen 
  
Uke 8 Vinterferie. 
  
  

Mars Kropp, beve-
gelse, mat og 
helse 

 Fargeskjema på avdelingsmøte. 
  
Gjennomføre observasjon/barnesamtaler 
med alle barna 

Cos: 
Cos- relatert tema på et avdelingsmøte. 
  
  
  

1.mars- Søknadsfrist for barnehageopp-
tak. 
Barnehagedagen 
Påmelding påskeferie 
  
  

April Kropp, beve-
gelse, mat og 
helse 

Oppsummering av arbeidet med Stine Sofie 
barnehagepakke på avdelingsmøte. 

13.april barnehagen stenger kl.12. 
14.-18. april- Påskeferie. 
  
Invitasjon foreldresamtaler 
  
Påmelding sommerferie 

Mai Natur, miljø 
og teknologi/ 
Nærmiljø og 
samfunn. 

  Overgang mellom avdelinger og til skolen som tema 
på et avdelingsmøte. 

Id 
17.mai. FRI 
  
26. mai. Kristi himmelfartsdag. 
27. mai. Planleggingsdag 
  
Overgangssamtale barnehage/skole 

Juni Natur, miljø 
og teknologi/ 
Nærmiljø og 
samfunn. 

  Barns beste vurdering som tema på et avdelingsmøte.  6. juni. 2. pinsedag. 
  
Sommerfest. 
Avslutning for førskolebarna. 
  

Juli       Uke 27-30 Sommerferie. 
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AKTUELLE LENKER 
 

Barnehageloven 

https://lovdata.no/  

Rammeplanen for barnehagen  

https://www.udir.no/ 

Barnehagens hjemmeside, satsningsområder, trygg oppvekst 

http://www.iveland.kommune.no/barnehage/  

Iveland helsestasjonen 

https://www.sammeniveland.no/ 

 

Informasjon om sykdommer  

http://www.iveland.kommune.no/informasjon-for-foreldre-og-barnehagepersonell-om-barns-sykdom-og-

helse.5678843-314785.html 

 Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage– og skolemiljø   

https://www.iveland.kommune.no/planer.6019789-423827.html  

Vedtekter for barnehagen 

https://www.iveland.kommune.no/praktiske-opplysninger.431493.no.html 

https://www.iveland.kommune.no/planer.6019789-423827.html

