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I Eikli barnehage skal alle få 

oppleve en trygg hverdag på 

tvers av ulike kulturer og     

bakgrunn  



Eikli barnehage 

Vi er en sentrumsbarnehage i Ringerike kommune. Barnehagen innehar 110 plas-

ser. Barnehagen er bygd som en basebarnehage, men drives som en avdelings-

barnehage der vi samarbeider mye på tvers av avdelingene. 

 

Orange og Gul er våre småbarnsbaser med barn i alderen 1-2 år 

Blå og Grønn går primært våre 3-4 åringer. 

Lilla base går våre førskolebarn som skal begynne på skolen høsten 2019. 

 

Barnehagen inneholder et rikt mangfold, der barnegruppen representerer  

mange ulike nasjonaliteter og kulturer.. Dette ser vi på som en berikelse og er i 

tråd med å vokse opp i et samfunn som representerer et mangfold.  

 

 

 

 

 

 

Mål, visjon og verdier 

Visjonen til Eikli barnehage er stedet for trygghet og gode øyeblikk. Og vårt 

mål er at  

«I Eikli barnehage skal alle få oppleve en trygg hverdag på tvers av ulike 

kulturer og bakgrunn»  

Dette gjelder våre barn, foreldre, ansatte og alle som er tilknyttet Eikli barne-

hage.  Dette er bygd på våre verdier og grunnsyn som er utarbeidet av perso-

nalgruppen 

 



Vårt grunnsyn og verdier legger vekt på  

 Glede og humor 

 Respekt 

 Omsorg 

 

Vi mener at hvert enkelt barn  

 Er født sosiale 

 Har ulike behov 

 Er like mye verdt uansett kjønn, hudfarge og liv-

vsyn 

 Har en ”usynlig ryggsekk” som skal tas vare på 

 

Derfor må personalet  være bevisst  

 Ved å være anerkjennende– lytte,  bekrefte og se 

enkeltbarnet 

 Ved å ære bevisst på det positive i hvert enkelt 

barn og se dets ressurser 

 Ved å være aktivt tilstede i hverdagen 

 Ved å skape ”den gode samtalen” 

 Ved å gi barna tid, muligheter og rett til med-

virkning 

 

Gjennom dette legges det til rette for 

  Gjensidig tillit 

 Mestringsfølelse 

 Grunnlag for utvikling og læring 

 Trygge og gode øyeblikk 

 



For å sikre at vi skal oppnå dette, jobber vi ut ifra det vi har definert som Hverdags-

praksis( vedlegg 1-7). Hverdagspraksis tar utgangspunkt dagligdagse situasjoner som: 

Velkomst, måltid, garderobesituasjon, lek, utelek, språk og høytlesning. 

Dette er også verktøy som er utarbeidet ut ifra Ringerike kommunes egen handlings-

plan: «Fra ord til Handling» og som skal hjelpe oss å implementere den nye rammeplanen 

som trådde i kraft 01.08.2017 

 

Satsingsområder 

 

SPRÅK 

 

Eikli barnehage er en barnehage som representerer mange ulike nasjonaliteter og mino-

riteter. Dette ser vi på som en berikelse og er i tråd med å vokse opp i et samfunn som 

representerer et mangfold. Derfor er det naturlig for oss å ha ekstra fokus på fagom-

rådet Kommunikasjon, språk og tekst fra rammeplanen. Vi jobber kontinuerlig med 

språk og har valgt ut høytlesning som et ledd i språkutviklingen. 

Vi har derfor valgt å sette fokus på «månedens bok», der vi plukker ut nøkkelord og 

samtaleemner. 

Årstidene setter også et naturlig preg på innholdet. Det vil være forskjell på hvordan 

hver base legger opp sitt arbeid ut fra alder, gruppens sammensetning og interesser. 

 

For å sikre dette er det viktig at hver base legger opp til og planlegger språkaktivteter 

i smågrupper og hver enkelt ansatt er bevisst i sitt språkarbeid gjennom hele barneha-

gehverdagen. 

 

VÆRE SAMMEN 

 
Alle barnehagene i Ringerike deltar i kompetanseløftet ”Være sammen”. Være Sammen 

er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. 

Dette prosjektet gir oss verktøy for å implementere den varme og grensesettende 

voksenstilen. 

Eikli barnehage utdannet 3 veiledere som kurser og innfører prosjektet for de øvrige 

ansatte. Dette blir gjort gjennom personalmøter, basemøter og prosjektmøter. Arbei-

det innbefatter hva som skal til for å skape den varme, grensesettende voksne og hva 

dette betyr for barna i barnehagen. 



Kompetanse for mangfold 

Eikli barnehage deltok i barnehageåret 2016-2017. Videreføringen av dette er ved at 

det arrangeres et eget foreldremøte for foreldre  og barn med minoritetsbakgrunn. 

Målet med dette møtet er å skape et tettere samarbeid med barnehager, samt 

fremheve viktigheten ved å gå i barnehage med tanke på sosial kompetanse, lek og 

forberedelse til skolegang. 

FORELDRESAMARBEID 

Tilvenning 

For at tilvenningen i barnehagen skal bli best mulig mener vi at det er viktig at: 

Vi bruker god tid 

Alle barn får en primærkontakt 

Barna blir trygge på personalet i barnehagen 

Foreldre blir trygge på at barnehagen er et godt sted å være 

Foreldre får nok informasjon om barnehagen gjennom en oppstartssamtale 

Foreldresamtaler og møtepunkter 

*Foreldresamtaler 1 obligatorisk samtale eller ved ønsket behov fra foresattes eller 

barnehagens initiativ. 

*To foreldremøter dette barnehageåret, et på høsten og et til våren. 

*Den dagligdagse samtalen med foreldre er viktig for å skape et tett samarbeid med 

foreldre 

*Brukerundersøkelse gjennomføres i barnehagen hvert år 

 

 



SU 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. Vårt SU består av 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatte og 1 politisk 

representant. Det gjennomføres 2 obligatoriske møter hvert barnehageår 

OVERGANGER 

 

I Eikli barnehage vil vi at overganger skal skje så naturlig som mulig. Det skal være en 

naturlig overgang fra småbarnsbasene til 3-4 årsbasene, og videre til maxibasen.  Det-

te skal skje gjennom godt samarbeid mellom alle basene i barnehagen. Dette skal skje 

ut ifra  tanken om barnets beste. Derfor er det viktig at barn møtes på tvers av de uli-

ke basene. 

For å sikre overgang til skole har vi valgt en egen maxibase der førskolebarna går sam-

men. På denne basen vil det legges opp til ulike aktiviteter gjennom hele året som skal 

forberede barna frem til skolestart. 

*Sosial kompetanse- lære å omgås andre på en god måte 

*Lese- og skriveforberedende aktiviteter. 

*Førmatematematiske begreper 

*Barn med minoritetsbakgrunn har eget hefte fra Skattekista som skal bidra til å for-

sterke ord og begreper som omhandler skolestart. 

*Musikk og bevegelse 

*Turer i nærmiljøet 

Maxibarna våre skal gjennom året delta på teater ved Ringerike folkehøgskole, kirke-

vandring, skiskole og trafikkopplæring NAF 

Vi vil også legge opp til flere besøksdager på skolene slik at overgangen til skolen blir 

best mulig. Samtidig følger vi kommunens overgangsrutiner for barnehage-skole slik at 

den aktuelle skolen til hvert enkelt barn kan ta imot barna på en god måte.(noe av dette 

kan også stå i progresjonsplan. 

 



FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN MED PROGRESJONSPLAN 















DOKUMENTASJON OG VURDERING 

 

Alle med 

Vi bruker kartleggingsverktøyet Alle med for å vurdere barnas utviklingsprogresjon. Dette verktøyet 

bruker vi kontinuerlig i det dagligdagse arbeidet og opp i mot foreldresamtaler 

TRAS-ved behov 

For å vurdere barnas språkutvikling har man kartleggingsverktøyet TRAS. Dette verktøyet bruker vi 

ved behov for å avdekke normalutvikling når det gjelder barnas språk. 

Praksisfortellinger 

For å forbedre vår egen praksis bruker vi praksisfortellinger som refleksjonsverktøy. Dette bruker vi 

både på personalmøter og basemøter. 

Bilder 

Vi tar en del bilder og printer ut for å dokumentere hva vi gjør i hverdagen. Dette er også et godt 

redskap for å skape den gode samtalen med barna. 

Brukerundersøkelse– for foreldre 

For å forbedre vår praksis og skape et bedre miljø for barna blir foreldre bedt om å ta brukerunder-

søkelse hvert år. Denne undersøkelsen er felles for alle kommunale barnehager i Ringerike kommu-

ne. 

Medarbeidersamtaler/fagsamtaler 

Barnehagens ledelse skal jevnlig ha samtaler med sine ansatte for å skape et bedre arbeidsmiljø og 

drive fagutvikling. Medarbeidersamtale utføres en gang i året med enhetsleder, mens fagsamtaler 

blir gjort sammen med pedagogiske ledere og barnehagelærere sammen med avdelingsleder. 

 

  Tilbakemeldinger i hverdagen 

Den viktigste kommunikasjonen med foreldrene er de dagligdagse tilbakemeldingene melleom per-

sonal– foresatt. Hver enkelt ansatt skal gi en tilbakemelding foreldrene om hvordan barnehagehver-

dagen har vært. 



SAMARBEIDSPARTNERE 

 

SPESIALPEDAGOGISK TJENESTE– OG TIT-TEAM– Barnehagen kan søke veiled-

ning om enkeltbarn og barnegruppe hvis man føler det er behov for dette. Dette er i 

samarbeid med foreldrene. Det er også mulig for barnehagen å søke om midler om til-

rettelagt spesialpedagogisk tilbud. 

 

HELSESTASJON-Bistår med råd og veiledning til barnehage og familier. Ringerike 

kommunes barnehager og har et samarbeid om barnas fireårskontroll, ”4 år-TRYGG 

OG KLAR” 

 

BARNEVERN-Barnehagen har meldeplikt til barnevernet ved bekymring, men kan også 

drøfte saker anonymt  

Rune Solsem—avdelingsleder 

Elisabeth N. Andersen– Enhetsleder 

Juni-2018 



 

 

 

Hverdagspraksis for velkomst 

Velkomst, frokost på kjøkken/basen, morgenstund(frilek frem til barnemøte) Dette gjelder uansett når for-

eldre og barn kommer 

 

Hovedmål: Barn og foreldre skal føle seg velkommen og være trygge på at barnet blir ivaretatt på en god måte 

i barnehagen 

 

Forutsetninger for å oppnå dette: 

Tralla er dekket, at det er tilrettelagt for innbydende lek inne på basen 

Alle er innstilt på at dette skal være positivt 

 

 

Voksenrollen: 

Være blid og imøtekommende. 

Alle skal bli sett og hilst på med barnets navn 

Hjelpe barna til å velge hva som skal spises. 

Den voksne hjelper de barna som ikke skal spi-

se frokost til å komme i gang med frilek. 

Krysser barna inn i avdelingsboken og har 

oversikt over antall barn 

Ta imot beskjeder, og bringe de videre 

  

Sosial kompetanse: 

Høflighet 

Samspill under både frokost og lek 

Samarbeid 

Barns medvirkning: 

Valgfrihet mellom spising og leik. 

Velger hva de har lyst til å spise 

  

  

  

Annen kompetanse 

  

  

  



 

 

Hverdagspraksis for lek 

 

Hovedmål: 

Skape tid og rom til lek der leken er et mål i seg selv. Leken skal være  et grunnlag for læring og utvikling. 

Leken skal preges av trygghet, glede, kreativitet, vennskap og empati. 

 

Forutsetning for å oppnå dette:  

Voksne som har kunnskap og respekt for lek og legger til rette for lek i barnehagehverdagen. 

 

Voksenrollen: 

Tilstedeværende voksne. 

Voksne som varierer mellom å observere, delta 

og tilrettelegge leken. 

Tilgjengelige voksne. 

Skape tid og rom for leken. 

Gi barna inspirasjon gjennom bøker, eventyr 

og turer. 

Respektere lekens egenverdi. 

  

Sosial kompetanse: 

Oppøve ferdigheter og utvikle evner til å delta 

i samspill. 

Gir en oppfatning om seg selv i forhold til 

andre, skaper seg et selvbilde 

Tilhøre et fellesskap og skape vennskap 

Ta hensyn 

Empati 

Selvhevdelse/selvkontroll 

Konflikthåndtering 

Følge regler og lære lekekoder. 

Barns medvirkning: 

Barna får velge hvor de vil leke, hva de vil leke 

med og med hvem de vil leke sammen med. 

Ta utgangspunkt i barnas interesser. 

  

  

  

  

Annen kompetanse: 

Språkutvikling 














