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INNLEDNING TRYGGHET OG TILKNYTNING

STUDENTBARNEHAGEN I 2021

Årsplan 2021 beskriver verdier, pedagogisk 
praksis og tematiske satsningingsområder for 
Studentbarnehagen Steinkjer. Årsplanen er ved-
tatt i Samarbeidsutvalget i mars 2021.

Lov om barnehager med forskrifter herunder 
Rammeplan for barnehager 2017 og Kommu-
nedelplan barnehage og skole 2018-2021 leg-
ger grunnlag for de verdier og mål vi arbeider 
ut fra i hverdagen.

VÅRE GRUNNVERDIER:  
FELLESSKAP, NÆRHET  
OG LIKEVERD
Det er vårt ansvar å skape et miljø/en kultur 
der hver enkelte blir en betydningsfull person 
for fellesskapet. I loven og rammeplan står det 
at ALLE barn skal oppleve å være en del av et 
fellesskap. Det krever gode rutiner, varierte akti-
viteter og nære, kompetente voksne. 

Våre verdier, vårt syn på barn og vår be-
grunnelse for å ha valgt leken er nærmere 
beskrevet i Verdidokumentet vårt. Les dette 
i sammenheng med årsplanen! 

Vårsemesteret 2021 er vi 23 barn mellom 0 – 6 
år i Studentbarnehagen Steinkjer.  

KONGLEGRUPPA består av 7 barn mellom 0- 2 
år og 2 voksne.
HAKKESPETTGRUPPA består av 16 barn mellom 
3 – 6 år og 3 voksne.

I tillegg til grunnbemanning på 5 voksne og sty-
rerressurs i 50%, har vi pr. i dag spesialpedagog 
i 20 % og elev i praksis, 100% , frem til som-
meren 2021. 45 % av barna er flerspråklige.

Trygghetssirkelen ligger til grunn for personalets 
væremåte i barnehagen. Barns utvikling og triv-
sel avhenger av dets trygghet til voksne rundt 
seg. Tilknytning er et medfødt instinkt til å 
søke trygghet til en betydningsfull voksen som 
trøster, beskytter deg og som kan hjelpe deg 
til å organisere følelsene dine. Foreldre og etter 
hvert personalet i barnehagen fungerer som 
tilknytningspersoner for barn når de bruker mye 
tid sammen og dekker barnets behov når det 
søker etter støtte . Både foreldre og personalet 
må være sensitive overfor barnets signaler. Hva 
prøver barnet å fortelle oss gjennom atferden 
sin? Som voksne må vi hele tiden vurdere når vi 
kan la barnet lede oss og følge opp deres øn-
sker, eller når vi må ta ansvar og være tydelige. 
Det er sjelden et barn selv sier at de er sliten 
og vil slappe av når det er mye moro som skjer. 
Men når foreldre og personalet fanger opp bar-
nets signal og gir barnet mulighet til å roe ned 
når det har opplevd mye, oppleves dette som 
trygt og godt for barnet. Barn lærer å regulere 
seg selv gjennom den måten de har opplevd at 
voksne regulerer deres følelser og atferd. Evnen 
til SELVREGULERING er ikke medfødt. Barn i 
barnehagealder har ennå ikke utviklet evnen til 
å regulere tanker, følelser og atferd selv. De
trenger derfor støtte fra foreldre og personal i 
mange ulike situasjoner, slik at de kan utvikle 
evnen til samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll 
og empati. For å kunne være gode tilknytnings- 
personer må vi: 

• Vise at vi er på lag med barnet og gi bar-
net noe det kan bruke videre i relasjoner 
med andre.

• Mentalisere : Forstå barnet – at det ikke er 
imot oss , men trenger noe fra oss. Forstå 
oss selv – vit at barnets adferd gjør noe 
med oss, som kan påvirke vår evne til å 
støtte barnet på best mulig måte.
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OPPSTART I BARNEHAGEN

LÆRING OG HVERDAGEN SOM
PEDAGOGISK ARENA

For å styrke forbindelsen mellom hjem og bar-
nehage, er det viktig at flere personer enn
barnet er aktivt til stede i begge settinger. En 
ansatt kommer på hjemmebesøk i forkant av
tilvenningsperioden og foreldre tilbringer minst 
en uke i barnehagen, sammen med barnet. I 
løpet av denne uken deltar foreldrene aktivt i 
påkledning, bleieskift og måltider. Jo mer
involvert forelde er i barnets hverdag i barneha-
gen i løpet av denne uken, gjennom aktiv del-
tagelse i lek og kontakt med andre barn, desto 
mer positivt effekt har dette på barnets trygg-
het i barnehagen. Samtidig jobber en ansatt 
aktivt med å etablere trygg kontakt med barnet 
og gradvis ta over ansvaret i flere av rutinesitu-
asjonene i løpet av uken.

å møte hverandre i demokratiske prosesser. Vi 
arbeider ut fra et helhetssyn på læring og
dannelse der vi ser at sammenhengen i omsorg, 
oppdragelse, lek og hverdagsaktiviteter fører til 
ny kunnskap, ferdigheter og gode holdninger.

Vårt hovedfokus er:
• Barn skal gis mulighet til å lære seg å for-

holde seg til andre på en positiv måte.
• Barn skal få erfaring med å mestre lek og 

aktivitet som varer over tid
• Barn skal få erfaring med å bli sett og lyttet 

til av barn og voksne. 
 
Vår arbeidsmetode:
Gruppedeling. Ansatte organiserer dagene slik 
at alle barna får være i mindre grupper store 
deler av dagen. Dette ser vi bidrar til bedre 
oversikt og tryggere sosiale rammer. I mindre 
grupper er det lettere for hvert enkelt barn å 
komme til orde og få en tydeligere stemme i 
fellesskapet. Den voksne som er sammen med 
dem kan være nær og tilstedeværende for å 
møte barnas initiativer og ytringer på en god 
måte. Ansatte er da rollemodeller og veilede-
re både for enkeltbarn og barn i gruppe når 
det gjelder å forholde seg til hverandre på en 
positiv måte F. eks: vente på tur, høre på an-
dre, gi og ta, løse konflikter og samarbeide for 
å fortsette leken/ aktiviteten. I små grupper er 
det også lettere å fange opp barnas interesser 
og legge til rette for videre utvikling av lek og 
læring.

«Barn er kun så kompetente som konteksten 
tilbyr dem muligheten til å bli.» 1

For å arbeide mot mål i overordna planverk 
tar vi i bruk hverdagen i barnehagen som den 
viktigste arena i det pedagogiske arbeidet. Våre 
rutiner skal omfatte barnas behov for
individuell omsorg, og behovet for å være en 
del av en gruppe. Hverdagen består av lek og
aktiviteter ute og inne, stell, påkledning og mål-
tider - situasjoner som gir oss muligheter til
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Det vi arbeider med i hverdagen, har sitt ut-
spring i barns interesser og undring. Barns ut-
forskertrang, nysgjerrighet og undring tas tak i 
og på den måten blir barna medskapere i egen 
hverdag. Vi tar utgangspunkt i det barna er 
opptatt av her og nå og spinner videre på det i 
lek og aktiviteter. Varigheten på slike “prosjek-
ter” vil variere fra noen timer til flere dager alt 
etter barnas engasjement og fokus. 

Dette kan være en riskasse, sand og vann eller 
en koffert med doktorsaker. Ofte ser vi at barna 
setter sammen litt mindre definert lekemateriell 
som plastblomster, papprør, pledd, kasser, esker 
og bokser slik at det dannes nye lekemiljøer. 
Det er ingen begrensninger på hva dette kan 
bli – barna skaper selv sine magiske rom ut fra 
det materiell som er tilgjengelig – hvis de får 
mulighet til det.

Våre arbeidsmetoder:

1. Vi observerer barns lek: hva interesserer de 
seg for? Hva er for kjedelig eller for skum-
melt?

2. Vi tilfører lekemateriell/ endrer det fysiske 
miljøet for å gi nye utfordringer eller mulig-
het for å gjenta det som er morsomt igjen 
og igjen.

3. Vi støtter barnas leke- initiativ (lekerabling) 
og barnas konfliktløsing

4. Vi støtter barnas kommunikasjon seg imel-
lom, gjennom å sette ord på hva som skjer 
i leken.

5. Vi gir barna felles narrativ gjennom bøker, 
regler, rim, sang, drama for å inspirere til ny 
lek og bidra til at flere kan delta i samme 
lek.

6. Vi skjermer god lek, slik at lek kan vare over 
lang tid og gi barna sterkere relasjoner til 
hverandre.

7. Kjøp inn og tilby mye/ mange av de sam-
me lekene i stedet for mye forskjellig. Da 
kan barna lettere koble seg på hverandres 
lek og leke flere sammen.

BARNS MEDVIRKNING

LEK

SATSNING 2020-2023: LEKE-
LYST I MAGISKE ROM

Leken er det viktigste i vår barnehage!
Alle barn skal ha noen de kan leke med og 
leken skal være preget av:

• Glede
• Spenning
• Lekelyst
• Kreativitet

Lek er barnets naturlige væremåte i møte med 
andre barn, fysisk miljø og andre voksne. Le-
ken har en verdi i seg selv. Den er meningsfull 
og morsom for barnet og er en av de viktigste 
faktorene i forhold til barns trivsel.

Det fysiske miljøet og voksnes rolle i leken, er 
vårt hovedfokus i denne perioden. Terje Melaas 
mener at voksne kan hemme eller fremme 
barnas lek gjennom sin væremåte og organise-
ring av hverdagen i barnehagen. Vi håper at vi 
gjennom dette arbeidet kan bli “helstøpte
lekestøttere” som fremmer barns lek. Vi ønsker 
å skape gode møteplasser der barn kan leke og 
utforske sammen. Når vi observerer barn i lek 
og samspill ser vi at det alltid er et tredje ledd 
som binder dem sammen – de møtes gjennom 
ET FELLES TREDJE. 

4



• Ansatte dramatiserer en sang, dikt, fortel-
ling eller eventyr med konkreter eller rekvi-
sitter. Dette gjøres gjentatte ganger for de 
barna som ønsker det. Dette jobber vi med 
både ute og inne.

• Tema for samlingene tas fra barnas interes-
sefelt/ lek F.eks: Borte titt tei, marsboere, 
Karius og Baktus, Dinosaurer, romskip ol el-
ler barnehagens tradisjon F.eks: påskereven 
som kommer og stjeler påskeegget vårt 
hvert eneste år, rampenissen som dukker 
opp i desember, Samisk nasjonaldag eller 
brannvernuka. Tema kan også komme fra 
hverdagslivet til barna for eksempel: ny i 
barnehagen, at noen sklir på isen og andre 
trøster/ setter på plaster.

SATSNING 2021: BRUKE SAM-
LINGSSTUND SOM ARENA FOR 
LEK OG FELLES NARRATIV

MAGISKE ROM:

• Har voksne som skaper magi gjennom: 
uttrykksfulle ansikt, engasjement, over-
raskelser, skape spenning, ta imot innspill 
og tilpasse seg barnet, tilby spennende 
materialer / aktiviteter.

• Gir mulighet for sansing og utforsking : 
høre / se/ føle : være tilstede i øyeblikket. 

• Har materialer som er definert og som gir 
inspirasjon til konkret lek

• Har materialer som ikke er definert og 
som utfordrer til kreativ lek

• Er rom som speiler barnas interesser 
• Har små rom i rommene: der barna kan 

gjemme seg for hverandre
• Gir felles opplevelser, og når disse gjen-

tas blir de en felles historie som kan 
brukes som utgangspunkt for felles lek. 

LEKELYST:

• Fullt fokus, alene eller sammen med  
andre:  flytsone og/ eller late som om 
verden.Spenning, variasjon og glede

• Barns initiativ (LEKRABLING)  overfor 
andre barn/ ønske om deltagelse I lek. 

• Lek med andre barn, alene eller sammen 
med en voksen.

• Lek som varer over tid 
• Lek med den/ de samme lekekameratene 

som gjentar seg (LEKRUTINE )
• Lek der konflikter blir løst (av barna selv 

eller voksne) slik at leken kan fortsette
• Tid og ro til lek uten for mange forstyrrel-

ser.

DETTE ER HVA VI LEGGER I BEGREPENE:

• Dramatiseringen skal inneholde et spen-
ningsmoment, og være kort. På den måten 
kan barna selv spinne videre på historien i 
sin egen lek.

• Rekvisittene og utstyrer som benyttes set-
tes tilgjengelig for barna etter selve samlin-
gen. Viktig at det finnes mye utstyr slik at 
barna kan inkludere hverandre i leken.

• Ansatte gir liv til og skaper fantasi-rekvi-
sitter utav det vi har tilgjengelig i barne-
hagen, på samme måte som barn skaper 
sin fantasiverden: En kloss kan være en 
telefon, en bil kan være en rotte, et fly kan 
være et borr som borrer i tennene, spa-
der kan være klør, en hvit lodden sokk kan 
være nissens julegrøt.
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«Barn må ikke lære språket for å inkluderes, de 
må inkluderes for å lære språket.» 2

Barnets språk viser seg gjennom muntlige og 
kroppslige uttrykk i kommunikasjon og samspill 
med andre barn og voksne. Barns språk utvikler 
seg gjennom naturlige og meningsfylte sam-
taler og aktiviteter her og nå. Språk har i første 
rekke en kommunikativ funksjon. Det handler 
om å forstå og bli forstått. Kroppsspråket utgjør 
mye av lekespråket de første årene. Etter hvert 
vil det verbale språket overta mer og mer. For 
barn med forsinket språkutvikling eller et an-
net morsmål enn norsk, kan det ta lengre tid å 
utvikle et godt verbalspråk.
Språkstimulering handler om bevisste voksne i 
møtet med barna i hverdagen:
• Vi setter av god tid i de ulike rutine-situ-

asjonene: måltid, bleieskift, påkledning ol 
for å få tid til gode samtale og undring 
sammen med barna.

• Vi bruker bilder som hjelpemiddel for at 
alle barn skal forstå og kunne gjøre seg for-
stått. Bilder forsterker verbale uttrykk og gir 
oversikt over dagen. Det gir trygghet og bi-
drar til at barnet kan bruke energien sin til 
lek i stedet for til å orientere seg i forhold 
til hva som skal skje / hva som forventes.

• Vi tar tak i det barnet er opptatt av og 
deler barnets fokus gjennom å sette ord 
på det barnet gjør mens det gjør det: feks: 
“Du kjører bil”, «Nå tar vi på strømpebuksa» 
eller «Dinosauren hoppet lagt»

• Polylino: vi har tilgang til et flerspråklig di-
gitalt bibliotek. Her kan barna bli lest for på 
både norsk og eget morsmål. Alle foreldre i 
studentbarnehagen har hjemmetilgang på 
Polylino.

SPRÅK
Loven pålegger barnehagene å ha nulltoleranse 
mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Barnehagene 
skal arbeide systematisk for et trygt og godt 
psykososialt miljø. I tillegg har barnehagene 
plikt til å sette inn tiltak hvis barn ikke er trygge.
Gjennom vårt fokus på leken jobber vi hele 
tiden aktivt med å observere barns lek, støtte 
barn i lekerabling ( lek – initiativ) og utvikling av 
lekerutiner. Å føle seg som en del av et
felleskap/ leken skaper begeistring, glede og 
engasjement. Det gir også barnet god selvfølel-
se gjennom at de erfarer at de er en viktig for 
andre og andre er viktige for dem. Dette er vik-
tige tiltak for å forbygge mobbing i hverdagen.

Forebyggende arbeid:
• Lek og aktivitet i små grupper skaper gode 

relasjoner mellom barna og mellom barna 
og de voksne. Når vi gruppere barn ved å 
sette sammen barn som ikke velger

• hverandre i lek til vanlig, blir alle barna 
bedre kjent med hverandre, etablerer nye 
lekerutiner og utvider sin lekekompetanse i 
trygge settinger.

• Ansatte observerer barnegruppene daglig, 
med tanke på inkludering. Når vi oppdager 
barn som ikke inkluderes så mye i felle-
skapet som vi ønsker eller er i samspill/ 
lek som ikke er positiv, tar vi det opp med 
nærmeste leder. Personalgruppa bruker 
deretter

• felles møter for å reflektere over hvilke grep 
som bør gjennomføres i barnegruppa for 
at alle skal kunne inkluderes på en positiv 
måte.

• Vi er tydelige rollemodeller, som sier ifra: 
«Jeg hørte hva du sa/ så at du slo, jeg had-
de ikke likt at du sa det til meg/ slo meg, 
Jeg vil at du skal slutte å si det/ slå».

• Barnas stemme er viktig for oss. Vi snakker 

MOBBING: NY LOV OM BARNE-
HAGENS PSYKOSOSIALE MILJØ 
INNFØRT I JANUAR 2021

med barna, og ikke om dem. Vi prøver ut 
kartleggings-verktøy slik at de eldste barna 
kan være med å kartlegge det psykososia-
le miljøet i egen gruppe gjennom bruk av 
bilder.
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Vi fortsetter å sortere søppel, har et bevissts 
forhold til forbruk, av blant annet mat og plast, 
med utgangspunkt i at vi også skal ha en bære-
kraftig økonomi.

Vi jobber mot en større bevissthet både det 
gjelder:
• Økologisk bærekraft ( natur og miljø) : Vi 

tar med barna på tur slik at de bli glad i å 
bruke og ta vare på naturen og nærmiljøet 
sitt. Nå har vi el – sykler som gjør at vår 
tur- verden har utvidet seg. Vi kan utforske 
både sjøen, skogen og byen.

• Sosial og kulturell bærekraft: Vi jobber 
aktivt for å lære barna å ta vare på seg selv 
og hverandre , og bevare en lekende og 
utforskende tilnærming til livet. Både gutter 
og jenter skal få like muligheter og alle bar-
na skal oppleve at deres stemme blir hørt.

«Den enkelte i personalgruppen er den viktigste 
faktoren for at vi skal kunne nå de målsettinger 
vi har satt oss».

Kvalitet handler først og fremst om relasjoner. 
Men for å ta vare på gode relasjoner og å legge 
til rette for utvikling av nye, må vi skape gode 
rammer. Det betyr at vi må reflektere, organise-
re, planlegge og vurdere våre arbeidsmetoder 
opp imot mål og verdier. Vi har ikke mulighet 
til å gjennomføre møter på dagtid. Derfor er de 
5 planleggingsdagene og personalmøtene på 
kveldstid viktige for utvikling av vår praksis. 
Disse arenaene brukes også til faglig oppdate-
ring og utvikling av personalet.

• Vi prøver ut ulike metoder for å jobbe mer 
«effektivt» med refleksjon.

• Utvikle oss faglig gjennom mer bruk av 
teori og litteratur.

• Ta imot veiledning fra DMMH – med fokus 
på møteledelse/ lærende møter.

• Hver enkelt ansatte får ta i bruk praksis-
fortelling som verktøy for å reflektere og 
videreutvikle egne «adferds-strategier» for 
å bli «helstøpte lekestøttere».

BÆREKRAFT

KVALITET

FOKUS 2021: 
LÆRENDE MØTER

Det som oppleves som mest meningsfullt for 
barn er å delta i lek. Det er her de virkelig har 
bruk for språket. Derfor involverer ansatte seg 
aktivt i barns lek for å styrke barns språk- utvik-
ling. Barnehagelærerne vurderer barnas språk-
utvikling i samråd med foreldre i foreldre-sam-
talene. Er ansatte eller foreldre bekymret for 
barnets språk, kartlegges barnets språkutvikling 
med TRAS og det settes inn tiltak med utgangs-
punkt i barnets interesser og behov. Dette
dokumenteres i et GROW–skjema.
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Bilder og tekst synliggjør innholdet i barneha-
gen. Men den er også grunnlag for refleksjon 
for å vurdere om vi har nådd de målene vi har 
satt oss ut fra samfunnsmandatet til barneha-
gen og vårt satsningsområde. Dette utgjør et 
viktige grunnlag for å kvalitetssikre og videreut-
vikle barnehagetilbudet. Vi dokumenter for:
• Foreldre: Ped. lederne bruker loggen på 

E-barnehage for å informere foreldre om 
hva barna gjør i barnehagen. Det blir lagt 
ut logg med bilder og tekst fra barnets 
gruppe, en gang annenhver uke. I tillegg 
henger de opp bilder og tekst på veggene 
for å synligjøre barnas interesser.

• Barna: Bilder på veggene inspirere til 
videre lek og samtale felles opplevelser og 
interesser.

Foreldre får mulighet til å være delaktige og 
si sin mening først og fremst i hverdagen ved 
levering og henting. Ellers har foreldre også 
mulighet til å påvirke
barnehagens innhold gjennom deltagelse i 
foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd og 
samarbeidsutvalg. Høsten 2021 får foreldrene 
mulighet til å delta i en digital
foreldreundersøkelse administrert av UDIR. Vi 
oppfordrer foreldre til å engasjere seg i barnas 
verden i barnehagen. Del tanker og ideer med 
oss, slik at vi kan bli en enda bedre barnehage.

DOKUMENTASJON

FORELDREMEDVIRKNING

• Ansatte: Bilder og praksisfortellinger bru-
kes som utgangspunkt til felles refleksjon 
på møtene og for å synligjøre fremgang/ 
måloppnåelse.

1) Line Melvold, STYD Kommunikasjon, 2) Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet. 


