
INNLEDNING
Røstad studentbarnehage eies og drives av Nord 
studentsamskipnad (Studentinord). Barnehagen 
består av to avdelinger, Revehiet har plass til 9 
barn 0 – 2 år, og Hesthagan har plass til 18 barn 
i alderen 2 – 6 år. Vi har i dag ledige plasser på 
begge avdelingene. 

I vedtektene for Studentbarnehagene i Nord stu-
dentsamskipnad §2 står det:

«Barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
Lov om barnehager. Rammeplanen og fastsatte 
forskrifter gir retWningslinjer for barnehagens 
innhold og oppgaver. Barnehagen er en del av 
velferdstilbudet for studenter ved Nord univer-
sitet, og barnehagene skal bidra til å gjøre Nord 
universitet til et attraktivt studiested.»

Barnehagene skal gi barna et godt miljø med 
vekt på lek og samvær med andre barn og 

voksne. Barnehagene skal være med på å utvikle
barns toleranse og omsorg for hverandre. 

Barnehageloven beskriver de verdier vi skal vekt-
legge,  gjennom alle deler av barnehagens peda-
gogiske arbeid. Barnehagen skal møte barna med 
tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek 
og læring, og være et sted for mestringsopplevel-
ser. 

Den viktigste faktoren i alt arbeidet i barnehagen 
handler om hvordan den voksne møter enkelt-
barn, barnegruppa og foreldre hver dag.
Vi ønsker å møte det enkelte barn og familie ut 
fra de forutsetninger de har. De voksne har an-
svaret for atmosfæren i barnehagen ved å skape 
en hverdag som er preget av trygghet og trivsel, 
toleranse og respekt. Barnehagen skal være en 
trygg arena hvor barn og voksne bryr seg, og 
dermed forebygger mobbing. 
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Vi velger ikke innhold og fokus ut fra ferdig utar-
beidede «kartleggingsverktøy» og ulike program. 
Hver situasjon er unik og sammen med foreldre 
ønsker vi i barnehagen å legge til rette for at 
hvert barn skal forstås ut fra sin situasjon. På den 
måten kan vi møte det enkelte barn gjennom å 
støtte det på det utviklingsnivået det befinner 
seg, og hjelpe det til mestring og utvikling i sitt  
tempo.

Barna skal bli møtt i sin utforskningstrang til 
verden, nysgjerrighet og undring skal taes tak i, 
og gjennom dette skal barna bli medskapere i 
hverdagen. De skal få erfare at deres stemme er 
viktig og at deres interesser blir tatt på alvor av 
de voksne i barnehagen. 

Studentbarnehagene i Nord har valgt leken som 
satsningsområde. Dette er en videreføring av 
kompetanseutvikling og fokus vi har hatt på lek 
de siste årene.
Leken er barnas «væremåte», og deres hovedare-
na for læring av sosiale ferdigheter. 
Det blir derfor viktig at vi tilrettelegger for en 
hverdag som gir tid, ro og gode betingelser for 
den frie leken både inne og ute. 
Det er viktig at voksne har god kunnskap om lek 
og gir den gode vilkår. Det krever voksne som er 
til stede i leken, ser, forstår og viser omsorg. Vi 
har som mål å være en lekegod barnehage med 
lekegode voksne.
Vi arbeider med at vårt syn på barn og lek skal 
gjenspeiles i barnehagens pedagogiske arbeid. 
Gjennom bruk av pedagogisk dokumentasjon og 
refleksjoner i personalgruppen, øker vi vår forstå-
else og kunnskap om lekens betydning. 

I høst ble Trimia og Røstad barnehage sammen-
slått, og både barn og voksne fikk nye grupper 
forholde seg til. For at denne overgangen skal bli 
så god som mulig, har vi i år valgt verdien «Inklu-
dering» som fokusområde. For oss betyr inklude-
ring det å høre til og ha en plass i et fellesskap. 
At alle skal ha noen å leke med, at alle skal kjen-
ne seg trygge og våge å ta sin plass i gruppen. 
For at alle skal bli sett, lyttet til og få hjelp til å 
komme inn i leken bruker vi mindre grupper eller 
annen tilrettelegging. Vi ønsker at alle barn skal 
oppleve anerkjennelse og omsorg. 

Gjennom arbeid med inkludering, jobber vi med 
at alle barn skal lære noe om viktigheten av å bry 
seg om og ta vare på hverandre, og det å forhol-
de seg til hverandre på en god måte.  

PSYKOSOSIAL
BARNEHAGEMILJØ

LEK

I kapittel 8 i barnehageloven lovfestes det at 
barnehagene skal arbeide systematisk for å 
forebygge mobbing og krenkende atferd. Barne-
hagen er forpliktet til å skape et godt miljø der 
barna trives.

Vi mener barnehagens arbeid med lek og in-
kludering, og vår tenkning omkring barns med-
virkning og respekt for enkeltbarnet, er med på 
å legge et grunnlag for å forstå og handle i tråd 
med bestemmelsene i lovteksten. Dette gjør vi 
både gjennom deltakelse i leken og som tilrette-
leggere og observatører i leken. 
Vi vil arbeide for at barna skal utvikle kompetan-
se til å bry seg om og ta vare på vennene sine.

Vi vil alltid involvere dere foreldre når spesielle 
tiltak er nødvendig å iverksette i en barnegruppe 
eller i forhold til enkeltbarn. Det skal legges en 
individuell aktivitetsplan for å sikre at barnet som 
blir mobbet eller krenket igjen får en trygg bar-
nehagehverdag.
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Læring på barnehagevis handler om å ta tak i 
barnas initiativ, bygge videre på dette. Det er vik-
tig å gi barna god tro på seg selv, samtidig som 
de også skal inkludere og ta hensyn til hverandre. 
Dette er erfaringer som skjer i lek og som skaper 
læring.

Danning som begrep har kommet inn i barneha-
gen. Noe av det viktigste i danningsprosessen er 
å gi barn god selvfølelse, og gjennom det bedre 
forstå seg selv og andre. Det er viktig å få bekref-
tet sine tanker og følelser, at andre viser en tillit 
og bryr seg, og at en får delta og bidra inn i fel-
lesskapet. Små barn dannes gjennom møte med 
voksne, seg selv, hverandre og materialet.

GJENNOM LEKEN OPPLEVER BARNET:

stabilitet

trygghet

omsorg

vennskap

tilhørighet

livsmestring

Gjennom våre verdier om å se på det enkelte 
barnet og barnegruppas muligheter, og forstå 
barnet ut fra seg selv, ønsker vi å tilrettelegge for 
at barnet skal få utvikle seg ut fra sitt ståsted. Vi 
voksne er til stede i hverdagen og legger merke 
til barnas oppdagelser, og får gjennom det ta del 
i barnas mestring og progresjon i lek og aktivitet. 
Vi ser og lytter til barnets stemme, og det de 
ønsker å formidle.

Vi ønsker å fokusere på bærekraftig utvikling i 
barnehagen som en grunnleggende verdi. Ram-
meplan for barnehagen er dette omtalt og sier 
blant annet:

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, 
økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning 
for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner 
det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i 
å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftig samfunn»

I Studentbarnehagene vil vi legge vekt på disse 
verdiene gjennom de daglige hverdagssituasjone-
ne i barnehagedagen for å skape gode holdnin-
ger. (Bærekraftsmål nr. 3: helse).

VERDIER
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Innholdet i barnehagen vil bli preget av de ver-
dier og satsningsområder som er nevnt ovenfor. 
Vi skal ta utgangspunkt i barnas interesser og 
engasjement, samt stimulere til felles opplevelser 
gjennom å gi erfaring med de sju fagområdene 
som skisseres i rammeplanen. Barnehagen ar-
beider tverrfaglig, dvs. at flere områder kan være 
representert samtidig i et prosjekt/temaopplegg.
Vi planlegger ut fra hva vi ser barna er opptatt av, 
tilbakemeldinger fra dere, og ut fra evalueringer 
året før. 

På Hesthagan (store barn) er vi opptatt av å job-
be i prosesser og med ulike mikroprosjekter, og 
ikke av sluttresultatet med å lage eller produsere 
ting. Opplevelsene, mestringen og felles glede i 
arbeidsprosessen vektlegges ved å tilby barna 
ulike aktiviteter som fremmer undring og lek i 
henhold til rammeplans sju fagområder.

På Revehiet (små barn) vektlegger vi å skape en 
trygg og god barnehagehverdag.  Når de fysiolo-
giske behovene (for eksempel mat, drikke, stell, 
soving) er på plass, først da er det rom og tid for 
leken. Vi i personalet er mye på gulvet sammen 
med barna, da har vi god oversikt over det som 
skjer. Barna kommer da innom en voksen for litt 
støtte og trøst, og går så videre til lek igjen. 
Det er viktig å gi ro og tid til den frie leken både 
inne og ute. Barna skal oppleve å bli sett, hørt og 
forstått ut fra sine behov og være en del av et 
fellesskap. Dette er med på å skape trygghet og 
omsorg i hverdagen.

Trygghetssirkelen ligger til grunn for persona-
lets væremåte i barnehagen. Barns utvikling og 
trivsel 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 organi-
sere følelsene dine. Foreldre og etter hvert perso-
nalet i barnehagen fungerer som tilknytningsper-
soner 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 barnas signaler.

Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barne-
hagens kjerneoppgaver. Barnehagen skal gi alle 
barna varierte og positive erfaringer med å bruke 
språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for 
tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og 
følelser.

Leken er også en viktig arena for språklæring og 
språkutvikling. I leken bruker barna både ver-
bal og ikke-verbal kommunikasjon. De uttrykker 
tanker, følelser og ønsker, spiller roller, planlegger, 
diskuterer og argumenterer, og de håndterer kon-
flikter og inngår relasjoner. Gjennom leken kan 
barna lytte til hverandre og lære av hverandre. 
Personalets rolle blir å støtte de barna som tren-
ger det, og delta på ulike måter for å stimulere 
det verbale språket. Vi vil blant annet bruke ASK, 
(alternativ og supplerende kommunikasjon - bil-
der og symboler vi voksne bærer med oss), for 
å hjelpe og forsterke kommunikasjonen mellom 
barna og mellom voksne-barn. Likedan gjennom 
bruk av sang, rim, regler og gode musikkopp-
levelser skapes det en grobunn for læring og 
språk på en lekende og uanstrengt måte. Men 
viktigst av alt er å skape nære og gode relasjoner 
i barnehagen gjennom det daglige samspillet og 
samhandlingene oss imellom.

INNHOLD TRYGGHET OG INKLUDERING

SPRÅK
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Den daglige kontakten med foreldrene vil være 
den viktigste kilden til brukermedvirkning og dag-
lig vurdering. Derfor setter vi stor pris på deres 
tilbakemeldinger – både positive og negative.
Vi pleier å ha foreldresamtaler to ganger i året, 
en om høsten og en om våren. Men er tilgjengeli-
ge for flere samtaler om noen ønsker det. 
Foreldremøte med alle foreldrene pleier å bli 
avholdt i løpet av senhøsten, der vil årsplan bli 
presentert og valg av representant til samar-
beidsutvalget bli valgt. I samarbeidsutvalget 
møtes foreldre, ansatte og styrer for barnehagen 
for å snakke om saker som påvirker barnehage-
hverdagen til barna. Utvalget skal være et rådgi-
vende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Det skal bestå av likt antall foreldre og ansatte.

For at barn og foreldre skal få et mest mulig hel-
hetlig tilbud, har barnehagen et nært samarbeid 
med andre tjenester og institusjoner i kommu-
nen. Både foreldre og barnehage kan ha behov 
for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser, f.eks 
PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), helsesta-
sjon, barnevern, BUP (barne-og ungdomspsykia-
trisk avdeling), Hab.team og fysioterapeut. Er det 
noe vi lurer på rundt et barn, tar vi alltid kontakt 
med dere foreldre før vi eventuelt henvender oss 
videre. 

Barnehagen har også samarbeid med Nord uni-
versitet gjennom teater, dramaopplegg, musikk 
og deltagelse i ulike opplegg med fysisk aktivite-
ter sammen med studenter. I tillegg er barneha-
gen praksisbarnehage for Nord universitet barne-
hagelærerutdanningen. Vi kan ha internasjonale 
studenter i praksis. Vi kan også ha praksiselever 
fra Levanger videregående skole.

FORELDRESAMARBEID SAMARBEIDSPARTNERE
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Det å begynne i barnehagen kan innebære store 
forandringer for enkelte barn, og den første 
tiden kan være litt tøff for både barn og foreldre. 
Derfor må vi hjelpe hverandre med å gjøre over-
gangene så gode som mulig. Det er viktig at 
hvert enkelt barn får den tiden de trenger for å 
gjøre seg kjent og trygg på både barnehagen, 
de andre barna og personalet. Av erfaring vet vi 
at det kan være lurt at foreldrene tar seg god tid 
sammen med barnet den første uken, og at bar-
net kan ha kortere dager til å begynne med. Vi i 
personalet er der for barna og for foreldre, og vi 
vil gjøre vårt beste slik at barnehagen blir et trygt 
og positivt sted å være.

I samarbeid med foreldrene ønsker vi at overgan-
gen fra barnehage til skole skal være best mulig 
for skolestarterne. Vi har overføringssamtaler 
med de aktuelle skolene på vårparten der vi kan 
fremme spesielle ønsker eller behov fra foreldre-
ne og barna. Vi pleier også å dra på skolebesøk 
for å bli kjent med skolen og skolegården. Bli 
kjent-dagene kan variere noe i innhold, men det-
te kommer det info om fra de ulike skolene. 

Det siste året i barnehagen har barna sin egen 
førskolegruppe. Hensikten med «skolestarter-
klubben» er å gi de eldste litt ekstra utfordringer, 
aktiviteter og opplevelser tilpasset deres alder. 
Barna vil her ha mulighet til å påvirke innhol-
det ut ifra interesser og modning, samtidig som 
selvstendighetstrening, påkledning, holde orden 
på egne ting og det å motta felles beskjeder vil 
bli vektlagt.

For mer info, ta en titt i infoheftet 
og verdidokumentet som ligger 
på vår hjemmeside.

TILVENNINGSPERIODEN TIL 
BARNEHAGEN

OVERGANG BARNEHAGE - 
SKOLE
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https://www.studentinord.no/ 
barnehage/levanger

Facebook: Røstad studentbarnehage


