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INNLEDNING
Årsplan 2023 beskriver verdier, pedagogisk 
praksis og satsningsområder for Steinkjer 
studentbarnehage. Årsplan er vedtatt i Sam-
arbeidsutvalget februar 2023. Etter ønske fra 
foreldrerepresentanten kommer nå årsplanen 
med et årshjul over de faste temaene og akti-
vitetene for barn og foreldre i studentbarneha-
gen. Hver avdeling deler informasjon på My Kid 
i løpet av året om hvordan de har jobbet med 
de ulike temaene og hvilke andre aktiviteter 
barna deltok på.

Dette er studentbarnehagen i 2023:
I år er vi 21 barn mellom 0 – 6 år. 67 % av bar-
na er flerspråklige.
 
KONGLEGRUPPA består av 8 barn mellom 0- 2 
år og 3 ansatte. 

HAKKESPETTGRUPPA består av 14 barn mellom 
3 – 6 år, 2 ansatte og spesped. i 20 %.  

I tillegg til grunnbemanning på 5 ansatte og 
styrerressurs i 50%, har vi pr. i dag spesialpe-
dagog i 20 % og elever/studenter i praksis i til 
sammen 120%

Barnehageloven kapittel VIII §41- 43 pålegger 
barnehagene å arbeide systematisk for et trygt 
og godt psykososialt miljø. Det betyr å jobbe 
forebyggende og å sette inn tiltak når barn ikke 
er trygge eller ikke er inkludert i lek og samspill 
med andre barn over tid. 

FNs barnekonvensjon legger stor vekt på barns 
rett til og behov for lek (1989). Barnekonvensjo-
nen forstår lek som noe fritt og spontant, som 
ikke har mål utover seg selv. FN utrykte i 2013 
en sterk bekymring for det økende akademiske 
presset og læringsfokuset i barnehagene. FNs 
kommentar til artikkel 31 i barnekonvensjonen 
påpeker at den frie leken er truet. Leken gir, 
ifølge barnekonvensjonen, «..en grunnleggende
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og viktig dimensjon til å glede seg over over 
barndommen, samt en essensiell komponent 
i fysisk, sosial, kognitiv, emosjonell og åndelig 
utvikling”. De viktigste kjennetegnene ved lek 
er moro, usikkerhet, utfordring, fleksibilitet og 
ikke-produktivitet.

Rammeplan for barnehagen sier både at «Leken 
skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens 
egenverdi skal anerkjennes» og «leken skal være 
en arena for barns utvikling og læring».

Lov om barnehager med forskrifter herunder 
Rammeplan for barnehager 2017 og FNs bar-
nekonvensjon legger grunnlag for de verdier og 
mål vi arbeider ut ifra i vår hverdag.

I de senere årene har det også blitt forsket mer 
og mer på lekens forbyggende effekt på angst, 
stress og fobi i barne og ungdomsår. Spesielt 
fysisk lek der barn selv får mulighet til å utfor-
dre seg selv og vurdere risiko innenfor lekens 
trygge rammer, ser ut til å være positivt for 
barns psykiske helse.  



LEK

BARNS MEDVIRKNING

VÅRE GRUNNVERDIER: 
FELLESSKAP, NÆRHET 
OG LIKEVERD
Det er vårt ansvar å skape en kultur der hver 
enkelt, både barn, foreldre og ansatte føler seg 
inkludert i fellesskapet i barnehagen. Vi er opp-
tatt av at alle skal ha trygge og nære relasjoner 
til hverandre slik at barnehagen kan være et 
godt sted å være. Å føle seg som en del av et 
felleskap skaper begeistring, glede og enga-
sjement. Samtidig påvirker det selvfølelsen på 
en positiv måte gjennom erfaring med å være 
viktig for andre og andre er viktige for deg. 
Det å føle seg betydningsfull og få være betyd-
ningsfull for andre er et grunnleggende behov 
alle mennesker har, og dette danner bakgrun-
nen for vår satsning for 2023 (Krogstad, 2021).

Våre verdier, vårt syn på barn og vår begrunnel-
se for å ha valgt leken, er nærmere beskrevet i 
Verdidokumentet – les gjerne dette i sammen-
heng med årsplanen!

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.  Leken 
har en verdi i seg selv. Den er meningsfull og 
morsom for barnet og den viktigste faktoren i 
forhold til barns trivsel i barnehagen. 

Lykken er å leke lenge!

Å leke lenge skaper nære relasjoner mellom 
barna og mellom barn og voksne. 
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Å leke lenge stiller krav til barna. For å beher-
ske lek med andre over lang tid trenger barna 
et mangfold av ferdigheter. 

Å leke lenge gir barn mulighet til å øve på dis-
se ferdighetene og oppleve mestring og glede 
sammen med andre.   

Å leke lenge stiller krav til ansatte. Ansatte 
må ha kunnskap om lek og være nær barna. I 
tillegg må ansatte organisere dagene og tilby 
varierte aktiviteter tilpasset barna i gruppen.

Å leke lenge stiller krav til ansatte om å ha 
ferdigheter til å støtte barn i å starte, verne og 
videreutvikle lek. 

Det vi arbeider med i hverdagen, har sitt ut-
spring i barns interesser og undring. Barns 
utforskertrang, nysgjerrighet og undring tas tak 
i og på den måten blir barna med-skapere i 
egen hverdag.  

Vi tar utgangspunkt i det barna er opptatt av 
her og nå og spinner videre på det i lek og akti-
viteter. Varigheten på slike “prosjekter” vil varie-
re fra noen timer til flere dager alt etter barnas 
engasjement og fokus.



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:

SATSNING 2020-2023:  
LEKELYST I MAGISKE ROM
Ansatte skal i denne perioden lære mer om 
hvordan lekemiljøet kan tilrettelegges slik at 
barn kan leke lenge sammen med andre.  
Våre arbeidsmetoder: 

1) Vi observerer barns lek: hva interesserer de 
seg for ? Hva er for kjedelig/ skummelt ? 

2) Vi tilfører lekemateriell/ endrer det fysiske 
miljøet for å gi nye utfordringer eller mulighet 
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 mange av de samme le-
kene i stedet for mye forskjellig. Da kan barna 
lettere koble seg på hverandres lek og leke 
flere sammen. 
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SATSNING 2023

TRYGGHET OG TILKNYTNING

Hvordan gi barna mestringsopplevelser og 
erfaringer med å være betydningsfulle for 
andre i lek og hverdagen ellers? 

Arbeidsmetode for ansatte tar utgangspunkt i 
ABC for god helse: 
A: Gjøre noe aktivt
B: Gjøre noe sammen med andre
C: Gjøre noe meningsfullt

I dette arbeidet har vi valgt å se spesielt på 
ansattes forhold til: 

Barns initiativ til lek med andre barn: bli 
med på lek som har startet opp og selv sette 
i gang lek.
• A: Gi tilpasset støtte og oppmuntring slik at 

barnet kan prøve selv. Vær en god rollemo-
dell for barna når du selv deltar i lek eller 
setter i gang lek.

• B: Skjerm god lek, hjelpe barn å se mulighe-
ter for inkludering og tilby mer lekemateri-
ell/ mer plass og lignende slik at flere barn 
kan leke sammen over lengre tid. 

• C: Delta i barnas lek og engasjer deg i lek 
du ikke deltar i: ”Oi – lavagulv – kan jeg låne 
noen lavasko så jeg kommer forbi her?”  

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 barnas signaler. Hva 
prøver barnet å fortelle oss gjennom atferden 
sin?

Påkledning/ avklednings-situasjonen 
• A: Legg til rette for at barna kan kjenne på 

egen mestring gjennom å klare selv. Gi ros 
og oppmuntre barna til å spørre hverandre 
om hjelp. Gi fysisk nærhet og trøst når 
barna gir utrykk at det å ikke mestre blir for 
tøft. 

• B: La barna kle på seg i små grupper med 
andre barn og la de gå ut/ inn sammen. De 
eldste kan gjøre dette uten at ansatte er til 
stede.

• C: Sett ord på barns kompetanse og opp-
muntre dem til å hjelpe andre barn med 
ting de er gode på selv. 

Med dette arbeidet håper vi også at vi kan bidra 
til at barn kan utvikle robusthet: 
Barn trenger å prøve og feile, for å mestre. De 
trenger ikke å mestre å være flink, men de tren-
ger å tåle å ikke være flink. 
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Vi ønsker å styrke forbindelsen mellom hjem og 
barnehage, og da 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 lø-
pet av denne uken deltar foreldrene aktivt i på-
kledning, bleieskift og måltider. Jo mer involvert 
foreldrene er i barnets hverdag i barnehagen i 
løpet av denne uken, gjennom aktiv deltagelse i 
lek og kontakt med andre barn, desto mer posi-
tivt effekt har dette på barnets trygghet i bar-
nehagen. Samtidig jobber en ansatt aktivt med 
å etablere trygg kontakt med barnet og gradvis 
ta over ansvaret for barnet i flere av rutinesitua-
sjonene i løpet av uken. 

Det siste året i barnehagen har barna sin egen 
førskolegruppe. Hensikten med «skolestarter-
klubben» er å gi de eldste litt andre opplevelser 
det siste året I barnehagen. Tilbudet varierer fra 
år til år ut ifra barnas interesser og modning. 
Turer, boklesing, samtaler ifht ulike tema, selv-
stendighetstrening, holde orden på egne ting 
og det å motta felles beskjeder vil bli vektlagt. 
På våren har vi en egen foreldresamtale for 
foreldre med skolestartere. 

«Barn er kun så kompetente som konteksten 
tilbyr de muligheten til å være »
(Robert C. Pianta) 

For å arbeide mot målene i Rammeplanen tar 
vi i bruk hverdagen i barnehagen som den 
viktigste arena i det pedagogiske arbeidet. Våre 
rutiner skal omfatte barnas behov for individu-
ell omsorg, og behovet for å være en del av en 
gruppe. Hverdagen består av lek og aktiviteter 
ute og inne, stell, påkledning og måltider - situ-
asjoner som gir muligheter til å møtes i demo-
kratiske prosesser. Vi arbeider ut fra et helhets-
syn på læring der vi ser at sammenhengen i 
omsorg, oppdragelse, lek og hverdagsaktiviteter 
fører til ny kunnskap, ferdigheter og gode hold-
ninger. 

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.

OPPSTART I BARNEHAGEN

OVERGANG TIL SKOLEN

LÆRING OG HVERDAGEN SOM 
PEDAGOGISK ARENA

SPRÅK
«Barn må ikke lære språket for å inkluderes, de 
må inkluderes for å lære språket» 
(Morten Solheim)  

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. 
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Etter hvert vil det verbale språket overta mer 
og mer. Språkstimulering handler om bevisste 
voksne i møtet med barna. 

Våre fokusområder: 
• Leken: Ansatte involverer seg aktivt i barnas 

lek for å styrke språket i naturlige og me-
ningsfulle situasjoner der språket ofte spiller 
en viktig rolle.  

• Hverdagssamtalen: Ansatte tar tak i det 
barnet er opptatt av, deler barnets fokus og 
bruker det som inngangsport for språkarbei-
det. 

• Måltidene: Ansatte støtter barn i kommu-
nikasjon med andre barn. Felles undring,  
lytting og fordeling av samtaletid er viktig 
for at alle skal bli hørt.

• Bilder: Vi bruker bilder som hjelpemiddel for 
at alle barn skal forstå og kunne gjøre seg 
forstått.  Bilder forsterker verbale uttrykk og 
gir oversikt over dagen. 

• 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 hjemme-tilgang på 
Polylino.

Vi sorterer søppel og har et bevissts forhold 
til forbruk, av blant annet mat og plast, med 
utgangspunkt i at vi også skal ha en bærekraftig 
økonomi. 

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

tar med barna på tur slik at de blir 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. 

Kvalitet kan defineres ulikt ut fra hvilket per-
spektiv man tar Foreldre, ansatte, politikere, eier 
og ikke minst barna kan ha ulike syn på hva 
god barnehagekvalitet er. Ansatte mener kvali-
tet først og fremst handler om gode relasjoner 
mellom barn og ansatte, og mellom barna i 
barnehagen og mellom ansatte og foreldre. 

I følge Kunnskapsdepartementet er barnehagen 
«(...) en lærende organisasjon der hele persona-
let skal reflektere rundt faglige på etiske pro-
blemstillinger, oppdatere seg og være tydelige 
rollemodeller».

Den enkelte i personalgruppen er den viktigste 
faktoren for at vi skal kunne nå de målsettinger 
vi setter oss. Det betyr at vi må reflektere, 
organisere, planlegge og vurdere våre arbeids-
metoder opp imot mål og verdier. I tillegg må vi 
oppdatere oss faglig. De 5 planleggingsdagene 
og personalmøtene på kveldstid, er derfor vikti-
ge for utvikling av vår praksis. 

BÆREKRAFT

KVALITET

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

å informere foreldre om hva barna gjør i 
barnehagen. Det blir jevnlig lagt ut bilder og 
tekst fra barnets gruppe. I tillegg henger de 
opp bilder og tekst på veggene for å synli-
gjøre barnas interesser. 

• Barna: Bilder på veggene inspirere til videre 
lek og samtale felles opplevelser og interes-
ser. 

• Ansatte: Bilder og praksisfortellinger brukes 
som utgangspunkt til felles refleksjon på 
møtene og for å synligjøre fremgang/ må-
loppnåelse.

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, forel-
dremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg. Del 
tanker og ideer med oss,  slik at vi kan bli en 
enda bedre barnehage.

DOKUMENTASJON FORELDREMEDVIRKNING

Styrer Marthe Bones: 
910 01 147  
marthe.bones@studentinord.no 

studentinord.no/steinkjer-studentbarnehage

Facebook: @steinkjerstudentbarnehage

KONTAKT


