
ÅRSPLAN 2016 - 2017
RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE.
Røstad barnehage er en privat barnehage 
som ligger idyllisk til på universitetsrådet på 
Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad. 

Mange av våre barn har foreldre som studerer 
på universitetet, men vi har også barn tatt inn 
gjennom vanlig kommunalt opptak

Barnehagen har 27 barn, fordelt på 2 
avdelinger.
• Revehiet    0 – 2 år :  9 barn
• Hesthagan  2 – 6 år:  18 barn

Åpningstid : kl. 07.00 – 16.30 . Vi har utvidet 
åpningstid fra 06.45 etter behov og avtale. 
Skjema finnes i garderoben og på barneha-
gens hjemmeside. 

I våre barnehager er både barn og foreldre 

viktige brukere av tilbudet. Barnet  står i sen-
trum, men barnehagetilbudet skal også være 
tilpasset og oppleves trygt og godt for dere 
foreldre.

Vi håper, gjennom å ha en ærlig og åpen 
dialog, å legge grunnlaget for et godt samar-
beid  mellom foreldre og personalet til barnets 
beste.

Gjennom året vil dere bli innkalt til foreldremø-
te og få tilbud om 2 foreldresamtaler. 

Vi stiller oss positiv til flere møter eller samta-
ler om noen føler behov for det. Dere er alltid 
velkommen til å ta en kopp kaffe/te sammen 
med oss om morgenen, eller om dere har 
mulighet, være sammen med oss i hverdagen 
eller på turer.



BARNEHAGENS FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.   

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 
rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

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 utfordrende og trygt sted for felles-
skap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Når det gjelder kristen tro og lære, ønsker vi først og fremst å stille oss åpne til barns undring 
og de tanker og holdninger de bringer med seg inn i barnehagen. 

Det er nå sendt ut en ny rammeplan til høring. Denne vil bli tatt i bruk høsten 2017.



Formålsbestemmelsen i barnehageloven § 1 
fastsetter hva som er barnehagens samfunns-
mandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen 
skal bygge på. Sammen med innholdsbestem-
melsen i § 2 gir rammeplanen nærmere regler 
for hva et barnehagetilbud skal inneholde.

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid 
og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal tilby barn under opplærings-
pliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som 
er til barns beste.

Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det 
enkelte barn, samtidig som hensynet til felles-
skapet ivaretas. Barnehagen skal styrke barns 
muligheter for læring og aktiv deltakelse i et 
fellesskap med jevnaldrende.

Barnehageloven og rammeplanen gir oss ram-
mene for drift av våre barnehager.

Den viktigste faktoren  i arbeidet er hvordan

den voksne  møter enkeltbarn, barnegruppa 
og foreldre hver dag. Alle barn er unike med 
ulike behov, forutsetninger og utviklingsmulig-
heter.

Det er de voksne i barnehagen som skal ta 
ansvar for å skape et miljø der hvert barn blir 
en betydningsfull person for fellesskapet.
    
Barnehagen skal representere et miljø som 
vektlegger grunnleggende verdier som respekt 
for menneskeverd og retten til å være 
forskjellig. 

Likeverd, tilgivelse og solidaritet er sam-
funnsverdier som vi skal legge vekt på i arbei-
det vårt.

Årsplanen vil vise barnehagens verdigrunnlag, 
og hvordan vi skal arbeide med  barnehagens 
innhold.

Gjennom månedsbrev med tilbakeblikk, bilder 
og årsrapporten vil dere få et bedre innblikk i 
det som skjer i hverdagen.

BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT



OMSORG, LEK OG LÆRING 
  
Vi ønsker å møte det enkelte barn ut fra de forutsetninger de har.

Vi velger ikke innhold og fokus ut fra kartlegginger og ferdig utarbeidede «verktøy». 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.          

For oss handler grunnleggende ferdigheter om at barna skal bli møtt i sin utforskning mot ver-
den, nysgjerrighet og undring skal tas tak i og barna skal 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 barneha-
gen. 

Leken er barnas viktigste «væremåte», og gjennom leken lærer barna hvordan vi forholder oss 
til hverandre (sosial kompetanse). 

Læring på barnehagevis handler om å ta barnas initiativ, bygge videre på dette (medvirkning), 
gi barna god tro på seg selv og også samtidig inkludere andre. Barn lærer gjennom alt de  
opplever og erfarer gjennom samspillet med andre og med miljøet(danning).





LEIK OG VENNSKAP

Leiken er barnas hovedarena for læring av 
sosiale ferdigheter. Det blir derfor viktig at vi 
tilrettelegger for en hverdag som gir tid og 
gode betingelser for den frie leiken både inne 
og ute. Det er viktig at
voksne har god kunnskap om leik og gir den 
gode vilkår. 

I leiken utvikles også vennskap, noe som er 
viktig for barna. Det å ha en venn er av stor 
betydning for barna, og målet vårt er at alle 
barna skal ha
venner.

Vi vil arbeide for at barna skal utvikle kompe-
tanse til å bry seg om og ta være på vennene 
sine.

De voksne har ansvaret for atmosfæren i 
barnehagen. Vi skal skape en atmosfære som 
er preget av trygghet og trivsel, toleranse og 
respekt.

SPRÅK

Arbeid med språk vil alltid være en viktig del 
av hverdagen vår. Det er viktig at barn får 
varierte og positive erfaringer med å bruke 
språket som kommunikasjonsmiddel, som 
redskap for tenkning og som uttrykk for egne 
tanker og følelser. 

Vi legger til rette for et godt språkmiljø 
gjennom bruk av  samtaler, sanger, rim, regler, 
bilder, eventyr, høytlesning, fortellinger, tilgang 
til bøker og digitale verktøy.

Barnehagen skal være en trygg arena hvor 
barn og voksne bryr seg, og dermed  
forebygger mobbing.



LÆRING
  
Vi jobber ut fra et helhetssyn på læring der vi 
ser at sammenhengen i omsorg og 
oppdragelse, leik og hverdagsaktiviteter fører 
til ny kunnskap.

Barn lærer av alt de opplever og erfarer, og de 
lærer av hverandre.
  
Rammeplanen skisserer sju fagområder med 
mål som barna skal få erfaring med gjennom 
året. (Se rammeplanen på våre hjemmesider) 

Barnehagen arbeider tverrfaglig, dvs. at de sju 
fagområdene sjelden vil opptre isolert, men gå 
over i hverandre. Flere områder vil ofte være 
representert samtidig i et temaopplegg/pro-
sjekt, eller i forbindelse med hverdags-
aktiviteter og turer i nærmiljøet.

UTELIV 

Røstad barnehage ligger idyllisk til med kort 
avstand til både sjøen, skogen og byen.

Variert fysisk aktivitet både inne og ute er 
av stor betydning for utvikling av motoriske 
ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn er 
kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye 
gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og 
bevegelse skaffer barna seg erfaringer, 
ferdigheter og kunnskaper på mange områder.
       
Vi legger vekt på å bruke uterommet vårt 
aktivt. I tillegg har alle barna en fast turdag i 
uka.



BARNS MEDVIRKNING
  
Barns delaktighet er en viktig del av barnas hverdag i barnehagen. Gjennom deltagelse får de 
være med på å påvirke det som skjer. Barn har rett til å ha egne tanker og idéer og barn har 
rett til å bli hørt.
Det krever voksne med en lyttende væremåte, som er oppriktig interessert i hva barna tenker 
og griper tak i det barna er nysgjerrige på.

TRADISJONER

Barnehagen har etter hvert fått en del tradisjoner som vi synes det er verdt å ta vare på.

I tillegg til bursdagsfeiringer har vi ”Bli-kjent-middag” på høsten, advent, Lucia, nissefest,  
julelunsj, kirkebesøk med julevandring for de største, samenes dag 6.februar, karneval, påske-
frokost med foreldre, påskevandring i kirken med de største barna og markering av barnehage-
dagen 14. mars.

SKOLESTARTERKLUBBEN

Gjennom skolestarterklubben ønsker vi at barna skal få litt ekstra utfordringer. Barna som skal 
starte på skolen høsten 2017 har sin egen førskolegruppe. De har en egen plan for aktiviteter 
og opplevelser tilpasset deres alder. Planen vil være fleksibel, og barna vil her ha mulighet til å 
påvirke innholdet i de forskjellige emnene ut ifra interesser og modning.

Gjennom oppgaver, lek og samtaler får barna tilegne seg kompetanse innen de ulike fagområ-
dene. Førskolegruppen har et eget opplegg som går på trafikk. 

Barna har egen førskoleperm.
       
Vi følger kommunens overordna plan for samarbeid barnehage – skole.



ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

For at barn og foreldre skal få et mest mulig 
helhetlig tilbud, har barnehagen et nært sam-
arbeid med andre tjenester og institusjoner i 
kommunen. Både foreldre og barnehage kan 
ha behov for å samarbeide med ulike hjel-
peinstanser, f.eks PPT(pedagogisk psykologisk 
tjeneste),  
helsestasjon, barnevern, BUP(barne-og ung-
domspsykiatrisk avdeling), fysioterapeut. 

Barnehagen har også samarbeid med univer-
sitetet gjennom teater, dramaopplegg, musikk 
og deltagelse i ulike opplegg med fysisk akti-
viteter
sammen med studenter. 

I tillegg er Røstad barnehage praksis- 
barnehage for barnehagelærerutdanninga ved 
Nord universitet, og vi kan også ha praksise-
lever fra andre institusjoner/skoler.
  
   
VURDERING

Planlegging og vurdering skjer underveis og 
gjennom personalmøter og 5 planleggingsda-
ger i året. 

Vi dokumenterer gjennom praksisfortellinger 
og bilder. 

Dokumentasjonene blir brukt både som en 
synliggjøring av hva vi gjør, men også som 
grunnlag for refleksjon for å vurdere om vi har 
nådd de målene vi har satt oss ut fra sam-
funnsmandatet til
barnehagene.

Den daglige kontakten med dere foreldre vil 
fortsatt være den viktigste kilden til bruker-
medvirkning og daglig vurdering. Derfor setter 
vi stor pris på deres tilbakemeldinger – både 
positive og negative.

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER
 
Mens vi siste år arbeidet med å synliggjøre 
fagområdene i hverdagen, vil vi i år arbeide 
med det fysiske miljøet i forhold til leik og 
undring. 
    
Gjennom studentbarnehagene skal vi ha felles 
fokus på leik gjennom felles kompetansehe-
ving for hele personalgruppa.        

Vi viderefører fjorårets satsing med fykisk og 
psykisk helse, og deltar også i kommunens 
satsing på barnehagen som kulturarena.



NYTTIG INFORMASJON
VI HAR EKSAMENSGARANTI. OM BARNET DITT BLIR SYKT PÅ  
EKSAMENSDAGEN, KAN VI HJELPE TIL Å FINNE LØSNINGER. 

LØRDAGSÅPENT I EKSAMENSPERIODEN. VI TILBYR ÅPENT PÅ NOEN  
LØRDAGER I NOVEMBER/DESEMBER OM DET ER BEHOV. 

BARNEHAGEN STILLER GJERNE LOKALENE KOSTNADSFRITT TIL  
RÅDIGHET FOR MØTER, BURSDAGER, HYGGEKVELDER ETC.

KONTAKT

E–post: studbhg.rostad@studentinord.no

Tlf.: 74 08 79 77

Nett: http://www.studentinord.no/barnehage-rostad




