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Dette dokumentet beskriver de verdier vi
arbeider etter i Studentbarnehagene, og
hvordan disse verdivalgene vi har gjort har
konsekvenser for hverdagen i barnehagen.

GRUNNLEGGENDE VERDI
Grunnlaget for kvaliteten i våre barnehager vil
være hvordan den enkelte voksne møter det
enkelte barn. Barnet skal oppleve seg sett og
forstått ut fra sine egne intensjoner og behov.
Barnet har rett til sine egne meninger og tolkninger av verden rundt seg.
De voksne i barnehagen har ikke definisjonsrett
på hva et barn tenker og har behov for. Men
vi skal gi barn muligheter til å påvirke sin egen
hverdag, gjennom å bli spurt og lyttet til. Barnet
har alltid en mening med det de gjør og det er
vår oppgave å prøve å forstå denne meningen.
Det betyr at vi må møte barnet med en
genuin interesse. Våre viktigste arbeidsverktøy
er å undersøke, undre oss, reflektere, observere
og lytte. Vi voksne skrur opp vår «hørestyrke»,
dvs. lytter mer enn handler og prøver å forstå
meningen bak. I Studentbarnehagene lytter vi til
hvert enkelt barn – prøver å tolke kroppsspråk,
og anerkjenner signaler og følelser.
Et barn er fullkomment her og nå, og ikke på
vei til å bli noe annet. Barnet skal bli behandlet
rettferdig, individuelt og med respekt på lik linje
som voksne. Samspillet barnet har med andre
mennesker er avgjørende for dets utvikling og
læring (danningsprosess). Hvordan vi møter
barnet, sier noe om vår respekt, aksept, tillit og
tro på barnet. Vi har tro på at barna har evne
og lyst til å lære og at de har noe å lære bort
til andre barn og voksne. Dette gjør vi konkret
gjennom å møtes som likeverdige i samspillsog undringssituasjoner.

Vi legger til rette for gode, meningsfylte møteplasser i barnehagen, der samspill, undring og
læring kan finne sted, og der barna kan medvirke i sin egen hverdag i barnehagen. Dette håper
vi kan gi barna gode erfaringer med livet og
danne et grunnlag for videre livsmestring.
Alle barn og voksne i barnehagen er viktige i
fellesskapet, og det er de voksne sitt ansvar å
skape et miljø der hver enkelt blir en betydningsfull person for fellesskapet. Vi anerkjenner
positiv adferd og formidler dette til andre voksne og barn. Dette fremmer barnets mestringsopplevelser og et positivt selvbilde.
Med bakgrunn i denne forståelsen av arbeidet i
barnehagen, vil refleksjon over dagligdagse
situasjoner være verktøy for å bringe barnehagen videre. Møtet mellom barn og voksne
skal være preget av grundige vurderinger av
situasjonen, det enkelte barn og de fysiske
rammene for situasjonen. Vi i Studentbarnehagene ønsker at relasjonene skal være preget
av tilstedeværelse og respekt. Forholdet mellom
barn og voksne skal bygge på kjennskap og
refleksjoner over de valg som barn og voksne
gjør i de daglige situasjonene i barnehagen.

MED BAKGRUNN I DISSE VERDIENE VELGER VI LEKEN
LEKEN ER DET VIKTIGSTE I VÅR BARNEHAGE!
«LEK ER ENHVER OPPFØRSEL, AKTIVITET ELLER PROSESS SATT I GANG, STYRT OG STRUKTURERT AV BARNA
SELV. DEN FINNER STED NÅR MULIGHETENE OPPSTÅR» (FN. GEN, KOMMENTAR 17 TIL ART. 31)
LEKEN DRIVES AV INDRE LYST, MEN MOTIVERES OGSÅ AV MØTET MED OMVERDENEN.
I LEKEN ER BARNA SKAPENDE, UTFORSKENDE ELLER EN DEL AV EN FANTASIFORTELLING.

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 er en av de viktigste
faktorene i forhold til barns trivsel og tilknytning
til felleskapet.
Vi ønsker at alle barn skal få erfaring med lek
som er preget av glede, kreativitet og spenning. Når barna er i en slik lek kommer de inn
i en flytsone som oppleves som helt magisk.
De glemmer tid og sted, og fryder seg! Dette er
barnas verden. For at alle barn skal få oppleve
dette, må vi voksne ha respekt for barns lek og
kunnskap om hvordan vi skaper gode lekemiljø.

Den faglige kompetansen vår gir grunnlaget for
våre arbeidsmetoder. Vi fokuserer på observasjon, aktiv deltagelse, fysisk miljø, organisering
og refleksjon. Vi ser hva som fungerer for hvert
enkelt barn, kommer med innspill og er rollemodeller i forhold til hvordan de skal forholde
seg til hverandre på en positiv måte i leken. Vi
er derfor hele tiden på utkikk etter hva som kan
bli en morsom lek, og hvordan vi kan tilrettelegge for at barna kan være i leken over lengre tid.

Lek etableres når et barn tar initiativ og et
annet barn fanger opp dette initiativet. Disse
initiativene kaller vi lekerabling. Lekerabling kan
være alt fra et blikk, en lyd, en fysisk bevegelse
eller et verbalt uttrykk. For at barna skal komme
Vi ønsker at hverdagen vår skal legge til rette
inn i en lekerutine, må dette gjentas over tid og
for at barna får tid og rom for å skape, verne og begge parter må oppleve å bli sett og ivaretatt
videreutvikle leken sin.
av den andre.
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DET BARN LÆRER I LEKEN ER EN BIEFFEKT. MÅLET ER SELVE LEKEN!
LEKEN GIR TILHØRIGET
LEKEN GIR MENING
Å være en del av et fellesskap er viktig for å føle Leken er en mental tilstand som gir livslyst!
tilhørighet i barnegruppa.
Barna er intenst til stede her og nå. Her har
de frihet fra å prestere noe som andre utenfor
LEKEN GIR VENNSKAP
dem selv skal måle.
Barna lærer hverandre å kjenne gjennom leken.
Det er her barna utvikler vennskap og omsorg
LEKEN GIR SPRÅKLIGE ERFARINGER
for hverandre.
Alle hverdagens aktiviteter og opplevelser gir
barna gode muligheter til å være språklige akLEKEN GIR LIVSMESTRING
tive. Barn uttrykker seg gjennom lek og språklig
Gjennom leken lærer barna forutsetninger for
mestring har betydning for barnets tilgang til
demokratiet. På den ene siden kunne sette
lek og samspill.
grenser for seg selv, det vil si å kunne kontrollere egne behov og ønsker. Og på den andre
Leken er en viktig arena for språklæring og
siden er det nødvendig å hevde sitt syn i saken. språkutvikling. I leken bruker barna både
verbal og ikke-verbal kommunikasjon. De utLEKEN GIR TRYGGHET
trykker tanker, følelser og ønsker, spiller roller,
Å ha en lekrutine, der man møter andre barn
planlegger, diskuterer og argumenterer, og de
til samme lek om og om igjen over tid, skaper
håndterer konflikter og inngår relasjoner. Gjentrygghet, glede og forutsigbarhet.
nom leken kan barna lytte til hverandre og lære
av hverandre.
Personalets rolle blir å støtte de barna som
trenger det, være aktive i samtaler og delta på
ulike måter for å stimulere det verbale språket.
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Vårt personale har lang erfaring med studenter og studentbarn. Vi er opptatt av å ha gode
relasjoner både til barna og foreldrene. Vi er
også veldig fleksible og behjelpelig med å finne
løsninger rundt temaer som vi vet kan være
utfordrende: syke barn, økonomi, eller lesetid
før eksamen. Ta kontakt med oss så finner vi en
løsning !

Studentbarnehagen er en viktig del av velferdstilbudet for Studentinord. Vi ønsker at studenter med barna skal kunne gjennomføre sine
studier på en god måte og trives på
studiestedet. Barnehagen er en fin møteplass
Alle konkrete tilbud vi har for å gjøre studiefor å etablere nettverk. Vi ser at studiehverdagen blir lettere når studentfamilien møter situasjonen bedre for studenter med barn
andre i samme situasjon. Vi vet at eksamens og finner dere i infoheftet eller på vår hjemmeside.
praksisperioder er tøffe for studentfamilier så
vi legger stor vekt på ro og nærhet for barna i
disse periodene.

