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Medbestemmelse og medvirkning: 

 Barn og voksne skal få medvirke i sin egen hverdag og til fellesskapets beste.   

 FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som 

vedrører det.  

 Barn skal ha innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen 

 I følge barneloven skal involveringen økes i takt med alder og utvikling. 

I 
Inkluderende: 

 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 felleskap og vennskap.  

               (Barnehageloven § 1) 

  Barn må støttes til å leve seg inn i andres sitasjoner og ta hensyn til andre.  

R 
Respekt, likeverd og mangfold. 

 Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og 

medansvar  

 Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er 

sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og 

læring i barnehagen. 

 Alle mennesker er likeverdige.  

A 
                Anerkjennende kommunikasjon 

 Anerkjennende kommunikasjon vil si at vi på ulike måter viser barna at vi 

forstår og aksepterer deres opplevelse av det som skjer, og deres 

følelsesmessige reaksjon.  

 Rett til å bli tatt på alvor som den de er og bli inkludert i fellesskapet.  

 Enhver må behandles ut fra egne behov.  

K 
               Kompetanse og utvikling. 

 Barnehagen er oppvekst og læringsarena for barn og barnehagen skal støtte 

barns utvikling ut fra dere enge forutsetninger.  

 Barnehagen er pedagogisk virksomhet med sin egenart og sine tradisjoner.  

 Barnehagen skal være en lærende organisasjon. 
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               Entusiasme og glede.   

 Barnehagen skal skape entusiasme og glede i læring og lek. Barnehagen skal ha 

aktive voksne som viser glede og entusiasme over barnas mestring.  

 Personalet skal møte barn og foreldre med entusiasme og glede og med tid til 

både lek og læring. 

L 
               Lek og læring: 

 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 

opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidige utfordrende opplevelser 

(barnehageloven §2) . 

 Barnehagen skal være en arena for lek, danning og læring. Barn er født med en 

trang for å utforske, være nysgjerrig på omgivelsene rundt seg. 

 Barnehagen må legge til rette for den frie leken og gi barna trygge rammer med 

definerte læringsmål.  

 Trygghet og gode relasjoner er et viktig utgangspunkt for at barn kan tilegne seg 

ny kunnskap. 

 

 
 

Barnehagelovens formålsparagraf: 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets 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 nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, og solidaritet, verdier som kommer til utrykk 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 felleskap og vennskap. Barnehagen skal 

fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
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Prioriterte områder: 

 Helsefremmende barnehagemiljø:  

link kriterier helsefremmende bhg :  https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15472&FilId=34972  

 Utemiljø- fysisk miljø:  

Gode uteområder og turer i nærmiljøet.  

 Psykisk miljø:  

Legge til rette for gode relasjoner, vennskap og kjærlig omsorg.  Bruk av 

opplegg som setter fokus på følelser og sosial kompetanse.  

 Forebygging av overgrep: 

Både fysiske og psykiske overgrep.  Alderstilpasset program som skal 

forebygge seksuelle overgrep (Æ er MÆ) 

 Forebygge mobbing:  

Link veileder udir.no:  

http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epsl

anguage=no 

 Kosthold 

Retningslinjer fra helsedirektoratet. Link: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-

for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf  

 Trafikksikkerhet:      https://www.tryggtrafikk.no/  

 Lærende organisasjon:   

Det jobbes med kompetanseplan og kommunedelplan over kvalitet i  

Barnehagen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15472&FilId=34972
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epslanguage=no
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
https://www.tryggtrafikk.no/
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Fagområdene i rammeplanen: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknikk 

 Etikk, religion og filosofi 

 Natur, miljø og samfunn 

 Antall, rom og form 

 

Barnehagenes virksomhet er bygget på ulike lover og forskrifter. 

 FNs Barnekonvensjon. Link: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/  

 Lov om Barnehager.  Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64  

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  Link: 

http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011

nett.pdf  

 Kommunale styringsdokumenter 

 Forskrifter om Miljøretta helsevern Link: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-

barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-

2072.pdf  

Samarbeidspartnere: 

 Pedagogisk psykologisk Distriktstjeneste.  

Link hjemmeside: http://www.ppdvl.no/PPD/Hjem.html  

 Vesterålen Barnevern  

Link hjemmeside: http://www.vestbv.no/  

 Barn og Ungdomspsykiatriske poliklinikk 

Link hjemmeside: http://www.nordlandssykehuset.no/bup-vesteralen/category22094.html  

 Kulturinstitusjoner 

 Helse og omsorgsetaten www.sortland.kommune.no 

 Skoler  htt://www.sortland.kommune.no 

 NAV : http://  www.nav.no   
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http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
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