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VIRKSOMHETSMÅL: 

Vi skal drive vår virksomhet i tråd med lov og forskrifter for barnehagene, felles satsing for 

Tønsbergbarnehagene. Felles med Tønsbergbarnehagene har vi hatt følgende 

satsingsområder: 

 Språk og språkmiljø 

 Bærekraftig utvikling 

 Implementering av ny rammeplan med tre hovedområder: den relasjonelle 

barnehage, den helsefremmende med fokus på livsmestring og den didaktiske 

barnehagen 

Forebyggende arbeid og kvalitet i oppvekst- og læringsmiljø skal ha en rød tråd i alt arbeide i 

våre barnehager.  Vi knytter våre satsingsområder inn i prosjektarbeider og våre 

pedagogiske verktøy og kvalitet sikrer det pedagogiske utviklingsarbeidet. 

PROFESJONELL: 

 Opptre lojalt og ansvarsbevisst til fellesskapets verdier og retningslinjer 

 Gjennom refleksjon er vi profesjonelle i forhold til kollegaer, barn og foreldre 

 Være trygg på egne ferdigheter og kunnskaper 

 Beslutninger og handlinger skal være til barnas beste 

 Vise stolthet over egen arbeidsplass – omdømmebygging som væremåte 

 God ledelse i alle ledd 

 Aktiv og tilstedeværende voksne 

VIRKSOMHETEN: 

Barnehagene er for barn i aldere 0 – 6 år, og vi jobber ut fra utvidet kristen formålsparagraf.  

Det er laget et eget årshjul for formålsparagrafen. 

Menighetene og menighetsbarnehagene har i alle disse årene hatt tett samarbeid og fulgt 

faste planer med jevnlige barnehagebesøk av kirkens ansatte, jule- og påskevandringer, 

kirkebesøk og gudstjenester. Dette er ikke en del av menighetens trosopplæring, men følger 

eget opplegg og egne planer. 

For å synliggjøre dette arbeidet og legge grunnlag for videre samarbeid og planlegging, har vi 

valgt til å lage et årshjul som følger kirkeåret. Årshjulet gjenspeiler temaene som tas opp, 

samt anbefalte bibeltekster og arbeidsmetoder. Planen skal legge til rette for at den kristne 

arven blir ivaretatt. Dette er aspekter som ligger til grunn for temaer og arbeidsmetoder     
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VERDIER:                                                                                                                                              
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er 
sentrale deler» Jamfør Rammeplan for barnehager. 

  Kristentkulturarv: musikk, arkitektur, historie og referanserammen, kristen litteratur 
og bibelfortellinger 

 Kristen etikk og filosofi 

 Kristne verdier 

 Kristne symboler 

BARNS MEDVIRKNING: 
Barnehagelovens § 3, barns rett til medvirkning: 

«Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter.  Personalet må lytte og prøve 

å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk 

og etter hvert også deres verbale språk «Jfr Rammeplanen.» 

Barn må oppleve tilknytning og fellesskap for å kunne påvirke innholdet i sin egen hverdag.  

Barn må møte anerkjennelse og oppleve å være betydningsfull for å kunne gi uttrykk for 

egne behov.  Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale.  Sammen 

med barna vil vi skape forventninger, nysgjerrighet og undring.  Vi vil være lyttende, 

deltakende og nære voksne. 

 

OMSORG: 

 Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg 

 Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet 

 Omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring 

 Omsorg er et miljø preget av glede, humor og omtanke for fellesskapet 

 God omsorg er grunnlaget for gode relasjoner mellom personalet og barna og barna 

seg imellom 

 

Hvordan arbeider vi med omsorg; 

 Personalet viser oppmerksomhet og åpenhet 

 Personalet viser lydhørhet, nærhet, innlevelse og samspill med barna 

 

DANNING: 

 Danning er en livslang prosess 

 Danning er evnen til å reflektere over egne handlinger 

 Danning skjer gjennom samspill med omgivelsene og andre mennesker 

 Danning forankres i holdninger og verdier 
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Hvordan arbeider vi med danning: 

 Personalet viser interesse for barns løsninger, tanker og ideer 

 Personalet veileder barna  

 Personalet reflekterer og undrer seg sammen med barna 

 Personalet legger til rette for demokratiske prosesser sammen med barna 

 Personalet er gode rollemodeller 

LEK: 

 Leken er en grunnleggende livs og læringsform hvor barna har høy kompetanse og 

engasjement 

 Lek skaper vennskap og trivsel 

 Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av 

alder og språklig og kulturell skillelinjer.  

 Leken er en viktig pedagogisk metode for å styrke språk, samhold, sosiale ferdigheter, 

mestringsfølelse og knytte vennskap 

 Lek skaper glede og livsmestring 

Hvordan arbeider vi med lek: 

 Personalet legger til rette for at barna får impulser og inspirasjon til leken gjennom 

felles opplevelser 

 Humor, glede og livsmestring 

 Personalet legger til rette for fysisk og organisatorisk variert lek 

 Barnehagens innhold inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse 

 Vi er med i et prosjekt med Terje Melaas som er opptatt av at barnehagene har god 

grunnkompetanse på hvordan personalet kan støtte barn til å starte, verne og 

videreutvikle lek.  

 

LÆRING: 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt 

grunnlag for livslang læring 

 Læring forgår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er 

nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. 

Hvordan jobber vi med læring: 

 Personalet møter barns utvikling på en utfordrende og utforskende måte, slik at 

dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø. 

 Personalet møter barns interesser og spørsmål med anerkjennelse.  Dette danner 

grunnlaget for valg av tema og videre læringsprosesser. 

 Personalet deler kunnskap og viser engasjement og oppfinnsomhet i møte med barns 

spørsmål og interesser 
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SPRÅK OG SPRÅKMILJØ: 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioder for utvikling av språk.  Samhandling 

gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme 

seg andre mennesker på.  Voksne må bekrefte barns uttrykk og samtidig setter ord på deres 

inntrykk og opplevelser.  Dette har stor betydning for videre utvikling av kommunikasjon.  

Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser.  Morsmålet er viktig 

for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder.  Et godt utviklet morsmål er 

en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder 

skriftspråk og leseforståelse jamfør Rammeplanen s. 35. 

 

Mål for språk og språkmiljø. 

 Personalet skal være gode språklige forbilder. 

 Personalet skal tilrettelegge for dialog og bruk av verbalt og nonverbalt språk i 

hverdagen. 

 Personalet skal lytte, oppmuntre, støtte og skape trygge arenaer for språkutvikling. 

 Personalet skal bidra til at barna opparbeider seg variert ordforråd og 

begrepsforståelse gjennom bruk av litteratur, bilder og sang 

Hvordan jobber vi med språk: 

 Språkgrupper 

 Lese bøker/fortelle 

 Samtale med barna i samlinger og hverdagssituasjoner 

 Dramatisering og ved bruk av kroppen som verktøy for å skape spenning rundt 

temaer 

 Bruk av IKT (data) 

 Bruke visuell støtte i barnas språkutvikling (alternativ kommunikasjon, ASK) 

 Bokstaver og tall skal være synlige og tilgjengelig 

 Rim og regler 

 Sanger, musikk og bruk av instrumenter(rytmer) 

 Oppmuntre barna til å bruke språket. Repetere og bekrefte.  

 Barnehagene har utarbeidet egen plan for arbeide med språk. 

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING: 

Rammeplanen sier at det er et mål at barna skal få begynnende forståelse av betydningen av 

en bærekraftig utvikling. For oss betyr det å ta vare på seg selv, hverandre og naturen for å 

skape en felles fremtid. Det skal bygges på menneskelig likeverd, respekt og omsorg for alt 

som lever. 
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Mål for arbeid med bærekraftig utvikling: 

 Barna skal få kunnskap om at de er en del av noe som er større enn dem selv 

 Personalet skal legge til rette for vennskap og gode relasjoner i et fellesskap 

 Barna skal bli kjent med gjenbruksmateriell gjennom lek, prosjektarbeid og 

medvirkning i barnehagen 

 Barnehagen skal legge til rette for at barna skal oppleve og erfare verdien av å holde 

naturen og omgivelsene rent 

 Barnehagen skal gi barna kunnskap om solidaritetsarbeid 

 Personalet har fokus på kropp og helse gjennom et sundt kosthold, fysisk aktivitet 

inne og ute 

 

Hvordan jobber vi med bærekraftig utvikling: 

 Innsamling og bruk av gjenbruksmateriell 

 Bruk av naturmateriell og gjenbruksmateriell 

 Turer i nærmiljøet og skogen 

 Bevisste personalet som har fokus på egen rolle 

 Fysisk fostring i lek inne og ute. 

 Relasjonsbygging 

 Solidaritets prosjekt 

 Fokus på estetikk 

 Foreldremedvirkning 

 

PEDAGOGISK VERKTØY: 

Pedagogisk verktøy er et arbeidsredskap og skriftlig dokument som blir utarbeidet i 

forbindelse med prosjekter og temaer.  Verktøyene er knyttet opp mot Rammeplanen og 

årsplanen. Her skal verdier, mål, innhold, metoder og evaluering synliggjøres. Pedagogisk 

verktøy er i stadig endring etter som arbeidet utvikler seg.  

 

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON: 

Pedagogisk dokumentasjon kan være å konkretisere prosjekt / tema innhold, spørsmål og 

hypoteser. Det kan åpnes for en undersøkende og reflekterende praksis sammen med barna. 

Dokumentasjon kan bidra til å tydeliggjøre felles opplevelser og gi barna lyst til å samtale.  

Det dokumenteres blant annet gjennom bilder, Photo story, barnas arbeider, tankekart. På 

denne måten kan barna medvirke og påvirke arbeidets videre utvikling.  

 

SAMARBEID HJEM-BARNEHAGE: 

Foreldre og personalet har felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Samarbeid mellom 

hjem og barnehage bør bygge på gjensidig åpenhet og tillit.  Foreldrene sikres medvirkning i  
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barnehagen blant annet gjennom deltagelse i foreldre råd og samarbeidsutvalg. I samarbeid 

med foreldrene og for å sikre medvirkning vektlegger barnehagen:  

 Ta foreldre på alvor, og gi rask tilbakemelding til foresatte dersom bhg opplever at et 

barn har spesielle utfordringer 

 Gi kjennskap til pedagogisk innhold gjennom planer, pedagogisk dokumentasjon og 

muntlige tilbakemeldinger 

 Oppfordre til medvirkning gjennom FAU og samarbeidsutvalg 

 Vi setter av tid til minst en foreldresamtale pr. år, dersom foreldrene ønsker flere 

samtaler utenom oppsatt tid kan dette avtales med pedagogisk leder eventuelt styrer 

 Barnehagen innkaller til 1 til 2 foreldremøter i året 

 Barnehagen følger O-S-S rutiner og veileder (overgang, sammenheng og samarbeid 

mellom hjem og barnehage) Se OSS rutine og veileder for mere detaljer: 

 Barnehagen følger O-S-S rutiner og veileder (overgang, samarbeid og sammenheng 

mellom barnehage og skole) 

https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og familie/barnehage 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE: 

«Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. 

For at barn og foreldre skal få mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og 

utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med tjenester og institusjoner i kommunen. 

Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan 

ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene 

om taushets og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes.  

« Jamfør  Rammeplanen» 

Dersom barnehagen ønsker samarbeid og hjelp til enkeltbarn i barnehagen, må foreldre ha 

gitt sitt samtykke. Foreldre må trekkes aktivt med i dette samarbeidet. 

 

SAMARBEID MED ANDRE UTDANNINGSINSTITUSJONER: 

Barnehagen stiller praksisplasser til disposisjon for ungdomsskoler, videregående skoler, 

NAV og lignende. Nærmere informasjon blir gitt. 

 

OBESERVASJON, VURDERING OG EVALUERING: 

For å sikre kvalitet i arbeid med barna, må personalet observere og vurdere fortløpende 

gjennom hele barnehageåret. I Rammeplanene står det at barnehage skal vurdere 

virksomheten sin. Hensikten med vurderingen skal være å finne ut hvordan livet i 

barnehagen fungerer i forhold til målsetninger og intensjoner i barnehageloven, 

Rammeplanen og årsplanen. Vurderingsarbeidet blir gjennomført til fastsatte tider. 
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Vi bruker base/avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager, hvor hele 

personalgruppa deltar aktivt. Vårt mål er blant annet å få bred helhetlig vurdering, der 

observasjon og dokumentasjon utgjør en viktig del av grunnlaget. Systematisk 

vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. 

Personalet i barnehagen observerer og vurderer daglig sitt arbeid. Barna er også viktige 

informanter i arbeidet vårt. Foreldrene er støttespillere i vurderingsarbeidet, gjennom 

tilbakemeldinger i foreldresamtaler, foreldremøter, samt den daglige samtalen ved henting 

og bringe situasjonen. 

Barnehagene organiserer og plasserer barn i de ulike baser/avdelinger slik de mener er det 

beste for det enkelte barn og gruppene som helhet. 

 

FASTE SAMARBEIDSFORMER: 

 Base-/avdelingsmøter og planleggingsmøter 

 Personalmøter, pedagogmøter og assistentmøter 

 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret 

 Fortløpende evaluering av det pedagogiske arbeidet 

 Medarbeidersamtaler 
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TØNSBERG KIRKENES BARNEHAGER 

UTVIDET KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF 

INNHOLD OG PLAN FOR PRAKTISERING 

 

OM BARNEHAGENE 

Solvangkirkens barnehage er en barnehage som har drevet siden 1969, men fikk nytt flott 

barnehage bygg i 2008. Barnehagen har 70 plasser, med barn i alderen fra 0-6 år fordelt på 

to baser. 

Haugar barnehage – åpnet i 1942 som Røde kors og Menighetspleiens barnehage. 1-6 år. 42 

plasser, hele og delte plasser 

Semsløkka barnehage – åpnet i 2006. 96 plasser 1-5 år, hele og delte plasser.                         

Barnehagene har utvidet kristen formålsparagraf og legger vekt på gode tradisjoner gjennom 

året.  

BAKGRUNN 

Menighetene og menighetsbarnehagene har i alle disse årene hatt tett samarbeid og fulgt 

faste planer med jevnlige barnehagebesøk av kirkens ansatte, jule- og påskevandringer, 

kirkebesøk og gudstjenester. Dette er ikke en del av menighetens trosopplæring, men følger 

eget opplegg og egne planer. 

For å synliggjøre dette arbeidet og legge grunnlag for videre samarbeid og planlegging, har vi 

valgt til å lage et årshjul som følger kirkeåret. Årshjulet gjenspeiler temaene som tas opp, 

samt anbefalte bibeltekster og arbeidsmetoder. Planen skal legge til rette for at den kristne 

arven blir ivaretatt. Dette er aspekter som ligger til grunn for temaer og arbeidsmetoder:  

 Kristentkulturarv: musikk, arkitektur, historie og referanserammen, kristen litteratur 

og bibelfortellinger 

 Kristen etikk og filosofi 

 Kristne verdier 

 Kristne symboler 
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HVERDAGEN 

I hverdagen ivaretas den kristne arven blant annet gjennom: 

1) Som naturlig del av barnehagepersonalets omgang med barn: 

• Bordbønner 

• Sangstunder 

• Samtaler med barna i hverdagssituasjoner  

• Undring over skaperverket 

 

2) I samarbeid med lokalmenigheten: 

• Besøk fra kirken 

• Besøk i kirkene  

• Høytidsgudstjenestene 

• Høytidsvandringene 

• Annet kontakt med kirken (eks. synge på eldretreff) 

ÅRSHJULET 

Årshjulet følger til stor grad temaene i kirkeåret. Fokus på vennskap, omtanke for hverandre 

vil danne en rød trå gjennom hele året. Det er viktig at fortellingene tilpasses barnas alder og 

at man vurderer nøye om hele bakteppe for fortellingen skal med. Vi synger sanger som 

passer til tema.  

Vi velger å begynne beskrivelsen fra august som er et naturlig oppstart av barnehageåret. 

En vanlig samling kan ha denne faste strukturen: 

Velkomstsang  

Flere temarelaterte sanger med bevegelser. 

Fortelling fra bibelen  

Liten refleksjon, samtale, lek eller kreativ aktivitet 

Avslutningssang 
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Tid Fokus Hva gjør vi  Fortellinger fra Bibelen Annet  
   Første året Andre året Tredje året  

August/ 
September 

Bli kjent med hverandre 
og lokalkirkene. 
 

Besøke kirken.  
 

Orgelsafari. Kirkesafari.  

Om å bry seg om andre  
både i Bibelsk tid og i  
dag. 
 

Representant fra 
kirken kommer på 
barnehagebesøk.  
 

Den 
barmhjertige 
samaritan 

Josef og brødre Jesus stiller 
stormen 

Representant fra 
kirken kommer på 
foreldremøte. 

Oktober Om å bli passet på og å 
passe på hverandre. 
Trygghet. 
  

Representant fra 
kirken kommer på 
besøk.  
 

Jesus, den 
gode hyrde 

Noas ark 
 

Moses ved 
Rødehavet 
 

FN dagen 
 

November Fortelle  en historie om 
en bibelsk skikkelse fra 
Jesus tid og sette det i 
sammenheng med våre 
hverdagsvalg. 

Representant fra 
kirken kommer på 
besøk.  
 

Sakkeus Blinde Bartimeus Barna og Jesus  

Desember Jesus fødsel. Guds 
kjærlighet til 
menneskene som vi kan 
gi videre. 
 
 

Julevandringer og 
julegudstjeneste 

   Luciafeiring 
 

Januar 
 

Å undre seg over Gud 
som alle tings skaper – 
en som er større enn vi 

Representant fra 
kirken kommer på 
besøk.  
 

Skapelsen Jona og fisken Daniel i løvehulen  



kan forstå. At han er 
nær oss. 

Februar 
 

Om å dele med 
hverandre. 

Representant fra 
kirken kommer på 
besøk.  
 

Sareptas 
krukke 

Enkens mynt Brødunderet  

Mars/ April 
 

Gud bryr seg om 
menneskene. 

Representant fra 
kirken kommer på 
besøk.  
 

Moses ble 
funnet ved 
Nilen 

Moses – hvordan 
Gud reddet folket i 
ørkenen 

Budskap til Maria   

Jesus oppstandelse. Påskevandringer og 
påskegudstjeneste 
 

    

Mai/ Juni 
 

Om å lytte til 
hverandre. 

Representant fra 
kirken kommer på 
besøk.  
 

Jesus på 
stranden 

Emmausvandrerne Tvileren Tomas Planleggingsmøte 
med representanter 
fre barnehagen og 
kirken. 
 

Den hellige ånd – 
hvordan kirken ble til. 

Barnehagens 
pinsegudstjeneste 
 

    



 


