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1. KVENVÆR OPPVEKSTSENTER
Kvenvær oppvekstsenter ligger på vestsiden av Hitra.
Vi ligger nær fjære og utmark med gapahuk. Kvenvær
er en lite sted der alle er kjent med alle. Antall barn i
barnehagen og i skolen er relativt konstant, 5-8 barn i
barnehagen og omtrent 10 i skolen. Oppvekstsentret
har et stort uteareal med store muligheter for lek.

På oppvekstsentret er mange forskjellige språk, religion og kulturer representert, både blant barn og personal. Personalet kommer fra ulike land og 40% har et
annet morsmål enn norsk. 47% av barna har minst en
forelder med annet morsmål enn norsk. Ett barn bruker tegn til tale.

På oppvekstsenteret har vi barn 1-9 år. 6 barn i barnehagen. Barnehage og SFO er i dag sammen. En dag
i uken har vi åpen barnehage for barn som ikke har
barnehagetilbud. Vi arbeider tett sammen, skole, barnehage og SFO. Vi bruker alle ressurser felles, for eksempel så spiser vi varmmat sammen med skolen to
ganger i uka, har felles musikk og alle tradisjoner feirer
vi sammen. Vi verner vårt miljø, rydder vår vei til butikken, har egen grønnsakhage, komposterer og kildesorterer. Vi legger vekt på at barna får en grunnleggende
forståelse for hvordan sunn mat bidrar til god miljø og
god helse. Vi unngår sukker og feirer bursdager med
ekstra oppmerksomhet istedenfor kake.

Under året har Kvenvær oppvekstsenter blitt oppusset, ny fasade, nytt kjøkken i barnehagen, nye vinduer
med solskjerming som vi lenge har savnet og nytt ventilasjonsanlegg.

Visjon

LEK, KUNNSKAP, KJÆRLIGHET OG OMSORG.
Kjærlighet hos oss betyr at personalet skal møte barna med varme, respekt, tillit, være inkluderende, så de
føler seg emosjonelt trygge, med empatisk nærhet og
profesjonell avstand.
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2. UTGANGSPUNKT
for barnehagenes pedagogiske praksis
2.a. Lover og retningslinjer
• LOV OM BARNEHAGER
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehage
- Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
- FNs barnekonvensjon
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/
- Arbetsmiljøloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
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HITRA KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN FOR 2019-20122:
Mål for 4 års perioden
Gjennom utforsking og lærelyst
skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.
-

Barn møter et rikt og stimulerende språkmiljø
som fremmer sosial utvikling og læring.
Barn møter et læringsmiljø som stimulerer
til undring, utforsking, lek og bruk av
digitale verktøy.
Barn møter et fysisk læringsmiljø som er preget
av mangfold og stor materiellrikdom.

Gjennom et inkluderende og
helsefremmende læringsmiljø,
skal barn og unge utvikle respekt
for menneskeverdet og naturen.
-

Barn har trygge og stabile relasjoner i barnehagen
Barn inkluderes i fellesskapet og utvikler vennskap
i barnehagen
Foreldre får tilgang til samtaler og flerfaglig
kompetanse ved behov
Barn får gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet
Barn blir kjent med naturen og lokale tradisjoner,
slik at de opplever tilhørighet til eget nærmiljø.
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2.b. Barnehagens verdier og pedagogiske praksis:
OMSORG, DANNING, LEK, LÆRING, MEDVIRKNING og MANGFOLD:
OMSORG handler om relasjoner
mellom voksne og barn, og barn
seg imellom. Alle barn skal bli sett
og møt i tråd med deres behov og
muligheter. Alle barn skal oppleve
en trygg barnehagehverdag. Barn
har trygge og stabile relasjoner
i barnehagen.
Barn inkluderes i fellesskapet og
utvikler vennskap i barnehagen.
Barndommen har et egenverdi og
alle barn skal ha en god barndom
preget av trivsel, vennskap og lek.
Alle barn på oppvekstsentret skal
vare godt kjent med hverandre.
Barndommen går ikke i reprise.

DANNING Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende
og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som
individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som
er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas
tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. Barn blir kjent med naturen
og lokale tradisjoner, slik at de opplever tilhørighet til egen nærmiljø.
I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling
av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape
mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og
utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning,
etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse,
slik at de kan bidra til endringer.

LEK er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og
vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet,
interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Vi skal ha et variert lek- og
aktivitetstilbud. Alle barn skal oppleve gleden av å være i lek.
Lek er den innfallsporten vi må bruke for å kunne klare å nå barna og å veilede dem. Det er viktig at personalet
har et observerende blikk og tilstedeværelse med hele seg. Det er viktig at voksne er gode rollemodeller. Barn
lærer mer av det vi gjør enn det vi sier. Vi ønsker å fremme barns evne til refleksjon, og da må vi voksne stille
barna åpne spørsmål – sånn at de får tenke selv i stedet for at vi forteller dem fasiten. Vi skal bruke det fysiske
miljøet til å skape gode og varierte arenaer for lek.
LÆRING Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende
voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling. Barna skal få oppleve gleden av å lære og mestre i
barnehagen. Vi skal se hvert enkelt barns potensiale, interesser og utviklingsmulighet og ta utgangspunkt i
det. Vi fokuserer på å undre oss sammen med barna gjennom både ustrukturerte og strukturerte filosofiske
samtaler (refleksjon).
Vi gir barna tid til at selv prøve, lære seg, trene alle hverdagslige gjøremål som spising, på/avkledning, toalett
mm. Det er mange ting som skal læres i barnehagen, smøre en brødskive, ta på en sokk, ta tur og dele med seg
til andre. Det tar tid å prøve til man kan det. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag
slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas
interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som
verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal gis muligheter at utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor
alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og
utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor
grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. På Kvenvær bhg kan barna finne førskjellige ting at
jobbe/leke/ undra seg over. Det meste finnes tilgjengelig velge hva de vil arbeide med.
Personalen er bevisst om sitt fokus og legger til rette for at barna skal ha mulighet å lære seg det vi ser de er
opptatt av. Vi har kunnskap om enkelt barn og skaper utfordringer for hver og en. Det er personalets oppgave
å finne material som utfordrer barnet og skape progresjon/variasjon i barnets læring/utvikling. Barn møter et
fysisk læringsmiljø som er preget av mangfold og stor materiellrikdom.
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MEDVIRKNING Barnehageloven § 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening om alt som vedrører
det, og barns meninger skal tillegges vekt.
Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil. Det
handler om at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Barn får gi
uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet De voksne i barnehagen skal ikke styre den pedagogiske
praksisen alene. Likeverdighet og respekt for hverandre er viktige prinsipper. Å ta barns medvirkning på alvor
forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. De voksne
skal kommunisere med barna på en måte som gjør at barna føler seg verdifulle og betydningsfulle.
Barna skal få medinnflytelse på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres dvs. innflytelse på pedagogisk
praksis. Og når det gjelder de aller minste må voksne være tilstedeværende og observante, sensitive og tolke
barnas kroppsspråk – dette for at de skal bli hørt og forstått. Samarbeid med foreldre er av største betydning.
Vi ønsker å legge vekt på at barn får mulighet til å tenke selv – ta egne valg – si egne meninger, utfordre barnas
tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler.
Barna skal bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetent og gjennom det få bekreftelse. Barnet skal ses
som individ, subjekt og tas på alvor. Det betyr at barna får lære at det ikke alltid blir som de selv ønsker. Det
er mange barn som ønsker å bestemme. De kan ikke alle få bestemme hele tiden, men være med å få sin
stemme hørt.
MANGFOLD Hverdagen på Hitra preges av et mangfold av kulturer og språk. Språket er personlig og
identitetsdannende og nært knyttet til følelser. I barnehagen har vi ikke mulighet til å støtte opp om alle de
ulike språkene, så det er viktig at de utvikler et godt morsmål hjemme. Barnehagens oppgave blir å sørge for
at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Vi skal gi et rikt
og variert språkmiljø, og gi tidlig hjelp til de som har behov for det. Vi skal støtte at barn bruker sitt morsmål og
samtidig arbeide aktivt for å fremme barnets norskkunnskaper.
Vi skal gi alle barn en positiv følelse og stolthet for hvem de er. Alle barns kultur skal finnes synlig i barnehagen
og litteratur fra forskjellige språk og kulturer skal finnes. Vi ønsker alle barn blir nysgjerrig på ulike måter å leve
i verden. Vi vil synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking
og læring.
Vi har flere religioner representert blant barn og voksne så vi markerer
forskjellige høytider
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TILVENNING OG OVERGANGER, SAMARBEID
OG SAMMENHENG MED SKOLE
Når barnet starter på barnehagen ønsker vi deltakelse
av forelder minst tre hele dager, der foreldrene har hovedansvaret for sitt barn og gjør alle moment med sitt
barn. Dette for at barnet skal føle trygghet og foreldre
blir kjent med rutiner, personal og andre barn.
Barna på Kvenvær barnehage er sammen med skolen flere ganger hver uke. Vi tar tur sammen, spiser
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sammen to dager i uka, er med på prosjekt som skolen
har, har musikk felles, feirer tradisjoner. Da det er få
barn i barnehagen og skolen trenger vi hverandre for
å få mulighet at lære det som en større gruppe kan gi
som. Vi vil at hele oppvekstsentret skal vare godt kjent
med hverandre, vise respekt og solidaritet for hverandre i litt større gruppe. Våre barn er godt kjent med
skolen når de starter.

3. SAMARBEIDSPARTNERE
FORELDRESAMARBEID OG SAMARBEIDSORGAN
Familien og barnehagen har ulike funksjoner ovenfor barnet. Samarbeid mellom personalet og foreldrene er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom en god og åpen dialog ønsker vi å knyte hjem og barnehage
sammen til det beste for barnet. Lov om barnehager legger stor vekt på foreldrenes medvirkning og vi skal legge
tilredte for det. Vi har FAU og SU felles med skolen.
Barnehagens ansatte skal:
• Gi foreldrene trygghet på at barnet har det trygt og
godt i barnehagen
• Gi foreldrene innflytelse på eget barns
barnehagedag.
• Ha en god og åpen kommunikasjon med foreldrene.
• Gi foreldregruppen innflytelse på barnehagevirksomheten. Personalet snakker med foreldrene
hver dag og forteller hvordan barnet har hatt det,
lytter til foreldrenes meninger og innspill.
• Gi tilbud om to individuelle foreldresamtaler i året.
Flere ved behov.
• Foreldre får tilgang til flerfaglig kompetanse
ved behov.

• Foreldremøter med informasjon om barnehagevirksomheten og mulighet til diskusjoner
og innspill.
• Foreldrekaffe, sommerfest og lignende
arrangementer for foreldrene i barnehagen.
• Brukerundersøkelse 1 gang i året
• Jevnlige møter i oppvekstsentrets
samarbeidsutvalg.
• Sende ut planer og informasjonsskriv til foreldrene
• All informasjon skal være tydelig så alle får
rett informasjon.
• Vi skal arbeide med at alle foreldrene skal tør å
være seg selv. Altså de skal være trygge på at vi
møter dem med toleranse og respekt.
• Alle skal føle stolthet over hvor ifra de kommer
og være nysgjerrig på hvordan andre har det.

TVERRFAGLIG SAMARBEID TIL BARNETS BESTE
PP-TJENESTEN
OG HELSESTASJON

BARNEVERN

LOKALE
SAMARBEIDSPARTNERE

Vi har et godt samarbeid med
PPT. De kommer ut 4 ganger per
semester og de er åpne for de
behov vi har.

I kontakten med barnevernet er
vi nøye med at foreldre er trygge
på hva vi sier til barnevernet.

Kvenvær drar til Skårøya leirskole en gang/ år sammen med
foreldre. Vi har samarbeid rundt
søppeldager ute på øyer.

Vi skal under våren få til
tiltaksteam det vil si at PPT,
helsesøster og personal har
møte der vi kan diskutere
hvordan vi kan legge til rette for
best mulig læring og trivsel for
alle barna.
Diskuterer vi enkeltbarn trenger
vi samtykke av foreldre.

Mange foreldre har en redsel
for barnevernet. Vi gjør aldri
en bekymringsmelding uten å
snakke med foreldre (unntatt ved
overgrep).

Teaterlaget på Kvenvær, vi har
dette året deltatt i en juleforestilling med lokal tilknytning.
Kirken, rundt jul og påske
kommer kirken ut for samlingsstund med sang og fortelling.
Vi samles på barnehagen eller i
Kvenvær kirke.

Vi prøver å få to-årskontrollen
til barnehagen der barnet er i et
kjent og trygg miljø.
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4. BARNEHAGEN SOM
EN LÆRENDE ORGANISASJON
VURDERING OG DOKUMENTASJON
Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte som bidrar til at barnehagen blir en lærende organisasjon. Hensikten er å utfordre og videreutvikle personalets syn på barn, på læring og på kunnskap, ikke å
vurdere og dokumentere ferdigheter og kunnskaper,
trivsel og erfaringer hos enkeltbarnet.
Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som
handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent
for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Vi vurderer og
gjør valg. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir
til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna
reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, normer, praksis, barnehagens

mandat og pedagogiske og filosofiske teorier. Får
fram ulike oppfatninger og gir en kritisk og reflekterende praksis. Grunnlagene er rammeplanen og barnehageloven. I pedagogisk dokumentasjon synliggjøres
barnas læreprosesser.
På det siste barnehagehagemøtet hver semester
evalueres resultater og endringer planlegges. Hvilke
spørsmål bærer vi med oss til neste semester? For
at få med oss barnas stemme gjør vi en spørreundersøkelse der barna svarer spørsmål om trivsel, venner,
læring, og hva de vil lære mer av. Evaluering er terapi
for organisasjonen.

KOLLEKTIVE LÆRINGSPROSESSER OG KOMPETANSEUTVIKLING
Når pedagogisk dokumentasjon blir en del av det daglige didaktiske arbeidet, bidrar det til et systematisk
utviklingsarbeid. Arbeidsmåten skal også utfordre og
videreutvikle synet på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betydning, og hvordan disse kan endres.
Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den.
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Vi ønsker ha en refleksjonskultur der vi voksne støtter hverandre og der det er lov å gjøre feil. Vi legger
praksis på bordet og kobler på teorier, lovverk og refleksjoner, og trener oss i at stelle kritiske spørsmål
når vi gransker vår praksis. Vi prøver at handle nytt, det
åpnes ikke nye rom for nye tanker hvis vi ikke handler
på en forskjellig måte.
Vi deltar i pedagogiske nettverk med pedagogiske
leder i kommunen.
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ET RIKT OG STIMULERENDE SPRÅKMILJØ
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst
skal barnehagen bidra til at barna
• uttrykker sine følelser, tanker, meninger og
erfaringer på ulike måter
• bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og
som redskap til å løse konflikter
• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et
variert ordforråd
• leker, improviserer og eksperimenterer med
rim, rytme, lyder og ord
• møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn
og uttrykksformer
• opplever spenning og glede ved høytlesning,
fortelling, sang og samtale
• utforsker og gjør seg erfaringer med ulike
skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og
bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.
• bruke varierte formidlingsformer og tilby et
mangfold av bøker, sanger, bilder og
uttrykksformer
Barnehagens oppgave blir å sørge for at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel. Vi skal gi et rikt og variert
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språkmiljø, og gi tidlig hjelp til de som har behov for det.
Vi skal støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig
arbeide aktivt for å fremme barnets norskkunnskaper.
Vi tilbyr mye materialer, bøker, digitale verktøy. Vi
synger, vi trener regler, rim, vi skriver bøker, leser høyt
hver dag. Barna leker med ord og symboler og tekst.
Samtaler, organisert og uorganisert aktiviteter der
språket vektlegges. Alt vi gjør bygger på barnets interesser. Vi ser at alle våre barn er interessert i bokstaver og vil kommunisere. Vi jobber med skrivedans
under året. Barna skal få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til
estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter
med språk og kultur.
•
•
•
•

Vi deltar i Lesesentrets sprøkløyper.
Enkelt barn skal bli lest for to ganger hver dag.
Hvert barn skal få minst en dikt/regle hver dag.
Vi er med i Syngende barnehage. Tre sanger hver
dag for hvert barn og kompetanseheving på nett
for personalet.

DIGITALE VERKTØY SOM EN DEL AV BARNEHAGENS LÆRINGSMILJØ
Barn møter et læringsmiljø som stimulerer til undring,
utforsking, lek og skapende med bruk av digitale verktøy. De inngår som en naturlig del i det pedagogiske
miljøet. Barns nysgjerrighet danner utgangspunkt
for videre lek, informasjonssøk og produksjon. En av
de grunnleggende ferdighetene nå barna kommer til
skolen. De starter sitt liv som digitale aktører og skal
lære digital dømmekraft og kildekritikk. Vi skal bruke
digitale verktøy for å forsterke barnas læring og kreative uttrykksmåter. De voksne må ha bevisst forhold til
opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern. Alle barn skal godkjenne at vi får ta bilde av dem
og blir sport om bildet kan deles med andre. Barna skal
spør den de tar bilde av.

Personalen skal:
• utøve digital dømmekraft når det gjelder
informasjonssøk, ha et bevisst forhold til
opphavsrett og kildekritikk og ivareta
barnas personvern
• legge til rette for at barna utforsker, leker, lærer og
selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
• vurdere relevans og egnethet og delta i barnas
mediebruk, en voksen er sammen med barna når de
bruker nettbrett
• utforske kreativ og skapende bruk av digitale
verktøy sammen med barna
• personalet kompetensehever seg med IKT-plan.no.
Personalet er i en alder der vi er digitale innbyggere
så her har vi en utfordring å henge med.

HELHETLIG TILNÆRMING GJENNOM
TVERRFAGLIG SAMARBEID
• Arbeidsløypa er fortsatt verktøyet med at sikre at
bekymring fører til tidlig handling fra alle som
jobber med barn og unge.
• Tiltaksteam på enheten med PPT, helsesøster og
personal med leder startes under våren.
• Kompetanseheving med Øyvind Kvello fra høsten.
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