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Stavangerbarnehagen 
 
Stavangerbarnehagen skal være en god leke- og læringsarena for alle barn. Plan for 
kvalitetsutvikling «Stadig bedre» synligjør og ivaretar kommunens ambisjoner og målsetting 
om Stavangerbarnehagen som en god leke- og læringsarena for alle barn.  
Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare 
kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med 
barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
 
Basiskompetansen for Stavangerbarnehagen:  
Basiskompetansen for personalet er tematiske satsningsområder i Stavangerbarnehagen. 
Basiskompetansene skal være førende for barnehagens arbeid med kompetanseutvikling. 
Den skal være gjennomgående for hele barnehagesektoren og sikre at kunnskapsbasert 
handlingskompetanse når helt frem til barnet.  
Fokusområdene i basiskompetansen for personalet er:  
 

• Relasjonskompetanse 
• Interkulturell kompetanse 
• Språkkompetanse 
• Tidlig innsatskompetanse  

 
 
Alle barnehager er pålagt gjennom lov og rammeplan å skrive en egen årsplan. Den skal 
presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet 
jobber med føringene fra rammeplanen. 
Barnehagen skal være en lærende organisasjon og da er utviklingsarbeid en kontinuerlig 
prosess. Dette danner grunnlaget for det pedagogiske innholdet og betyr blant annet å 
omsette rammeplanens intensjoner og mål til praksis. Systematisk vurdering- og 
refleksjonsarbeid knyttet til planer og praksis legger grunnlaget for barnehagen som lærende 
organisasjon. 
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Presentasjon av Dragaberget Barnehage 

Dragaberget barnehages pedagogiske plattform støtter seg på den 
norske barnehagetradisjonen. Vi er åpne og søkende i vår pedagogiske 
tilnærming. Enkeltbarnet og barnegruppen er styrende i alt vi foretar 
oss og alle våre avgjørelser. Vi som jobber her skal være barnas 
følgesvenn gjennom tiden barna tilbringer i barnehagen.  

Vi jobber derfor etter visjonen: Sammen skal vi oppdage verden!  

Dragaberget Barnehage er en offentlig godkjent barnehage som åpnet 
4. Januar 2000. Barnehagen er privat og drives som et samvirkelag der 
foreldrene i barnehagen eier andelene. Barnehagen ligger i 
naturskjønne omgivelser på Austbø, Hundvåg. Fantastiske turområder 
preger nærområdet vårt; Klampen, Kuvika, Lerkeskogen, Lundsneset, 
Trollskogen, Andaskogen og 100-meter-skogen. I tillegg har vi tilgang 
til Hundvåghallen på mandager, onsdager og fredager og bruker hallen 
på tur mellom avdelingene.  

Navnet Dragaberget har historisk betydning fordi barnehagen er 
plassert på Dragaberget der folk i gamle tider drog opp skipene på land.  

Foreldre til nye barn blir hvert år invitert til et første møte med 
barnehagen allerede i forbindelse med oppstart.  
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Kontaktinfo: 

Klampen: barn i alderen 0 – 3 a ̊r Tel: 472 89 856 

Epost: klampen@dragaberget-barnehage.no 

Kuvika: barn i alderen 0 - 3 a ̊r Tel: 472 89 857 

Epost: kuvika@dragaberget-barnehage.no 

Loen: barn i alderen 3 - 4 a ̊r Tel: 472 89 854 

Epost; loen@dragaberget-barnehage.no 

Tømmervika: barn i alderen 3 - 4 a ̊r Tel: 472 89 842 

Epost; tommervika@dragaberget-barnehage.no 

    Trollskogen: barn i alderen 5 - 6 år Tel: 472 89 784  

Epost; trollskogen@dragaberget-barnehage.no  

Daglig leder: Vegard Gjerstad-Sørensen Tel: 5186 3618 / 932 45 831  

Epost; post@dragaberget-barnehage.no  

 

Barnehagens verdigrunnlag i praksis: 

«Barndommen har en egenverdi og en helhetlig tilnærming til barnas 
utvikling.» 

Gjennom arbeid med rammeplanens (barnehagens) verdigrunnlag har vi 
i tillegg utarbeidet verdier som vi arbeider gjennom, og som skal skinne 
gjennom arbeidet vi gjør med barna. Barnehagens verdier er å være 
tilstede, empatiske voksne, kommuniserer anerkjennende 
(anerkjennende kommunikasjon) 

Arbeidet med barna er gjennomsyret av barnehagens verdigrunnlag. 
Ved å stadig reflektere over egen praksis satt opp mot rammeplanen 
sikrer vi å være en organisasjon i endring av samlede verdier i grunn.  
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Dette skjer i alle barnehagens ledd fra styrer, på avdelingsnivå, i 
foreldresamarbeid og i møte med barnet. Gjennom ledergruppe og 
personalgruppe arbeider vi tett opp mot disse verdiene.  
 

Hvordan Dragaberget barnehage jobber for å ivareta barns behov for 
omsorg: 

Vår oppgave i Dragaberget barnehage er å gi barnet den omsorg og 
trygghet de trenger slik at barnehagen blir et trygt og omsorgsfullt sted 
å være. Vi tar barnet på alvor og viser at vi er trygge og omsorgsfulle 
voksne gjennom deltakelse i lek og tilstedeværelse. Vi ser, lytter og 
anerkjenner barnet.  

Gjennom omsorg gir vi barna en forutsetning for trygghet og trivsel, og 
for utviklingen av empati og nestekjærlighet. Omsorg gjenspeiles i alt 
vi sammen og for barnet og er mer enn de ytre utrykk vi ser, det 
handler om kontakt og inntoning mennesker imellom. I Dragaberget 
barnehage tilrettelegger vi slik at barnet blir møtt med 
tilstedeværende, sensitive voksne som møter barnet som et selvstendig 
og unikt individ. Genuint interesserte voksne gir høyere kvalitet på 
omsorgen og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen. Det er 
vår forpliktelse å bli kjent med barnet og hvem dette lille mennesket er. 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for lek? 

Lek er indre motivert og det er barnet selv som styrer innholdet. Leken 
er en grunnleggende livs- og læringsform som både barn og voksne kan 
uttrykke seg gjennom. Som voksne støtter vi og tilrettelegger for god 
lek gjennom alle aldersnivåer som er representert i barnehagen.  
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme danning?  

Med støtte i rammeplanen bruker vi samfunnet vi er en del av, både 
lokalt og utvidet for å fremme forståelse for hvert enkelt individs plass 
i samfunnet. Vi fremhever og «feirer» de spennende forskjellene som 
utgjør samfunnets mangfold. Vi støtter oss på en humanistisk og 
nysgjerrig tilnærming til det som skjer rundt oss. Barnet er fremtidens 
voksne borger i demokratiet som er Norge, og følgelig avhengig av å ha 
blitt eksponert for mangfold, dannelse, høflighet, normer, forskjellige 
måter å leve og agere på. Barna som går i Dragaberget skal kunne tenke 
og filosofere selv, undre seg og våge å stille spørsmål. De skal kunne 
orientere seg i fremtidens samfunn. Vi vet ikke hvordan det blir, men vi 
er overbevist om at vi skal kunne være en viktig bidragsyter til at barna 
som har gått her skal ha alle mulige forutsetninger for å bli viktige 
bidragsytere i fremtidens demokrati. Å undre seg, å forske, å utfordre 
og å samtale godt med hverandre mener vi er essensielt for å fremme 
danning. 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme læring?  

Læring defineres som endring og utvikling. Læring skjer både i formelle 
og uformelle former. Barna lærer hele dagen i barnehagen. I 
Dragaberget barnehage lærer barna gjennom lek og samspill, 
prosjekter, undring, dialog og samling. Når vi gjennomfører et prosjekt 
har vi flere formelle og uformelle læringssituasjoner. Våre prosjekter 
initieres av barnas interesse/barnas spor. Når et prosjekt har begynt å 
ta form på bakgrunn av slik interesse må vi søke informasjon om emnet 
vi skal utforske. Da bruker vi internett, finner info og bilder og jobber 
oss videre. Vi bruker byens museer, naturen, biblioteket osv i vår 
kunnskapssøken. Samlingsstund er en fin læringsarena og brukes 
bevisst for å fremme læring. Som i all vår virksomhet søker vi å løfte 
barna og barnas interesse og medvirkning frem. Det blir ikke god 
læring hvis vi voksne” trer” kunnskap nedover hodet til barnegruppen. 
Læring skjer best i et lystbetont samspill. 
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Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap? 

I Dragaberget barnehage skal alle barn kunne erfare å være 
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn 
og voksne. Gjennom positivt initiativ til samspill og opplevelsen av 
vennskap, skal barna få mulighet til å utvikle god selvfølelse og føle 
tilhørighet til fellesskapet. 

Utvikling av sosial kompetanse er en viktig forutsetning for å fungere 
godt i et fellesskap. Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås 
andre.  

Personalet i Dragaberget barnehage skal bidra til trivsel i lek og læring, 
og barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen vil videreutvikle den voksnes bevissthet rundt 
sin profesjonelle rolle samt betydning av sitt eget arbeid for å utvikle 
barns sosiale ferdigheter. Hvordan den voksne reflekterer, bidrar, samt 
evne til å se og støtte barnet til å ta egne valg, vil være avgjørende for 
barnets evne til relasjon til seg selv og omgivelsene. Dette vil ha stor 
nytteverdi i det forebyggende arbeidet mot mobbing.  

I Dragaberget barnehage skal vi personalet møte barna med tillit og 
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme kommunikasjon og 
språk? 

Den voksne er bevisst over- og anerkjennende på de minste barnas ulike 
måter å kommunisere på. 

Herunder både verbale og nonverbale ytringer.  

Den voksne er bevisst sin egen rolle som språklig rollemodell. Det sies 
at barn skal «bades» i språket. Det er dette vi forsøker å få til gjennom 
et godt språkmiljø. Vi retter ikke på barnet som sier feil, vi gjentar bare 
det rette ordet. Vi bruker et godt og utviklende språk og introduserer 
stadig nye ord. Det er ingen grunn til å holde igjen, språk er gøy og barn 
elsker å lære nye spennende ord.  
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I den frie leken arbeider vi med videreutvikling av språket ved at den 
voksne er til stede på gulvet og kan underliggjøre språket og spille 
videre på barnas uttrykk.  Vi arbeider med det sosiale samspillet 
oppbygging opp barnets språk og samspill med andre. 

Vi bruker ulike uttrykksformer for å arbeide med tekst, som musikk og 
rytme, fortellerkultur og historier. 

Gjennom lesing av og arbeid med god barnelitteratur får vi nye 
språklige impulser som skaper undring og læring. 

De ansatte i barnehagen skal være språklige forbilder i det daglige . 

Fokus på litteratur: 

I barnehageåret 2019/20 setter vi i gang et større arbeid med 
litteraturformidling. Vi skal ha et særlig fokus på god litteratur for alle 
barna i vår barnehage, vi ser for oss at dette kan være et fokusområde 
over flere år, og vil også her følge barnas spor og evaluere underveis. 
Men vi har allerede i forrige barnehageår startet et arbeid med å 
identifisere og handle inn en del barnebøker av god kvalitet, både nye 
bøker og mer klassisk barnelitteratur. Vi skal se på lyrikk, rim og regler 
i tillegg til bøker og eventyr. 

Vi har et rom i barnehagen som skal utvikles til å bli barnehagens 
bibliotek med lesekrok. Her vil vi sette frem et utvalg bøker som de 
forskjellige avdelingene kan velge fra. Dette vil være bøker som 
oppfyller de kvalitetskriterier vi har kommet frem til i arbeidsgruppen 
som har jobbet med dette. 
Vi kommer til å ta inn eksterne krefter i forhold til formidling og for å 
øke personalets kunnskap rundt dette fokusområde. 
 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns rett til 
medvirkning?  
Ved å følge barnas “spor” intoner vi oss på barnet, er lydhøre, vare og 
respektfulle overfor barnas ønsker. Dette er viktig i vår prosjektbaserte 
arbeidsform. 
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Små barn kommuniserer ikke alltid verbalt. Som voksne er vi ansvarlige 
for å tolke de minste barnas non-verbale språk og sørge for at det ikke 
bare er de større barna som har medvirkning i barnehagen.  

Barnas interesser og nysgjerrighet gir tydelig og direkte påvirkning på 
prosjektene i barnehagen.  

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme et godt samarbeid 
mellom hjem og barnehage?  

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner, og 
samarbeidet med foreldrene skal være preget av gjensidig respekt og 
anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barna. 
Det er dere foreldre som har hovedansvaret for deres barns 
oppvekst/danning.  

Samarbeidet mellom barnehage og hjem er viktig for å skape en 
sammenhengende hverdag for barna.  

Vi ønsker at foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen og byr hver 
morgen på en kopp kaffe på avdelingene. Vi legger vekt på kontakt med 
foreldrene i de daglige bringe- og hentesituasjoner. Alle skal føle seg 
trygge nok til å tørre si deres mening, samt stille spørsmål til 
barnehagens praksis. Vi ser personalet som eksperter på pedagogisk 
praksis, men foreldrene som eksperter på sine egne barn.  

 

Hvordan arbeider barnehagen med overganger?  

Tilvenning 

I Dragaberget har vi besøksdager for nye barn og foreldre/foresatte i 
løpet av vår og sommer før barnet begynner hos oss. Vi oppfordrer til å 
delta på disse fordi vi ser at en lengre og myk start over tid, gjør 
overgangen fra hjem til barnehage lettere for både barn og foreldre. Vi 
ønsker at barn og foreldre skal bli godt kjent med barnehagen før 
oppstart.  
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Tilvenning er alltid en spennende periode og gjerne litt skummel for 
både barn og foreldre.  Målet for starten er at både barna, vi personalet 
og foreldrene skal føle tillit til hverandre og være trygge på at barna har 
det fint når de blir levert i barnehagen. Voksne er til stede på gulvet 
med åpne armer.  

Vi lar barna styre tempo og vi møter hver enkel individuell. Vi 
kommuniserer både direkte og digitalt mange ganger daglig med 
foreldre. Dette for å skape trygghet og tillit. 

 

Overgang Barnehage – skole  

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek og læring. 
Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. 
Måten barn blir introdusert til nye miljø kan påvirke deres evne til å 
takle det nye. Hvis barn bli hjulpet i forkant av skolestart med å forstå 
hva som skjer på skolen, vil de kunne føle seg emosjonelt sikre og klare 
til å møte utfordringen.  

Hundvåg bydel har som mål at alle barnehagebarn skal sikres et så likt 
utgangspunkt som mulig til skolestart. Det skal settes fokus på sosial-, 
språklig- og matematisk mestring som kan være med på å gi trygghet 
og forutsigbarhet.  

Dragaberget Barnehage ønsker å legge til rette for at barna kan ta 
avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på 
skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen vår og 
skolen de skal begynne på.  

Vi har egen avdeling for førskolebarna, Trollskogen. Vår erfaring er at 
ved å være en egen avdeling kan vi i større grad legge til rette for å 
støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær, sosiale og emosjonelle behov 
på vei til 1. klasse.  

Gjennom formell og uformell læring vil vi jobbe for at barna skal få den 
beste kompetansen de trenger for å mestre overgangen til skolen.  

Vi besøker de aktuelle skolene 2 ganger i året. På høsten blir vi kjent 
med skolenes uteområder, på våren besøker vi inne områder og SFO.  
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Hvordan arbeider barnehagen med planlegging, 
vurdering/refleksjon og dokumentasjon? 

Barnehagens arbeidsmåter 

Prosjekt som metode  

I Dragaberget Barnehage bruker vi prosjektarbeid som vår hovedmetode 
i det daglige pedagogiske arbeide. Vi tar barnas medvirkning på alvor 
og inviterer til at barna aktivt påvirker prosjektene vi arbeider med. 
Personalet anstrenger seg for å ta imot og høre på barnas innspill til 
allerede igangsatte prosjekter, like mye som de gir ideer til nye 
prosjekter.  

Det er personalets oppgave å fange opp barnas innspill og ideer og 
hjelpe ideene fram til et nytt prosjekt.  
 
 
 
Planlegging 
 
Vi planlegger gjennom hele året. Barnehagen har pedagogisk ledermøte 
hver 14. dag, som er et viktig fora for den jevne planleggingen. 
Overordnet jobber vi gjennom våre personalmøter og 
planleggingsdager. Styrer har det overordnede planleggingsansvaret.I 
det daglige bruker pedagogisk leder av sin ubundne arbeidstid for å 
planlegge det pedagogiske og praktiske arbeidet i barnehagen. Barne-
og ungdomsarbeidere/assistenter gis også planleggingstid for å 
gjennomføre avtalte prosjekter og aktiviteter. Planleggingen i 
barnehagen er knyttet tett til observasjon og refleksjon og kan ikke 
sees som en isolert aktivitet. Det legges didaktiske planer, langsiktige 
og kortsiktige planer med barnas spor/interesser i tankene samt de 
andre føringene som kommer fra barnehagens ledelse, eiere, Stavanger 
kommune, fagplaner, lov m.m. 
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Observasjon  

Når vi observerer gjør vi noe mer enn å se. Vi blir bevisst på våre 
iaktakelser, av noe vi har sett eller hørt, men som vi ennå ikke har 
reflektert over. En observasjon stiller spørsmål som gjør oss nysgjerrige 
på noe vi vil vite mer om. Det vi blir nysgjerrige på i vår observasjon 
danner grunnlaget for hvordan vi i neste omgang skal velge hva vi vil 
dokumentere.  

Personalet observerer hver dag og i alle situasjoner. Det er ikke bare 
hva som skjer i barnegruppen, men også hvorfor det skjer, som 
observeres. Dette handler om at vi voksne er nysgjerrige og undrende i 
forhold til det barna gjør i barnehagen.  

Observasjoner er utgangspunktet for prosjekt, refleksjon og 
dokumentasjon. Vi ser hva som ligger til grunn for det barn gjør og 
hvordan vi som voksne på best mulig måte kan møte barna på deres 
premisser og læringsarenaer.  
 

Refleksjon  

Refleksjon er en prosess som bevisstgjør både barn og voksne på ulike 
lærings- og samhandlingsstrategier. Vi skal sammen med barna være 
åpne og tenke høyt rundt en situasjon eller handling. Gjennom å 
reflektere får vi en større bevissthet rundt de valgene vi til enhver tid 
tar. Refleksjon blir dermed utgangspunktet for videre arbeid og 
planlegging. Personalet reflekterer/tolker for å forstå barnas 
læringsstrategier, og hvordan vi kan støtte og hjelpe dem videre. 
Gjennom refleksjon ser vi hvilke behov barnegruppen har og hvor langt 
vi kan strekke oss for den enkelte kontra gruppen. Vi utveksler 
erfaringer på tvers av grupper og avdelinger, og blir stadig mer bevisst 
de tingene vi gjør til det beste for barna.  

Refleksjon er dessuten en arbeidsmetode vi som personalgruppe tar 
med oss inn på møtene i personalgruppen og i det daglige arbeidet. Vi 
undrer oss sammen og er nysgjerrige på hverandre. Sammen bruker vi 
refleksjon til bedre å forstå hva som gjør at vi gjør det vi gjør og ikke 
noe annet. Felles refleksjon gjør at vi ser utfordringer og oppgaver fra 
flere forskjellige sider. I et reflekterende miljø løftes individuelle 
utfordringer frem til felles faglig forståelse.  
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Evaluering 
Ved å arbeide reflekterende hele tiden, kan vi som organisasjon 
evaluere vårt pedagogiske arbeid og virke på en god måte. Etter endt 
prosjekt evaluerer vi enten avdelingsvis eller i våre pedagogisk 
ledermøter for å kunne bli bedre i det vi foretar oss og bli bevisste de 
resultatene vi oppnår. Vi er også mer konkret og evaluerer våre 
forskjellige arrangemeneter. Evaluering og refleksjeon er nøært 
knyttet. Slik vi ser det bruker vi vår refleksjonsevner og 
refleksjonsdiskusjoner for å evaluere oss selv og barnehagens praksis. 
 

Dokumentasjon  

Vi dokumenterer på 3 ulike måter. Vi tar bilder til foreldre og foresatte 
som viser barnets barnehagehverdag og skaper grunnlag for dialog i 
hjemmet. Vi dokumenterer barnas prosjekter og har denne 
dokumentasjonen i barnehagen for å ta vare på viktige minner. 
Pedagogisk bruker vi billeddokumentasjon til å vise oss vei videre frem, 
i for eksempel prosjektet eller leken. Signalerer i den nye rammeplan 
vektlegger viktigheten av god dokumentasjon og vi vil kritisk 
gjennomgå vår dokumentasjonsvirksomhet for å se at vi arbeider i tråd 
med den nye rammeplan.  
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Hvordan tilrettelegger barnehagen for barn som trenger ekstra 
støtte?  

Spesialpedagogisk arbeid  

Barn med særskilte behov er først og fremst barn. De har også rett til 
en barndom preget av de samme verdier som for andre barn. 
Barnehagen har derfor et særlig ansvar for å forebygge vansker og å 
oppdage barn med særskilte behov. Barnehagens ansatte har en plikt til 
å søke om råd og veiledning dersom de oppdager barn som trenger 
ekstra hjelp. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt 
tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.  

I slike prosesser er foreldre informert og delaktige. Som rammeplanen 
og temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen skriver 
er foreldre de viktigste samarbeidspartnerne for barnehagen. Dette 
understrekes både i barnehageloven og i opplæringsloven. Å møte 
hverandre med gjensidig respekt, anerkjennelse og forståelse er 
grunnleggende for å bygge opp et trygt samarbeid 

 
 



 16 

 

Samarbeidspartnere: 

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for 
barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider 
med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Vi samarbeider med 
ulike instanser som:  

Private og kommunale barnehager i Hundvåg bydel   

Grunnskolen   

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud i Stavanger   

PPT (Psykologisk-Pedagogisk Tjeneste)   

Barnevernet   

Helsestasjonen   

Fysio- og ergoterapitjenester   

Johannes Læringssenter  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