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Rusvik naturbarnehage ligger i landlige omgivelser ved Karmsundet like 
sør for Kopervik. Barnehagen har lett adkomst til naturområder som sjø, 
skog og mark og til byen. Den ble til da noen foreldre som ikke fikk barne-
hageplass i Karmøy kommune tok kontakt med Trygge barnehager A/S for 
å få hjelp til å starte sin egen barnehage. Karmøy kommune stilte tomt til 
disposisjon, samt garanti for husbanklån. Barnehagen stod ferdig 30. juli 
1990. I ettertid har Karmøy kommune overtatt bygningen og Rusvik Natur-
barnehage leier nå lokalene.

I løpet av de to første årene utviklet personalet i barnehagen, i samarbeid 
med barn og foreldre, barnehagens pedagogiske plattform og profil; Rusvik 
NATURbarnehage, med hovedvekt på naturopplevelser og omtanke for våre 
omgivelser.

Barnehagen startet som en Andelsbarnehage, men er nå gått over til ett 
Samvirkelag. Vi har tre avdelinger med til sammen 50 plasser for barn i 
alderen 0-6 år. Vi har en småbarnsavdeling med plass til 14 barn og to 
avdelinger med barn i alderen 2,5-6 år (18 plasser per avdeling).

 Det var en gang...

3

Innhold:



Presentasjon av barnehagen 

NATUR- OG MILJØBARNEHAGE

Det første året med nytt personale i nystartet barnehage var preget av ”jakten på vår personlighet”. Vi lette bevisst etter en pedago-
gisk plattform som skulle ta utgangspunkt i det dagsaktuelle barnet, det vil si det barn er opptatt av i dag og det som preger verden 
rundt det.

Det skulle være en plattform alle ansatte kunne stå for og identifisere seg med, ikke bare for et år, men for alltid.

Med øyne og ører åpne både på kurs, i forhold til debatter i media og i litteratur snappet vi opp signaler som sa at fysiske aktiviteter 
utendørs var et forsømt område i barnehagene. Barneombudet som hadde åpnet innringingstelefon for barn fikk flest henvendelser 
av barn som var bekymret for miljøet. Her var noe å ta tak i. Så da satset vi på det! Vi startet i det små med en fast turdag, som etter 
hvert er blitt tre utedager for alle avdelinger og med større innhold enn ”matpakkelufting”.

Naturopplevelsen og interesse for omgivelsene ble det sentrale. I ettertid har vi også lagt vekt på mer konkret miljøarbeid både inne 
og ute og synes at vi traff ganske bra både når det gjelder det dagsaktuelle barnet og morgendagens voksne.

Det er viktig for oss å presisere at det ikke er oss voksne i barnehagen sine interesser som preget valg av pedagogisk forankring, 
men at det var et resultat av bevisste verdivalg ut fra signaler som barn og samfunnet gav oss. Barnehagen har og skal ha et sam-
funnsansvar.

Dette var begynnelsen. Vi har siden da brukt tid og midler på å skolere oss innenfor feltet naturopplevelse og miljøvern i forhold til 
barn. Vi har kjøpt inn bøker og utstyr i forhold til temaet, bygget koie i skogen (Sniglahuset) og vi har samlet masse erfaring som vi 
nå bygger videre på og formidler til nye ansatte. Vi har lagt stien etter hvert som vi har gått den. Vi har ikke vært redde for å prøve ut 
nye ideer, for slik har vi erfart at vi utvikler oss hele tiden.

Vår arbeidsmetode er ikke først og fremst å hente naturen inn i barnehagen, men å gå ut til naturen og bli kjent med den der. I stedet 
for å peke på all verdens miljø-ødeleggelser vil vi ha et positivt fokus; å bli glad i naturen og på den måten få lyst til å verne om den.  

Som naturbarnehage er utelivet den viktigste plattformen for vårt arbeid. Ut fra den enkle filosofi om at ”det vi er glad i, vil vi ta 
vare på”, ble hovedmålet for Rusvik Naturbarnehage at barna skal bli glade i naturen for slik å ønske å ta vare på den. Derfor er na-
tur- og friluftsliv sentralt. Barnehagens beliggenhet gjør at vi har mange naturtyper (sjø, mark, skog, bekk, og lynghei) i gangavstand 
fra barnehagen. Disse brukes aktivt av alle barna på utedagene gjennom hele året. Vårt engasjement for og arbeid med å ta vare på 
naturen er også viktig. Sånn sett påtar Rusvik Naturbarnehage seg et stort samfunnsansvar. Samtidig som vårt engasjement og vår 
bruk av nærområdene gjør oss kjent i lokalmiljøet og lokalmiljøet kjent med oss. 

det vi er glad...
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MILJØFYRTÅRN OG GRØNT FLAGG

Siden Rusvik Naturbarnehage ble startet i 1990, har vi hatt fokus på hvordan vi kan la barna bli glade i naturen og ta vare miljøet 
rundt oss.  I 2003 fikk vi det håndfaste bevis på vår miljøprofil. Da ble vi sertifisert av Miljøfyrtårn.

Grønt flagg er en annen miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Vi ble 
godkjent på prosjektet med å bygge insekthage på uteområdet vårt. For å beholde Grønt Flagg har vi hvert år et nytt (eller videreført) 
prosjekt rettet mot miljøarbeid. 

Se www.miljofyrtarn.no og www.grontflagg.no for mer informasjon om hva sertifiseringene innebærer.

                     

KILDESORTERING

Vi driver med kildesortering i Naturbarnehagen. Det er et resultat av at vi ønsker å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Konkret 
innebærer det at vi sorterer ut det avfallet vi produserer i barnehagen som kan leveres til gjenvinning. Dette gjelder papp/papir, plast, 
glass, metall og spesialavfall. I tillegg komposterer vi alt hage- og matavfall i de to varmkompostbingene vi har. 

Foreldre/ foresatte med barn i barnehagen og ansatte kan levere plastavfall og glass og metall i barnehagens kilde-                                  
sorteringsstasjon. 

Vi er også kritiske til det vi kjøper inn. Noe av det vi vurderer ved innkjøp er hvilke materialer produktene er produsert av, om vi 
virkelig trenger produktene, holdbarhet på leker og utstyr og hvor mye restavfall produktene gir.

Til daglig er kildesortering ren rutine, men vi konkretiserer arbeidet ved blant annet å resirkulere papir selv, gjennom sanger og 
fortellinger, prat og ekskursjoner.  Vi mener at å arbeide med kildesortering på denne måten er holdningsskapende, kunnskapsgivende 
og miljøarbeid i praksis.

HAGEARBEID, DRIVHUS OG KJØKKENHAGE

I den mildeste årstid vektlegges hagearbeid og arbeidet i drivhus og kjøkkenhage. Vi syns det er viktig ”å ta vare på”, samtidig som 
vi mener at det er med på å oppøve den estetiske sansen og trivselen i miljøet. Ved siden av dette ønsker vi å vise barna, i praksis, 
hvordan frukt og grønt blir til og viktigheten av å dyrke på økologisk vis. Det er de voksne som i hovedsak har ansvar for dette arbeidet, 
men barna deltar aktivt som del av planlagte aktiviteter eller etter eget ønske.

TØYBLEIER

Våren 2010 innførte vi i Rusvik Naturbarnehage bruk av tøybleier. Tøybleier er miljøbesparende på flere måter og startet som et tiltak 
for å redusere restavfallsmengden fra barnehagen. Barnehagen holder og tøybleiebruk medfører slik ingen kostnader for foreldre/ 
foresatte. Les mer om tøybleier på www.rusviknaturbarnehage.no 

det vi er glad...
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MANGE INTELLIGENSER (MI)

For en del år siden startet vi et utviklingsarbeid som etter hvert har blitt en del av vår pedagogiske plattform. Vi ble interessert i 
Howard Gardners teorier om ”Mange Intelligenser” og teoriene om ulike læringsstiler. Denne måten å tenke på har vi implementert i 
vårt daglige arbeid med barns utvikling.

”Vi er født med evner, med evner av mange slag og alle har vi evner i en eller annen retning. Intelligensene er uavhengige av hver-
andre, men samtidig også avhengige av hverandre. Vi har ikke våre sterke sider innen samme intelligens. Våre sterke sider er meget 
avhengig av stimuli, interesser og kultur. Hvis vi får lov til å utvikle sterke sider, får vi selvtillit, gå-på-mot og nysgjerrighet, noe som 
kan åpne nye sider av livet og kulturen for oss”. (Howard Gardner)

Når vi jobber med fokus på de ulike intelligensene er målet å få kjennskap til det enkelte barns sterke sider. Ved å kjenne barnets 
styrkesider kan barnehagen og hjemmet via de sterke sidene styrke de svakere. Dette vil sammen fremme barnets allsidige utvikling.

STYRINGSVERKET I BARNEHAGEN

Vi er gjennom barnehageloven pålagt å ha et styre, et foreldreråd og et samarbeidsutvalg i barnehagen. Barnehagelovens § 4 gir 
nærmere regler om styrets og foreldresammensetning og oppgaver.

Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget (SU) represen-
terer foreldrerådet. Disse velges på første foreldreråd (-møte), som oftest i september måned.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehageeieren skal sørge for at saker av 
viktighet legges fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalget. SU skal blant annet behandle opptak av barn i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets sammensetning er slik:
 • To representanter for de ansatte
 • To representanter for foreldrene
 • En representant for eierstyret
 • Styrer har møte- og uttalerett

Hver av gruppene som er representert har også varamedlemmer som blir innkalt ved forfall fra faste medlemmer.

Samvirkestyret er det samme som styret for samvirkelaget, eller alle medlemmer i barnehagen. I følge § 4 i barnehagens vedtekter 
skal samvirkelaget ledes av et styre på tre medlemmer som på årsmøtet blir valgt for to år om gangen. I tillegg sitter det en repre-
sentant fra de ansatte i styret. Eierstyret velger leder selv. Oppgavene de har er å sette opp og følge budsjett, arrangere årsmøte, foreta 
ansettelser, behandle personalsaker, m.v.

Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet og avholdes i mars måned. 
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Progresjonsplan i forhold til 
alder og modning (MI)
I Rusvik Naturbarnehage er som nevnt Howard Gardner`s teorier om Mange Intelligenser (MI) inspirasjonskilden og metoden bak vårt 
pedagogiske arbeid for å gi barn et variert aktivitetstilbud og sikre mangesidig, for ikke å si allsidig utvikling. Vi har derfor valgt å im-
plementere rammeplanens fagområder i MI. Konkret betyr det at vi har innarbeidet rammeplanens fagområder ”kropp, bevegelse og 
helse” i den kropps-kinestetiske (kroppskloke) intelligensen, fagområdet ”antall, rom og form” i den logisk-matematiske (systemkloke) 
intelligensen, osv. Så har vi arbeidet oss gjennom alle rammeplanens ”må og bør”-punkt under hvert fagområde. De eksemplifiseres 
med konkrete oppgaver eller aktiviteter. Disse er igjen ordnet i 5 trinn som representerer ulike modningsnivå hos barn. Det hele er så 
forfattet til et dokument vi kaller vårt ”pensum”.  Dette pensumet brukes som et hjelpemiddel for å sikre at alle barn får erfaringer og 
kunnskap  tilsvarende rammeplanens krav og tilpasset sine egne forutsetninger.

Opplevelser, aktiviteter, oppgaver, opplegg og lignende tilrettelegges ut fra MI-teorien og pensum for barna både i hverdagssituasjon-
er, daglig lek og voksenstyrte aktiviteter. Metodisk tilrettelegges disse på ulike måter: 

 • Individuelt
 • I grupper på 3-6 barn
 • Større barnegrupper
 • Innad på avdelingen 
 • På tvers av avdelingene

Aktivitetene tilrettelegges på alle arenaer, ute som inne. I de sammenhengene det er naturlig bruker vi nærmiljøet/ lokalsamfunnet i 
opplegget. Valg av metode og tilrettelegging foretas ut fra målsetting og barnet/ gruppens behov og forutsetninger. Intensjonen er å 
sikre individuell oppfølging, samt sosial trening/ kompetanse.
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Helhetlig Læringssyn
I følge Rammeplan for barnehager skal ”barnehagens innhold bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er 
sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø” 
(Rammeplan s. 5).

OMSORG, OPPDRAGELSE OG DANNING

De voksne i Rusvik Naturbarnehage bryr seg og gir oppmerksomhet og omsorg til hvert enkelt barn.

Omsorgsbegrepet hos oss omfatter at vi gir barna positiv oppmerksomhet i form av ros, oppmuntring og klem.  Vi gir barna mestring-
sopplevelser og utfordringer som vi vet de vil klare, for eksempel å smøre mat selv, klatre i tau og påkledning. Vi lytter til og snakker 
sammen med dem.  Voksne ”ser” det enkelte barn, kan tolke deres kroppsspråk og ta hensyn til ulikheter.

Oppdragelse og danning handler om å bli seg selv. Gjennom oppdragelse og danning vil vi at barna skal lære seg regler og normer 
som gjelder i ulike områder av samfunnet. Vi voksne må være gode rollemodeller og oppfordrer barna til selv å løse konflikter verbalt 
og uten en voksens inntreden mens vi er observante og veileder barna når det er behov for det. 

LEK 

”Lek er en laden-som-om-proces, en væren i nuet – der infrider noget av fortiden og har betydning for fremtiden” (E. Jerlang).

Lek er en viktig del av livet i barnehagen og vi legger til rette for at barna får gode lekemuligheter. For at barn skal kunne leke må 
visse behov være tilfredsstilt. De må ha nok mat og drikke, være uthvilt og opplagte. De må være trygge på seg selv, barna de skal leke 
med og på de voksne. Personalet må være tilgjengelige for barna ved å gi støtte, inspirere og oppmuntre barna i leken. 

Leken har en del viktige særpreg:
 •motivasjon for lek kommer fra barnet selv
 •leken er et mål i seg selv (leken har egen verdi)
 •leken er grunnlag for opplevelser og bearbeiding av disse
 •leken er grunnlag for utprøving, problemløsing og læring
 •leken er grunnlag for identitetsutvikling og evne til sosial samhandling
 •leken er utgangspunkt/ grunnlag for barnekultur
 •leken er frivillig
 •leken er avhengig av virkeligheten
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LÆRING OG LÆRINGSSTILER

”Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter”
(Barnehagelovens § 2)

Barn kan lære gjennom alle typer aktiviteter i barnehagen, både de som er planlagte og styrt av voksne og i hverdagsaktiviteter som 
lek, påkledning og måltid, i samvær med venner og i spontane her-og-nå-opplevelser.

Noen barn er av natur undersøkende og spørrelystne, mens andre sjeldnere oppsøker nye situasjoner og spør mindre. Ved å bruke 
tankene om intelligensene og ulike læringsstilene kan vi tilrettelegge en god læringsarena som tar hensyn til disse forskjellene.

Læringsstil er den måten hvert enkelt individ best kan konsentrere seg på, behandle, samt huske ny og vanskelig informasjon. Noen 
lærer best det de hører, andre det de ser, mens noen må ta og føle på for å lære best mulig,.

Alle læringsstiler er like gode. Alle har styrker, men de er forskjellige. Det gir oss en utfordring slik at vi kan legge til rette for et 
læringsrom som er tilpasset hvert enkelt barn.

BARNS MEDVIRKNING

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet” (Barnehageloven § 3).

Begrepet medvirkning gjenspeiler et pedagogisk grunnsyn som handler om måten vi forstår, møter og handler sammen med barn. I 
Rusvik Naturbarnehage mener vi medbestemmelse handler om bl.a. disse tingene: 

 •Menneskesyn; syn på barn og barndom; likeverdig, men ikke likestilt
 •Tilrettelegge for barns ønsker og behov blir hørt og ivaretatt
 •Respekt og forståelse for og fokus på barnas egeninitierte og frie lek. 
   Viktig med kunnskap om lek og lekens betydning for barns utvikling
 •”Virke sammen med” andre; oppdragelse til demokrati
 •Oppdragelse/ støtte til å utvikle stor grad av selvstendighet og et positivt selvbilde
 •God kommunikasjon mellom voksne og barn, på alle plan (verbal- og nonverbal)
 •Respekt og forståelse

For å imøtekomme barns rett til medvirkning er det viktig å ha fokus på voksenrollen: 

”Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen” (Rammeplanen).

Det er de voksne i barnehagens ansvar å gi barn muligheten til å velge i situasjoner de har forutsetninger for å forstå konsekvensene 
av, altså valgmuligheter tilpasset enkeltbarnets interesse- og modningsnivå. I Rusvik Naturbarnehage tar vi barnet på alvor. Vi er lyd-
høre og nysgjerrige voksne, med en genuin interesse for barnets opplevelsesverden. Vi møter barnet på deres premisser og vektlegger 
tid og rom for ”den gode samtale”. Barn i Rusvik Naturbarnehage blir møtt med anerkjennelse, omsorg og respekt av bevisste voksne 
som vet at barn kan, vet og vil.

virke sammen med
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Foreldresamarbeid
FORELDRESAMTALER

Vi vil gjennomføre en samtale med foreldre til nye barn innen to uker etter oppstart i barnehagen. Her vil vi snakke om innkjørings-
perioden og utveksle nyttig informasjon. Det er viktig for at vi skal omgås barnet best mulig i en ny situasjon i nye omgivelser.

Ellers gjennomfører vi foreldresamtale med foreldre en gang i løpet av året. Vanligvis skjer dette i januar/februar måned.

DAGLIG KONTAKT

Det er her vi kan bli best kjent. Vi forteller om små og store begivenheter barnet har opplevd i løpet av dagen og prater om løst og 
fast. Denne kontakten preges ofte av hvor travelt dere foreldre og vi på avdelingen har det, men vi forsøker å nå dere i alle fall en 
gang i løpet av dagen, oftere når barnet kommer enn når det går.

Dette er også en situasjon der vi kan spørre foreldre om råd i forhold til barnet eller enkeltepisoder vi opplever og vi kan utveksle 
praktisk informasjon. Det er viktig å huske at vi ikke snakker om ting barnet ikke skal/ bør høre ”over hodet” på det. Be heller om noen 
minutter alene med en voksen, dersom du har behov for å snakke om slike ting.

FORELDREMØTER

Foreldremøter er stedet for den mer formelle kontakten med barnehagen. I Rammeplanens § 4.1 står det: ”Foreldrene må gis mulighet 
til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold”.

På foreldremøtene informerer vi, spør, diskuterer og blir enige om mange forhold i barnehagen og om det meste av innholdet i det vi 
driver med til daglig. På noen foreldremøter blir det foredrag/innspill fra eksterne bidragsytere. Vanligvis er det 2 foreldremøter i året.

FORELDRESPØRREUNDERSØKELSE

Annethvert år blir dere foreldre bedt om å svare skriftelig på en del spørsmål om hvor fornøyd eller misfornøyd dere er i forhold til 
innholdet i barnehagen. Dette er en enkel måte for dere å foreslå endringer på og dere kan velge om dere ønsker å besvare anonymt 
eller ikke. Besvarelsene blir grundig diskutert og evaluert og tilbakemelding og eventuelle endringer blir gjort kjent.

FAMILIEFESTER

Vi arrangerer vanligvis to familiefester i løpet av året; lanternefest i november og grillfest i juni. Dette er korte, innholdsrike arrange-
ment som samler foreldre, barn og personale til felles opplevelser og moro.

DUGNAD

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å stille på barnehagens dugnader. Det er SU sammen med styrer som tar seg av organiseringen, 
men alle foreldre bør delta. Dette er en fin måte å bli kjent med andre foreldre på. Å bli kjent på denne måten er nyttig både for trygg-
het og trivsel. Noen år har det vist seg vanskelig å få alle foreldre til å stille på dugnad. SU har derfor bestemt at det i slike tilfeller 
blir gitt anledning til å ta kontakt med styrer for å få tildelt individuelle oppgaver.
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Kosthold
Det vi spiser som barn får følger for helsen resten av livet. Dette tar vi konsekvensen av i Rusvik Naturbarnehage. Vi ser det som 
sentralt at barna får variert korthold i barnehagen, og tuftet på det vi kan kalle tradisjonelt norsk kosthold. Vi har alltid hatt fokus på 
at barna skal få sunn mat i barnehagen vår, men den senere tids fokus har gjort oss ekstra bevisste og gitt oss en del tips rundt dette. 
Barna får for eksempel grovt brød med mest mulig fiber. Vi vektlegger frukt og grønnsaker og unngår ”billige” produkt med usunne 
løsninger. 

ØKOLOGISK KOST

Det brukes mye sprøytemidler og giftstoffer i gjødsel og fòr i matproduksjon. Hos oss har vi valgt å ha mye fokus på at det vi bruker 
i barnehagen skal være produsert på økologisk vis og fri for gift og forurensing. Dette er til beste for alle som skal spise maten vi 
serverer.  I et miljøperspektiv er også økologisk og bærekraftig landbruk en viktig faktor, og noe vi ønsker å støtte og sette søkelys på. 
Målet for 2015 er at minimum 20 % av alt vi handler inn skal være økologisk. Kanskje klarer vi mer?! 

Overgang fra barnehage til skole
”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og evt. skolefritidsordning. 
Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens 
årsplan”.(Rammeplanen) 
Karmøy kommune har vedtatt en egen handlingsplan for overgang mellom barnehage og skole. Her blir det vektlagt å bli kjent med 
hverandres arbeidsmåter og at barna skal bli trygge i den nye rollen de skal inn i.

Gjennom MI (Mange Intelligenser) sikrer vi i barnehagen at alle barna som skal begynne på skolen har fått de grunnleggende stimu-
liene og forberedelsene som vi kan gi dem i barnehagen. 

En vellykket skolestart ut fra 5-6 åringers perspektiv kan beskrives slik (iflg. Veilederen ”Fra eldst til yngst” utgitt av kunnskapsdepar-
tementet i 2008):
Jeg har fått en god avskjed m/ barnehagen
Jeg har med meg erfaringer fra barnehagen (erfaringer, kunnskap og ferdigheter)
Jeg bevarer gleden ved å begynne på skolen (markere overgangen)
Jeg føler meg trygg på skolen (info; hva skjer i skolen?)
Jeg har verdifulle relasjoner i skolen
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Informasjon
SYKDOM

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen. Da slipper vi å lure på om vi skal vente eller 
sette i gang med planlagte aktiviteter og turer. Avdelingene har hver sin tlf. der dere kan ringe eller sende melding:

Rosa elefant: 
474 86 960

Grønne kolibri: 
948 28 110

Blå havkatt: 
948 28 088

Dersom du ikke får kontakt med avdelingen direkte kan du ringe kontoret på tlf.: 52 85 02 06 hvor styrer svarer så sant hun/han er 
inne 

Syke barn må holdes hjemme av hensyn til barnets beste og smittefare. Hvis barnet ikke kan delta i aktiviteter på lik linje som de 
andre barna må det holdes hjemme (for eksempel delta i utelek). I tvilstilfeller avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen (jmf. 
barnehagens vedtekter). Vi forholder oss til folkehelseinstituttet sine retningslinjer ift smittevern. (www.fhi.no).

SIKKERHETSTILTAK

Som Naturbarnehage er vi mye ute på tur. Målet for de faste turdagene kan være skogen, marka eller sjøen. Alle disse stedene kan 
være risikofylt å ferdes med barna. Derfor er det viktig for oss å presisere at vi er svært opptatt av å ivareta barnas sikkerhet til enhver 
tid. 

Vi har et grundig og mangfoldig system for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og forholder oss til ”Lov om Internkontroll” og ”Forskrift 
om miljørettet helsevern for barnehager og skoler”. Det er også retningslinjer for hvordan både uteområdet i barnehagen og innear-
ealet skal være utformet. Det finnes regler om forhold mellom lekeapparater, kvalitet på fallunderlag og oppsetting av lekeapparater.

Barnehagen har forsikring som omfavner barna dersom uhellet skulle være omfattende og erstatning aktuelt. 
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KLÆR

I de fleste barnehager heter det at barnet til enhver tid skal være kledd, eller ha tilgang til klær, slik at det kan delta i lek og syssel-
setting så vel ute som inne. I vår barnehage er dette kanskje særlig viktig å merke seg ettersom vi er mye ute, også i det som ofte 
kalles ”dårlig vær”. Men fordi vi vet at det vi kaller dårlig vær henger tett sammen med det vi har erfart kan være dårlige klær, har vi 
10 gode råd for påkledning:

 •Lag-på-lag- prinsippet gir variasjonsmuligheter om temperaturen forandrer seg i løpet av dagen
 •Et komplett sett med byttetøy må ligge i barnehagen til enhver tid
 •Ullundertøy med lange ermer og bein er topp! 
 •Strømpebukse uten fot er mest praktisk dersom en blir klam eller våt på føttene og må skifte
 •Joggedress eller bukse og genser av tilsvarende kvalitet er mye varmere og ikke minst ledigere plagg 
  enn for eksempel dongeri og skjorte
 •Ullsokker og ullgenser er flott, men også fleece!
 •Lue, votter og ”hals” (hals er bedre enn skjerf, skjerfet kan hekte seg fast) når det er behov for det
 •Alle plaggene må være store nok til å gi plass til bevegelse og varme
 •Husk navn på klærne! Dette er til det beste for oss alle, også for foreldre 

PARKERING

Vi har for så vidt en romslig parkeringsplass i vår barnehage sammenlignet med andre barnehager. 
Likevel kreves det at alle som benytter seg av parkeringsplassen viser hensyn. 

1. Skru av motoren!
Det er ikke bare en god vane rent miljømessig, men også holdningsskapende overfor barna som ofte reagerer på 
tomme biler med motoren i gang. Dessuten er vi ute store deler av året og da er det ikke kjekt at bilene ”spyr” ut
 eksos like ved lekeplassen der våre smårollinger tumler rundt ved bakkenivå.
 
2. Ikke sperr inne andre biler
Foreldre; det tar som regel lengre tid å hente barnet ditt enn du tror. 
Så vær så snill og ikke sperr inne andres biler.

PORTEN

Det er viktig for personalet å kunne stole på at porten er lukket. 
Vær snill og lukk porten både når du kommer og når du går. 
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Vurdering av barnehagens arbeid
”Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen”. (Rammeplan for barnehagen)

Vi dokumenterer mye gjennom fotografier. Både barn og voksne tar bilder som brukes på forskjellige måter; til veggoppslag/ utstill-
inger, som oppsummering av temaarbeid, til web-siden vår, til månedsaviser osv. 

Hvert barn har også en egen profilbok som viser bilder og små historier fra barnets utvikling mens de er i barnehagen.
Hver avdeling gir ut ”månedsavis”. Her finnes refleksjoner rundt ting som har hendt som en viktig del av innholdet. Det kan gå på en-
keltopplevelser og aktiviteter, eller mer refleksjon rundt hva som skjer i den enkelte gruppe i form av sosialt samspill, konfliktnivå, etc.

DOKUMENTASJON OG VURDERING

Det er ikke nok å dokumentere hva som har skjedd. Arbeidet må også kontinuerlig vurderes og evalueres. Personalet driver fortløpende 
vurderingsarbeid, både av de voksnes tilrettelegging og samarbeid, barnas utvikling, barnehagens mål, innhold og arbeidsmetoder og 
barnehagens samarbeid med foreldre og nærmiljø. Vurdering foregår under arbeidet og når arbeidet med emner er slutt. 

RUTINER FOR EVALUERING

På avdelingsmøtene evalueres ukeplaner og de voksnes tilrettelegging og samarbeid og barnas utvikling. På personalmøtene vur-
deres emneperioder vi har vært gjennom. På planleggingsdagene vurderes arbeidet som gjøres i forhold til pedagogisk grunnsyn, 
barnehagens mål, innhold og arbeidsmetoder, samt barnehagens arbeid med foreldre og andre.
Det er viktig å presisere at foreldrene også har et ansvar i evalueringsarbeidet. Barnehagen legger opp til at foreldrene skal ha 
mulighet for å delta med meninger, synspunkt, spørsmål og erfaringer om arbeidet i barnehagen på foreldremøter og i forhold til 
eget barn spesielt på foreldresamtaler. Foreldrespørreundersøkelse er også et viktig hjelpemiddel i evalueringsarbeidet. Den foretas 
i januar/ februar, ca annethvert år. 
Barnehagen har også utarbeidet kriterier for sitt pedagogiske grunnsyn. Dette dokumentet blir også brukt i evalueringsarbeidet, av 
personalet og av foreldrene. 
Barneintervju/ samtaler er en metode vi prøver å bruke som et hjelpemiddel til å finne ut hva barna mener om kvaliteten på barne-
hagelivet vi tilbyr dem.

TIDSPLAN FOR EVALUERING

Oktober hvert år:  Personalet fyller ut MI-skjema for barna og lager profiler
Januar hvert år:  Barneintervju
Januar-mars annethvert år: Foreldrene evaluerer på en av disse måten
   Foreldrespørreundersøkelse
                                         Gruppearbeid på foreldremøte
Mars annethvert år:  Evaluering av våre pedagogiske kriterier på en av disse måtene:  
   Ekstern inspektør
                                                   På personalmøter/ avdelingsmøter
                                                   Ved spørreskjema/ medarbeidersamtaler
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Årshjul
August   • Nytt barnehageår starter den 15. august. Tilvenning nye barn.
  • Ferieavvikling for personal til og med uke 33.

September •Foreldremøte med valg av foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget

Oktober •Høstfest for barnehagebarna 

November •Lanternefest for familiene
  •Innmelding av barnas julefri

Desember •Julefrokost for foreldre
  •Juleforberedelse

Januar  •Barneintervju
  •Foreldresamtaler

Februar  •Karneval
  •Foreldremøte

Mars  •Årsmøte
  •Innmelding av barnas påskefri
  •Søknadsfrist for endring av barnehageplass 1. mars
  •Starte årets arbeid i hage og drivhus

April  •Hovedopptak
  •Innmelding av barnas sommerferie

Mai  •Rosaruss 
  •1. mai – offentlig høytidsdag
  •17. mai – Grunnlovsdag

Juni  •Grillfest for familiene
  •Personalets ferier begynner i uke 26
  •Biotoparbeid

Juli  •Ferieavvikling 

Flere detaljer og planer fra den enkelte avdeling skrives om i Månedsavisene og/eller legges ut på vår hjemmeside www.rusviknatur-
barnehage.no 
Månedsavisene leveres ut i papirform på barnas plasser. 

Vi tar forbehold om endringer!

PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har inntil 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene blir brukt til planlegging, utviklings- og evaluer-
ingsarbeid, kurs for hele gruppen/enkeltpersoner, studieturer og annet.

Når planleggingsdagene er fastsatt blir foreldre informert i månedsaviser og på hjemmesiden vår,  www.rusviknaturbarnehage.no 15
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