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Formålsparagrafen 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 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 tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk 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 fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. 
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Forord 
Modum kommune har fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Barnehage er 

et viktig satsingsområde. Foreldrene ga gode tilbakemeldinger i foreldreundersøkelser høsten 2016. 

Barnehagene er i gang med kompetanseløft på språk, og har i mange år jobbet med å fremme fysisk 

og psykisk helse. Dette skal ivaretas og videreutvikles for å kunne gi barna våre best mulig vilkår for 

utvikling. 

Modumbarnehagene ønsker å fundamentere sitt arbeid på kunnskap og forskning; gjøre det som 

virker og det som er viktigst. Alle barn skal bli møtt som den de er og hvor de er. Livsmestring og 

mestring av hverdagen i barnehagen skal være et mål for alle. Barnehagene er en viktig bidragsyter til 

at barn i Modum får muligheten til å utvikle seg til å bli gode samfunnsdeltakere.  

Samfunnet vi lever i er i kontinuerlig endring. Det stilles stadig nye krav både lokalt og globalt. Barna 

våre vil oppleve at kunnskap og kompetanse er viktige faktorer for å kunne bli aktive deltakere i 

samfunnet. Vi må tilpasse oss til en teknologisk fremtid i stor utvikling. Ved å gjøre 

Modumbarnehagene til gode lærende organisasjoner, og ved å kontinuerlig utvikle voksenrollen, vil 

barna få gode vilkår for utvikling. 

Gjennom systematisk og profesjonelt arbeid vil alle involverte i Modumbarnehagene gi barn store 

muligheter til å lykkes med egen fremtid. Politikere, administrasjon, eiere, barnehageledere, 

pedagoger, andre ansatte, foreldrene, lokalsamfunnet og barna selv har til sammen så mye 

kompetanse at vi ved å sette det i system vil få store muligheter for å lykkes. Det handler om at vi alle 

drar i samme retning.  

Dette dokumentet vil være en ramme for vår felles utvikling av Modumbarnehagene. Dokumentet 

bygger på barnehageloven, rammeplanen og kommunens øvrige strategidokument for skolen og 

arbeid med barn og unge i Modum. 

«Kompetanse for livsmestring» 

 

 

 

  

Vi vet at vi lykkes når: 

- Det skal, gjennom Foreldreundersøkelsen, være stabilt høy tilfredshet ved: 

o Relasjon mellom barn og voksen 

o Barnets trivsel 

o Generell tilfredshet 

- Det skal ikke oppleves krenkelser eller mobbing i Modumbarnehagene 

- Barnehagetilbudet er så godt at færre barn har behov for spesialpedagogisk hjelp 

- Deltagelse i Modumbarnehagene øker over tid 
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Rammeverk for Modumbarnehagene 
Barnehagene skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 

utvikling, livsmestring og helse. Barna skal møtes som selvstendige medmennesker med respekt for 

deres opplevelser. Deres liv påvirkes av omgivelsene og samtidig påvirker barna sine egne liv. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas ulike forutsetninger. Den skal bidra til at barna, i fellesskap med 

andre, utvikler positiv selvfølelse og tro på egne evner. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold, og er en forutsetning 

for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å 

fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Samfunnet er i endring og 

barna våre trenger å få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen 

skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 

gjensidig respekt. Barnehagen er en viktig arena for å motvirke alle former for diskriminering. Det 

spiller ingen rolle hvilken familietype en tilhører, hvilket fylke eller land, religion, kultur eller øvrig 

tilknytning familien din har. Barnehagene skal være åpne og rause og en inkluderende arena for alle 

barn med deres familier. Verdigrunnlaget i Modumbarnehagene er i tråd med barnekonvensjonen, 

barnehageloven og rammeplanen. I barnehagen står barnet i sentrum og barns beste er selve 

fundamentet i alle vurderinger som foretas. Sirklene utenfor skal bidra til å øke kvaliteten på det 

tilbudet barnet opplever i barnehagene. 

 

I Modum kommunes strategi for barn og unges oppvekstvilkår er fire prinsipper i arbeidet med barn 

og unge vedtatt: 

1. Barnets beste skal ligge til grunn 

2. Forsterke positive faktorer på universelle arenaer 

3. Innsats så tidlig som mulig  

4. En helhetlig tilnærming 
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Dette legger tydelige føringer for hvilke prioriteringer som gjøres og hvordan tilbudene rundt barn og 

unge skal organiseres. Barnehager er en sentral arena for dette arbeidet. En helhetlig tilnærming 

fordrer også gode overganger; til barnehagehverdagen, innad i barnehagen, samt til skole.  

I tillegg er det viktig med et godt tverrfaglig samarbeid. I Modum kommune arbeides det med et 

helhetlig løp fra 0-16 år. Gode overganger understrekes også i barnehagenes rammeplan. 

Rammeplanen fastsetter prinsipper, innhold og fagområder i barnehagene. Barnehagenes innhold 

skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leike 

og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Seks områder fra rammeplanene beskriver 

innholdet i barnehagene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også fastsatte rammer og innhold i samiske barnehager og for samiske barn i alle barnehager. 

Barnehagen skal fremme 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. 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. 

 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og 

språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 

utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å 

kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. 

Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike 

kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. 

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 

barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter 

som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 

språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske 

distrikt skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige 

kompetanse. 
 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, 

og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen 

skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. 

I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 

respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle 

relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, 

som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal 

arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere 

av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 

omsorgshandlinger. 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens 

egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår 

for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 

samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike 

typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 

gjennom lek - alene og sammen med andre 
 

Barnehagen skal fremme læring 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø 

som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og 

mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 

temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til 

meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet 

og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til 

grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, 

oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og 

få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle 

sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til 

læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres 

læring. 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt 

sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I 

barnehagen skal alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 

med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette 

for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas 

selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å 

mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta 

hensyn til andres behov. 
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Kompetanse for livsmestring 
Modumbarnehagenes felles satsning handler om å støtte barn til økt livsmestring nå og for 

framtiden. Barnehagene skal bidra til at barna gleder seg til hver dag som kommer, men også får et 

godt fundament for å mestre livet videre. Modumbarnehagene vil arbeide med grunnleggende 

faktorer basert på forskning og bygge videre på allerede god praksis i barnehagene. 

Foreldrene er de viktigste i barns liv og familien er fundamentet i barns oppvekst. Foreldrene 

overlater barna sine til barnehagen med tillit til at barnehagen tar godt vare på dem. Å fremme 

livsmestring hos barna må gjøres gjennom et tett og godt samarbeid med alle foreldre og foresatte. 

Samarbeidet mellom hjem og barnehage er av stor betydning for barnets opplevelse av, og kvalitet i 

barnehagetilbudet. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Å 

utvikle en barnehage som fremmer kompetanse for livsmestring forutsetter også at foreldrene 

inviteres og engasjerer seg i barnehagelivet. 

Livsmestring i barnehagen handler om å utvikle ferdigheter samt å tilegne seg praktisk kunnskap som 

hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, endringer og konflikter på en best mulig måte. 

Dette vil bidra til å bygge en grunnleggende optimistisk holdning i barna som gir dem tillit til egen 

evne til å mestre oppgaver og utfordrende situasjoner. 

Fysisk og psykisk helse 
Livsmestring for barn er nært knyttet til fysisk og psykisk helse. Barnehagene skal ha en 

helsefremmende og forebyggende funksjon, samt å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

Barnehagene skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring, følelse av egenverd, og forebygge 

krenkelser og mobbing. Barnehagene skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling. Barna skal ha mulighet til ro og hvile i løpet av 

barnehagedagen. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede 

og sunne helsevaner. Når et barn har god psykisk helse, har det evnen til å mestre tanker, følelser og 

atferd. De vil også kunne tilpasse seg endringer og håndtere motgang. 

Sosial og emosjonell kompetanse 
Modumbarnehagene skal bidra til å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Sosial 

kompetanse handler om evne til å forstå og mestre ulike sosiale situasjoner, om å ha ferdigheter som 

trengs, samt å føle seg trygg og vel i samhandling med andre. Den emosjonelle kompetansen handler 

om å gjenkjenne, sette navn på, forstå og regulere egne følelsesreaksjoner. Det handler videre om å 

kunne gjenkjenne og forstå andre menneskers følelser. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende 

sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Det er en særlig viktig 

oppgave å sørge for at barna opplever tilhørighet. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. De skal øve på å mestre og tilpasse seg ulike 

settinger og situasjoner. Leiken er viktig for å lære å omgås andre og utvikle vennskap. Hvert enkelt 

barn skal ivaretas slik at det opplever at det selv er verdifullt. Barna skal oppleve at de er en del av 

fellesskapet i barnehagen. Det er sammen med andre vi leiker og lærer.  Støtte til barns sosiale og 

emosjonelle utvikling skal være et integrert arbeid i hverdagen. 

Veivalg for Modumbarnehagene:  

• Barna skal utvikle sosial og emosjonell kompetanse til aktivt å delta i det sosiale fellesskapet til 

berikelse for seg selv og andre. 

• Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og 

delta. 

• Barnehagen søker aktivt et godt foreldresamarbeid for å fremme kompetanse for livsmestring 

hos det enkelte barn. 

• Barna i Modum skal ha med seg en grunnleggende optimisme, trygghet og tro på egne evner 

til å finne løsninger selv når livet oppleves utfordrende. 
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Pedagogisk arbeid og voksenrollen 
Barnehagene er den første utdanningsarenaen barna møter. Barnehagene er helt avhengig av 

kompetente voksne. I barnehagene finnes ulike faggrupper og roller, men alle tar del i og har ansvar 

for det pedagogiske arbeidet. Hver enkelt ansatt må representere barnehagens kollektive praksis og 

verdigrunnlag. Modumbarnehagene skal ha en tilnærming til det pedagogiske arbeidet som er bygget 

på relasjonsperspektivet. De skal ha en helhetlig tilnærming der hele rammeplanens innhold er en 

integrert del av barnehagetilbudet. Barnehagen skal tilrettelegge for gode pedagogiske prosesser 

som styrker og støtter barns læring og utvikling. Barnehagen skal tilby utfordrende og engasjerende 

aktiviteter som er tilpasset hvert enkelt barn. 

Relasjoner  
Barnehagens viktigste pedagogiske kvalitet ligger i relasjonene mellom voksne og barn, og i 

relasjonene mellom barna. Voksne i barnehagen berører barnas liv. Trygge, varme og forståelsesfulle 

relasjoner til de voksne i barnehagen vil gi grunnlag for god utvikling. Det er de barnehageansattes 

oppgave å skape gode relasjoner til barna, og å hjelpe barna til å skape gode relasjoner med andre. 

Relasjonen til barna skal preges av interesse, varme, tydelighet og støtte barns utvikling ut fra deres 

egne forutsetninger. Gode relasjoner kommer ikke av seg selv, og barnehagene må arbeide 

systematisk for å sikre at alle barn blir ivaretatt. Det er barnas opplevelse av de voksne som teller. De 

voksne legger grunnlaget for det sosiale livet i barnehagen. Gode relasjoner er en av forutsetninger 

for at barn skal utvikle seg positivt, oppleve trygghet og glede i barnehagen sin. I 

Modumbarnehagene er de voksne varme, rause og møter barna med undring, respekt og gode 

forventninger. 

Kreative og nysgjerrige  
Kreativitet en viktig kompetanse for framtiden. Det kreative barnet finner løsninger og ser 

muligheter. Vi kjenner ikke til hva framtiden vil bringe eller hva barna skal jobbe med. Vi trenger 

mennesker som finner gode løsninger, som tenker annerledes og ser muligheter. Barnehagene kan 

legge til rette dette via barns medskaping og medvirkning. Arbeid med kreativitet handler mye om å 

møte barns initiativ med interesse og undring. Det handler om å understøtte barnas tanker og ideer. 

Noe av det mest virkningsfulle i arbeid med kreativitet er å følge barnas initiativ og fylle på med 

opplevelser og undre seg sammen med barna over tid. Dette vil også være en forløper til barns 

dybdelæring i skolen.  

Digital skaperglede 
Digitale enheter er allerede en del av barnets hverdag, men i for stor grad handler dette om passivt 

konsum (film og spill). Det må fremmes en fornuftig bruk av digitale verktøy hvor man vrir bruken 

vekk fra konsum til produksjon (animasjon, koding, digitale presentasjoner av hverdagen osv.). Der 

barna aktivt buker digitale verktøy sammen med andre for å skape noe, utvikler man samspill, sosial 

kompetanse, språk, kreativitet og skaperglede. Ved å ha kunnskap om bruk av digitale verktøy på en 

kreativ og lærende måte, er barna bedre rustet til å bruke sine muligheter og til å skape noe 

sammen. 

Leik og læring 
Barns genuine måte å lære på er via leik. De leiker seg til ferdigheter, sosial kompetanse, språk og 

mye mer. Modumbarnehagene skal legge til rette for barns leik og bruke leikepregede aktiviteter 

som metode for læring. Leik har en egen verdi for barn og de må også ha mulighet til å leike ut fra 

seg selv, det de opplever og er opptatt av. Leikbasert læring er en grunnstein i det pedagogiske 

arbeidet. Ut fra forskning knyttet til læring vet vi at barn lærer best når de er aktive, er i samspill med 

andre, opplever mening og er engasjerte. Læring skjer i fri leik, med og uten voksendeltagelse, og i 

veiledet leik hvor de voksne på forhånd har tilrettelagt for aktiviteter og leikemuligheter innen 

bestemte tema. I leikbasert læring er barns medvirkning verdsatt og viktig.  
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Barnets stemme skal alltid bli hørt, tatt hensyn til og anerkjent. Det er viktig for barnet er at den 

voksne er nærværende og støttende i leiken. I barnehagen leiker og lærer barna sammen med 

hverandre i et fellesskap. 

Språk 
Språk er noe av det viktigste barn tilegner seg i barnehagealder. Språk er en grunnleggende ferdighet 

for å uttrykke følelser, forstå omverden og ha ferdigheter som kreves for deltagelse i leik og 

fellesskapet generelt. Barns gullalder for språkutvikling er barnehagealder, og barnets språktilegnelse 

legger grunnlaget for lese- og skriveferdigheter på skolen. Selv om barnet har medfødte egenskaper 

for å utvikle språket, er det for mange helt avgjørende å være en del av et språklig godt fellesskap. I 

Modumbarnehagene skal systematisk språkarbeid være en naturlig del av barnehagehverdagen. De 

voksne i barnehagene skal ha en felles og bevisst tilnærming til barns språkutvikling. Barnehagene 

skal kontinuerlig jobbe for å berike barns språkmiljø gjennom økt bevissthet og god praksis hos 

personalet. Tidlig observasjon i barnehagene skal bidra til økt kunnskap om barns språkutvikling og 

sørge for at barn som er forsinket får riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. 

 

 

 

Veivalg for Modumbarnehagene:  

• Relasjon mellom barn og voksne anses som den viktigste enkeltstående faktor for 

barnehagens kvalitet og har derfor kontinuerlig fokus. 

• Det pedagogiske arbeidet skal ha en leikbasert tilnærming og skal preges av glede, aktiv 

deltagelse og engasjement. 

• Språk og kommunikasjon er kontinuerlig en del av barnehagenes helhetlige satsning. 

• Kreativ og skapende bruk av digitale verktøy er en del av barnehagehverdagen. 
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Organisasjonslæring i Modumbarnehagene 
Å arbeide med kvalitet i barnehagen har en stor sammenheng 

med i hvilken grad barnehagen kan utvikle et felles 

kunnskapsgrunnlag og praksis i møte med barna. Det handler om 

at alle er gode – sammen. Å utvikle en praksis av høy kvalitet 

krever at de ansattes kompetanse alltid er under utvikling 

gjennom refleksjon over egen og felles praksis. Utviklingsarbeid 

må være kunnskapsbasert og ha ståsted i den kultur og kontekst 

som barnehagen innehar. Når en barnehage har etablert et system 

for refleksjon og kompetanseutvikling i felleskap, kan barnehagen 

være en lærende barnehage. Å være en lærende barnehage 

innebærer at alle har nytte av å bidra. 

Gjennom å legge til rette for en kultur og system for refleksjon 

over egen og andres kunnskap og erfaringer, vil man kunne utvikle 

barnehagen i ønsket retning. Noen kjennetegn med en god kultur 

for læring og felles utvikling er: 

- Det er åpenhet for deling og refleksjon rundt egen praksis. 

- Alle får mulighet og tar ansvar for å bidra. 

- Forståelse for at kompetanseutvikling også skjer 

kontinuerlig i hverdagen. 

- Det er bevissthet rundt hvordan, og til hva, man skal bruke 

tiden i felleskap. 

- Det brukes mye tid på få temaer for å sikre kobling mellom 

kunnskap og organisasjonens praksis. 

- Faglig leder spør framfor å forklare/informere. 

Det er viktig å være bevisst hvilke arenaer som skal brukes til felles utvikling og læring. Tid vil alltid 

være en begrensing på utviklingsarbeidet. Noe av felles tid går med til vanlige driftsoppgaver, og det 

er krevende å prioritere faglig utvikling. Forholdet mellom tid man i felleskap bruker på drift og 

utvikling er avgjørende. For å være bevisst på hva man bruker tid på, kan det være fornuftig å kjenne 

til følgende modell utviklet av Eirik Irgens: 

 

  

•Utvikle sin faglige og 
pedagogiske kompetanse

•Utprøving av nye 
metoder

•Pedagogisk arbeid

•Daglige løpende 
oppgaver

•Utvikle felles mål/ 
kjenneteng/holdninger

•Finne felles aksjoner

•Utprøving

•Felles evaluering og 
justering

•Informasjonsutveksling 

•Koordineringsmøter

•Informasjonsmøter o.l.

Rom for 
kollektive 

driftsoppgaver

Rom for 
kollektiv 
utvikling

Rom for 
individuell 
utvikling

Rom for 
individuelle 

driftsoppgaver

Fra Rammeplanen: 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det 

pedagogiske arbeidet. Det betyr at 

det pedagogiske arbeidet skal 

beskrives, analyseres og fortolkes ut 

fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen. 

Hovedformålet med 

vurderingsarbeidet er å sikre at alle 

barn får et tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. 

Vurderingsarbeidet skal bygge på 

refleksjoner som hele 

personalgruppen er involvert i. Felles 

refleksjoner over det pedagogiske 

arbeidet kan gi personalet et 

utgangspunkt for videre planlegging 

og gjennomføring. Det kan også bidra 

til en åpen diskusjon om 

barnehagens formål, innhold og 

oppgaver. Faglige og etiske 

problemstillinger skal inngå i 

vurderingsarbeidet. På denne måten 

kan personalet lære av egen praksis 

og bidra til å utvikle barnehagen som 

pedagogisk virksomhet. 
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Individuelle driftsoppgaver er sterkt knyttet til det daglige arbeidet med barna. Samtidig er ikke dette 

tilstrekkelig for å opprettholde og videreutvikle kvalitet i barnehagen. Det fører til en barnehage med 

et kortsiktig driftsperspektiv. Hvis også fokuset på tiden i felleskap stort sett brukes til kollektive 

driftsoppgaver, karakteriserer dette en barnehage hvor det i stor grad er overlatt til den enkelte å 

utvikle barnehagens praksis. Det er gjennom å bruke tid til kollektiv utvikling en kan utvikle en god 

organisasjon som understøtter en helhetlig kvalitetsutvikling av barnehagen. Utvikling i felleskap gir 

også godt grunnlag for individuell utvikling. Det er nyttig med jevne mellomrom å vurdere hvilket 

rom barnehagen bruker sin tid i. 

Det bør være lærende elementer i møtene som avholdes i en organisasjon. Dette betyr at det er 

tydelige problemstillinger som alle deltagerne på forhånd er forberedt på. Det er møtelederens 

oppgave å lede prosessen gjennom spørsmål framfor informasjon og forklaringer. Dette vil 

mobilisere mer kompetanse hos de ansatte enn tradisjonelle møter, og i tillegg gi forankring og 

eierskap til aksjoner og konklusjoner. 

Å være en lærende barnehage utfordrer alle ansatte til å reflektere og skape innsikt, men styrere og 

pedagogiske ledere har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for kunnskapsbygging. 

Veivalg for Modumbarnehagene: 

• Utviklingsarbeid i den enkelte barnehage er basert på barnehagens ståsted, forskningsbasert 

kunnskap og felles styringsdokument for Modumbarnehagene. 

• Alle barnehager har et bevisst forhold til hvordan det er tilrettelagt for organisasjonslæring 

med fokus på barnehagens utvikling av kvalitet. 

• Alt utviklingsarbeid involverer og forplikter ansatte og ledelse felles, og har romslig med tid 

og ressurser til utprøving og evaluering. 

• Det finnes aktive faglige nettverk på tvers av barnehager som bidrar til en kollektiv utvikling 

av Modumbarnehagene. 
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Forventninger og ansvar 
Det er ulike roller og ansvar i barnehagene. Mye er knyttet til lovverk og retningslinjer for drift av 

barnehagetilbudet i en kommune. I rammeplanen er det knyttet krav og forventninger til styrere og 

pedagogiske ledere spesielt. I tillegg er det lagt føringer for kommunens rolle som barnehageeier av 

kommunale barnehager, og barnehagemyndighet ovenfor ikke-kommunale barnehager. 

Som ansatt i Modumbarnehagene skal du: 

- være varm og raus i møte med barn, foreldre og kollegaer 

- møte barn med undring, respekt og gode forventninger 

- være nærværende og støttende for barna 

- jobbe aktivt for å inkludere alle barn og deres familier 

- jobbe aktivt for å sikre barnas trygghetsopplevelse, trivsel og livsglede 

- jobbe systematisk for å fremme barns medvirkning 

- kontinuerlig tilstrebe gode relasjoner med barna, mellom barna og med 

foreldre 

- ha nulltoleranse for krenkelser og mobbing 

- ha en leikbasert tilnærming til det pedagogiske arbeidet  

- arbeide for et godt språkmiljø og være en god språkmodell  

- bruke digitale verktøy på en kreativ og skapende måte sammen med barna i 

hverdagen  

- reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger og endre praksis om 

nødvendig 

- oppdatere deg faglig og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon 

- bidra aktivt for å oppfylle styringsdokumentets intensjoner og veivalg 

 

 

 


