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Felles forståelse

I arbeid med barn er det viktig at voksne har en felles 
forståelse for hvordan en skal arbeide. 

Barnehage har derfor laget felles kvalitetskriterier som 
beskriver hva som skal være kvalitet i 

hverdagssituasjoner. 



TRYGGHETSSIRKELEN

Hos oss kommer barnet først. Vi bruker Trygghetssirkelen 
aktivt i arbeidet for å sikre at vi ser barnet først.



Autoritative voksne



DITT MØTE MED 
BARN OG FORELDRE

Mål: at barn og foreldre er trygge

LEVERING
Si god morgen og vis gjensynsglede.

Gå bort til barn og foreldre og ha fokus på barnet
Samtale om her-og-nå

Les barnet og møt barnet på følelsen det er i
Gi trøst dersom barnet er lei seg – hjelp barnet med å sette ord på følelsene

Skap god stemning!
Registrer i my-kid

HENTING
Lokaliser barnet i forkant 

Ta kontakt med foreldrene
Oppmuntre barnet til å fortelle om barnehagedagen. De som ikke selv kan 

fortelle selv – fortell for dem
Skap god stemning!
Registrer i my-kid

DEN VIKTIGSTE SAMTALEN
Gi foreldrene konkret informasjon om hva som skal skje/eller har skjedd i 

barnehagen
Møt foreldrene på følelsene og vis at det er trygt å levere barnet her

Fortelle noe konkret og positivt om barnet



GARDEROBEN

MÅLET I GARDEROBEN ER AT:

- Barnet skal mestre å kle seg selv

- Barnet skal holde fokus på oppgaven og lede seg selv

- Garderobesituasjonen skal gi rom for mestringsfølelse

HVA SKAL VI SE I GARDEROBEN KNYTTET TIL BARNA?

ANTALL – Under 3 år 2 barn, over 3 år 5 barn.

TRYGGHET – Barna skal være kjent med hva som er forventet

FOKUS – Barn kler seg uten å la seg avlede og som ikke avleder andre 

SAMARBEID – Barn som tilbyr hjelp og tar i mot hjelp

STØTTE – Barn som trenger støtte ber om det

POSITIVT KLIMA – Gode samtaler og lite konflikter

HVA SKAL VI SE I GARDEROBEN KNYTTET TIL DE VOKSNE?

KLARE FORVENTNINGER  - Gi barn klare, raske og effektive forklaringer. 

TYDELIG VOKSEN – den ansatte følger planen for påkledning. Vi følger barna tett 
og veileder og støtter ved behov. 

HJELP BARN Å FOKUSERE PÅ OPPGAVEN - Gir vennlige påminnelser til barna om 
hva de skal gjøre. 

PLASSERER SEG NÆRT BARNA – Er tilgjengelig 

BYGG OPP OM DET POSITIVE - Støtter og oppmuntrer barn til å mestre selv

KONSEKVENT – Barnegruppen skal oppleve voksne som har lik forventing og 
gjennomføring.

POSITIVT KLIMA – Godt humør og lite stress



STELL
. 

MÅL:

At barnet skal oppleve tiden fra bleier til toalett besøk som en positiv tid. Oppmuntre til å 

begynne å gå på toalett, når barnet er klar for det.

At barn som blir stellet på opplever situasjonen som en omsorgsfull, respektabel, og en her og 

nå situasjonen med positivt sosial tid.

At barnet skal oppleve toalettsituasjonene med respekt og verdighet.

Skjerme de som har hatt uhell, og bleieskift for innsikt. Huske på at disse situasjonen skal 

være respektable, og med fravær av negativt klima.

HVA SKAL VI SE I STELL KNYTTET TIL BARNA?

ANTALL – antall må være varierende, etter barnets selvstendighet og behov.

TRYGGHET – Barnet skal bli byttet på av noen de kjenner og er trygge på. Alle barna har grenser 

og de skal respekteres. 

FOKUS – Oppmuntre til selvstendighet, og oppleve mestring. Og hygiene, huske å vaske hender 

etterpå.

SAMARBEID – Støtte til det de trenger hjelp til.

STØTTE – Barn som trenger støtte må få det. 

POSITIVT KLIMA - God stemning og god tid til de som trenger det.

HVA SKAL VI SE I STELL KNYTTET TIL DE VOKSNE?

KLARE FORVENTNINGER  - Sensitive voksne som respektere barnets grenser og er høflige. Vi 

skal være positive og støttende.

TYDELIG VOKSEN – skal ha tydelige forventninger til håndvask og hygiene, oppmuntre de som 

trenger det både på toalett og håndvask. 

HJELP BARN Å FOKUSERE PÅ OPPGAVEN - Gir vennlige påminnelser til barna om hva de 

skal gjøre. 

PLASSERER SEG NÆRT BARNA – så nært barnet ønsker slik at en kan veilede og støtte men 

husk intimgrenser. Men informere om at barnet kan lukke døren og sette grenser.

BYGG OPP OM DET POSITIVE - Støtter og oppmuntrer barn til å mestre selv

KONSEKVENT – Barnegruppen skal oppleve voksne som har lik forventing og gjennomføring.

POSITIVT KLIMA – God stemning og lite stress

Husk at små og store må bruke hjelpemidler som trapper/ krakk til å klatre opp på stellebord, heise 

ned stellebordet osv.



MÅLTID

HVA SKAL VI SE I MÅLTIDET KNYTTET TIL BARNA?
TRYGGHET: Trygge rammer og klare forventninger.

Positiv atmosfære
FOKUS: matglede, god stemning og dialog.
SAMARBEID: støtte barna der de trenger hjelp, 
oppmuntre barna til å hjelpe hverandre.
SPRÅKSTIMULERING: Benevne begreper, utvide og 
utvikle språket med samtaler. 

HVA SKAL VI SE I MÅLTIDET KNYTTET TIL DE ANSATTE?

I forkant av måltidet; Fordele de ansatte i forhold til antall barn.
Kontrollere at alt en trenger er funnet fram.

KLARE FORVENTNINGER: Støtte og veilede barnet 
TYDELIG VOKSEN: vær tilstedeværende, gi støtte og 

tydelige grenser.
BYGG OPP OM DET POSITIVE: Støtt, motiver og oppmuntre 

til å prøve og mestre selv.
KONSEKVENT: De voksne har lik forventning og gjennomføring



OVERGANG
. 

MÅL:

Tydelige, at de vet hva som forventes i overgangen, og at de vet hva de skal gjøre 

etterpå.

Oppmuntre de til å gi plass til hverandre i overgangene, og at de passer på hva 

de selv skal gjøre, og etterpå oppmuntres til å hjelpe andre.

HVA SKAL VI SE I OVERGANGER KNYTTET TIL BARNA?

ANTALL – 2- 3 på småbarns avdeling og 5 på store barn, da er det lettere å holde fokus.

TRYGGHET – Barna skal vite hva som forventes i overganger, og hva de skal gjøre videre. Skape 

motivasjon til hva vi skal gjøre etterpå. Voksne er med i overgangene.

FOKUS – Oppmuntre til selvstendighet, og oppleve mestring i overgangene,

SAMARBEID – Være tilstede, veilede, støtte og informere om overgangen.

STØTTE – Barn som trenger støtte må få det. 

POSITIVT KLIMA - God stemning og positive tilbakemeldinger på det som fungerer, og når de 

hjelper hverandre.

HVA SKAL VI SE I OVERGANGER KNYTTET TIL DE VOKSNE?

KLARE FORVENTNINGER  - Sensitive voksne som skal være støttende, veiledende, og ha tid i 

overgangene.

TYDELIG VOKSEN – skal informere om forventninger på forhånd og underveis i overganger. 

Hente inn og støtte i overgangen.

HJELP BARN Å FOKUSERE PÅ OPPGAVEN - Gir vennlige påminnelser til barna om hva de 

skal gjøre. 

PLASSERER SEG NÆRT BARNA – Tilstedeværende, synlig og tydelig.

BYGG OPP OM DET POSITIVE - Støtter og oppmuntrer barn til at overgangene går bra. Gi 

positive tilbakemeldinger underveis. Møte de på følelsene.

KONSEKVENT – Barnegruppen skal oppleve voksne som har lik forventing og gjennomføring i 

overgangene.

POSITIVT KLIMA – God stemning og lite stress. Huske at vi voksne skal være gode 

rollemodeller.

Husk begrepslæring, språkstimulering, undring, refleksjon og forklaring  i overgangene.



LEK
MÅL

Hva skal vi se i leken knyttet til barna?

Antall: Under 4 år 3 barn, under 4 år 6 barn

Trygghet:At barn skal føle seg hørt, sett og anerkjent

Fokus: Tilrettelegge for god og variert lek tilpasset aldersnivå og interesse

Samarbeid: Støtte og oppmuntre barn til å samarbeide under leken

Støtte: Støtte de barna som trenger det

Positiv klima: God stemning og lite konflikter

Hva skal vi se i leken i forhold til de voksne?

Klare forventninger: Veilede barna i leken

Tydelig voksen: Være varme og grensesettende voksne som støtter i leken

Plasserer seg nært barna: Tett på barn slik at en kan veilede og støtte i leken

Bygg opp mot de positive: Støtter og oppmuntrer barn til å mestre selv 

under leken

Konsekvent: Barnegruppen skal oppleve tydelige voksne som har lik 

forventning og gjennomføring under leken

Positiv klima God stemning og hjelpe i konfliktløsning 



UTELEK

MÅL

At barna skal oppleve glede ved å ha positiv aktivitet og samspill

HVA SKAL VI SE I UTELEKEN KNYTTET TIL BARNA?

Alle barn skal ha tilbud om å delta i lek

Hjelpe barn som ikke blir inkludert i lek til å se alternativer

Barna skal oppleve å ha minst en venn

Oppleve hverdagsmagi

HVA SKAL VI SE I UTELEKEN KNYTTET TIL DE VOKSNE?

Vi skal vite hvor mange barn vi er og hvor de er

Tilby lekemateriell og lekealternativer

Være deltaker i leken dersom barna ønsker det

Sette i gang lek

Være modeller for inkludering

Skape magi i hverdagen

Vi er enige om regler og følger opp på en positiv måte



SAMLING

MÅL FOR SAMLING ER AT:

- Det skal være en fin og lærerik opplevelse

- Vi klarer å engasjere alle

- Vi gir rom for delaktighet

HVA SKAL VI SE I SAMLING KNYTTET TIL BARNA?

TRYGGHET – vi har faste rammer rundt samling

FOKUS – barna vet hva som forventes av dem

STØTTE – barna hjelper hverandre til å holde fokus

POSITIVT KLIMA – barna opplever en magisk stund

HVA SKAL VI SE I SAMLING KNYTTET TIL DE VOKSNE?

TYDELIG VOKSEN – Den voksne er forberedt. Vi er i forkant og er tydelige.

HJELP BARN Å FOKUSERE – De voksne fordeler seg slik at de kan hjelpe barna på 
best mulig måte. Vi følger med og er i forkant.

BYGG OPP OM DET POSITIVE - Støtter og oppmuntrer barn til å delta i samlingen

KONSEKVENT – Barnegruppen skal oppleve voksne som har lik forventing og de 
samme rammene.

POSITIVT KLIMA – skape magi for barn og voksne


