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Lek, læring og livsmestring

Lierbarnehagen 
gir barn, alene og 

sammen med andre, 
gode forutset ninger 

for lek, læring og 
livsmestring. 

Kvalitetsplan for lierbarnehagen 2019 – 2020
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Lek, læring og livsmestring er et kvalitets-
dokument. Planen angir retning og er et 
styringsdokument for alle som jobber i lier-
barnehagen. Det er styrer som er ansvarlig 
for at kvalitetsplanen implementeres i egen 
barnehage. 

Det har vært bred deltakelse i arbeidet med 
kvalitetsplanen. Styrerne har vært med i 
prosessen med å definere visjon, mål, verdier 
og utviklingsområder. Arbeidsgruppen som 
har jobbet med kvalitetsplanen har vært 
bredt sammensatt av rådgivere for barnehage 
og skole, tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, 
ansatte i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 
representant fra Foreningen for private barne-
hager i Lier (PIL) og styrere i kommunale- og 
private barnehager. Arbeidsgruppen har hatt 
jevnlige møter og lagt opp til bred involvering 
og medskaping på styrernes samarbeids-
arenaer. Innspill er tatt med tilbake til gruppen 

for videre arbeid. Planen har vært ute til 
høring og alle barnehageansatte, foreldreråd/
samarbeidsutvalg, eiere og andre interesse-
grupper har fått komme med innspill. Kvalitets-
planen er forankret hos kommunalsjef for 
oppvekst og politisk i Grunnskole- barnehage- 
og kulturutvalget. 

Barnehagene ligger under Kunnskapsdepar-
tementets ansvarsområde. Det betyr at vi i 
større grad kan skape gode sammenhenger 
og helhet i oppvekst- og utdanningspolitikken. 
I dette ligger også en oppvurdering av det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen. Neste 
kvalitetsplan blir en felles plan for barnehage 
og skole. 

OM PLANEN

Utviklingsområder:
– lek og læring

– livsmestring og helse
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I lierbarnehagen er vi opptatt av kvalitet slik at 
barna får en god start og et solid grunnlag for 
livsmestring. Personalet og deres kollektive 
kapasitet er den viktigste ressursen og en 
forutsetning for at barnehagen skal være en 
god arena for omsorg, danning, lek og læring. 
Kvalitetsplanen definerer utviklingsområder 
som gjelder alle barnehagene i Lier. 

Utviklingsområder: - lek og læring 
 - livsmestring og helse 

Til hvert utviklingsområde er det beskrevet 
kjennetegn på god praksis og hva denne 
praksisen betyr for barnet. Målene som ret-
ter seg mot barnas lek, læring og utvikling, er 
avhengig av personalets kompetanse, hold-
ninger og verdier. De virkeliggjøres gjennom 
de ansattes handlinger i møte med barn.  

Visjonen er samlende for barnehage og skole. Den 
er vår felles drivkraft til å gi hvert enkelt barn i 
barnehagen en god start på et livslangt læringsløp.

Målsettingen gir et godt grunnlag for å utvikle 
trygge barnehager med kvalifiserte og omsorgs
fulle ansatte der barna kan trives i lek og læring. 
På veien mot felles mål underbygger verdi-
grunnlaget gode holdninger som gjennomsyrer 
barnehagehverdagen. Felles verdier motiverer 
og forplikter oss i møtet med hverandre.

KVALITET, VERDIER OG RETNING 
VISJON
Lierbarnehagen – fundament for livet, 
springbrett til verden.

HOVEDMÅL
Lierbarnehagen gir barn, alene og 
sammen med andre, gode forutset -
ninger for lek, læring og livsmestring. 
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Mål
Barnehagen gir barn, alene 
og sammen med andre, gode 
forutsetninger for lek, læring 
og livsmestring.

Visjon
Lierbarnehagen - fundament 
for livet, springbrett til verden.

Beskytte - Bekrefte - Berike
• Lekens egenverdi
• Lek gir læring

Sunne og aktive liunger
• Inkluderende barnehagemiljø
• Bevegelsesglede og sunne 

matvaner

Pedagogisk ledelse
• Autoritativ voksenstil
• Struktur, organisering og 

rutiner
• Relasjonskompetanse
• Barnehagen som lærende 

organisasjon

LEK OG LÆRING

LIVSMESTRING 
OG HELSE

RAUSHET

LIKEVERD

RESPEKT

Verdier: Raushet, likeverd og respekt.

I lierbarnehagen møtes alle med raushet. Vi vil 
hverandre vel, viser tillit ved å våge å feile og 
tillate andre å feile. Vi inkluderer og anerkjenner 

ulikheter og menneskelig mangfold. Vi frem-
mer likeverd og nestekjærlighet, samt motvirker 
alle former for diskriminering. Vi jobber for en 
kultur som preges av respekt, toleranse og at 
alle føler seg verdifulle i fellesskapet. 

I lierbarnehagen er vi opptatt av kontinuitet og 
fornyelse og ser utvikling som en naturlig del 
av vår praksis. Modellen for utvikling av lier-

barnehagen er utformet som et hus og skal 
vise sammenhengen mellom hovedområdene 
i kvalitetsplanen. 

MODELL FOR UTVIKLING AV LIERBARNEHAGEN

Livsmestring og helse danner grunnmuren i 
huset, et solid fundament barna kan bygge 
videre på. Lek og læring er plassert i husets 
hovedetasje og er barnehagens hovedfokus. 
For å lykkes i dette arbeidet rammes barne-
hagens innhold inn av god pedagogisk ledelse 

som utgjør veggene i huset. Målsettingen i 
lierbarnehagen symboliseres ved taket som 
en overbygning, og visjonen ved fuglene høyt 
på himmelen som vi må løfte blikket for å se. 
Huset som modell symboliserer sammenhen-
gen i arbeidet som gjøres i lierbarnehagen.   
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Barnehagen medvirker til at barna utvikler 
sosial tilhørighet, slik at de kan mestre ulike 
roller i sine liv. I lierbarnehagen vektlegges 
stimulering av barnas sosiale kompetanse. 
Sosial kompetanse er en forutsetning for 
trivsel og læring. Det er kompetanse som øves 
i samspill med barn og ansatte og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger. 
Denne kompetansen er sentral for at enkelt-
barn lykkes og trives, og for at barn blir verd-
satt som venn og likeverdig deltaker i lek og 
samspill. Barna gjenkjenner ulike følelser og 
håndterer disse når de oppstår. En viktig del 
av sosial kompetanse er å akseptere følelser 
hos seg selv og andre og kunne sortere dem 
slik at de ikke blir overveldende. Ansatte 
hjelper barna med å avlære uønsket atferd. 
Dette er avgjørende for utvikling av gode 
sosiale ferdigheter.  

Litteratur, verktøy og annet materiell fra  
Læringsmiljøsenteret og «Være-sammen-sats-
ningen» danner grunnlag for hvordan det arbei-
des med sosial kompetanse i lierbarnehagen. 
Bildebøker, eventyr, rollespill og dramati sering 
kan åpne for tanker og samtaler om føl elser 
og medfølelse og ulike handlingsalternativ. 

I lierbarnehagen er personalet autoritative og 
gode rollemodeller for barnas sosiale utvikling. 
Når de ansatte lever seg inn i barnas følelser, 
frustrasjoner, ønsker, behov og utfordringer og 
viser dem omsorg, vil barna kjenne at de blir 
møtt og hørt. De ansatte støtter opp under 
barnas autonomi gjennom medvirkning og 
handlefrihet. Dette danner et godt grunnlag 
for relasjonsbygging som gjør at barna blir 
mer mottagelige for tydelige grenser fra aktive 
og varme ansatte. 

SOSIAL KOMPETANSE 

Raushet,
likeverd og 

respekt
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De ansatte legger til rette for at barna får varierte 
og positive erfaringer med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel. Språk er et redskap 
for å uttrykke egne tanker, meninger og følelser. 

I lierbarnehagen har vi en bevissthet om hvor 
viktig godt språkarbeid er. Det er av betydning 
for utviklingen av vennskap, deltakelse i lek, 
kommunikasjon, opplevelser, læring og for å 
skape et solid grunnlag for senere lese- og 
skrivemestring i skolen. Barns språk utvikles 
gjennom samspill og i samtale med andre. 
Språk er sentralt i møter mellom barn og 
ansatte i rutinesituasjoner, spontane hendel-
ser og i planlagte aktiviteter. I lierbarnehagen 
er ansatte gode språkmodeller og opptatt av 
helhetlig samspill og god kommunikasjon.  
Vi styrker språkmiljøet gjennom aktiviteter,  
pedagogisk innhold, materiell og tilrettelegging 
av rom og utstyr. Gjennom språkarbeidet  
bidrar lierbarnehagen til at barna får utvikle 
og utforske sin forståelse og kompetanse. 

Flere av lierbarnehagene kjennetegnes av 
et flerspråklig miljø. Barns språkferdigheter 
kartlegges, og det sørges for god kvalitet i 
språkopplæringen i samarbeid med PPT. 

Lier kommune er språkkommune og jobber 
systematisk med språk og kommunikasjon.  
Vi følger Språkløyper som er utviklet av Kunn-
skapsdepartementet, Lese- og skrivesenteret 
og Utdanningsdirektoratet. Språkløyper består 
av kompetanseutviklingspakker med fagstoff, 
spørsmål og oppdrag som kvalitetssikrer språk-
arbeidet. Hver barnehage har språkkontakt 
som deltar aktivt i kommunens språknettverk. 

For å sikre at barna utvikler seg i tråd med sine 
forutsetninger må ansatte ha kunnskap om 
enkeltbarnets språklige mestring. Ansatte støtter 
og utfordrer barnet i aktiviteter som ligger innen-
 for barnets nærmeste utviklingssone. Kartleg-
gingsverktøyet TRAS brukes for å dokumentere 
og følge opp alle barns språk utvikling.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

8
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Barnehagene er forpliktet til å arbeide etter 
gjeldende lovverk, rammeplan, forskrifter og 
nasjonale styringsdokumenter. Følgende prin-
sipper trekkes fram og ligger til grunn for alt 
arbeid i lierbarnehagen.
 
Progresjon, utvikling og tidlig innsats
Progresjon i barnehagen innebærer at alle 
barn utvikler seg, lærer og opplever fremgang. 
Barnehagen legger til rette for progresjon 
gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeids-
måter, leker, materialer og utforming av det 
fysiske miljø. Barna får utfordringer tilpasset 
sine erfaringer, interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. Barnehagen tilrettelegger for at 
barna får varierte leke-, aktivitets- og lærings-
muligheter. Personalet bidrar til at barna får 
mestringsopplevelser og samtidig har noe å 
strekke seg etter. 

Tidlig innsats er et viktig prinsipp i lierbarne-
hagen og innebærer at vi jobber forebyggende. 
Gjennom tidlig innsats og tilrettelegging sikrer 
lierbarnehagen at barn utvikler seg ut fra egne 
forutsetninger. Tiltak og ressurser settes inn 
tidlig, og vi unngår en «vente-og-se-holdning». 

Barnehagen viser handlekraft når barn tren-
ger ekstra hjelp og støtte. Personalet kjenner 
til risikofaktorer, har kompetanse om barns 
utvikling og jobber systemisk for å utjevne  
forskjeller. Lierbarnehagen har gode rutiner 
for samarbeid med relevante hjelpeinstanser. 
Det avholdes jevnlig tverretatlige møter der 
barnehage, barnevernstjenesten, PPT og  

helsetjenesten samarbeider til beste for barnet. 

Barns medvirkning 
I lierbarnehagen ivaretar vi barnas rett til 
medvirkning. Vi legger til rette for og oppmunt rer 
til at de får gitt uttrykk for sitt syn på barne-
hagens daglige virksomhet (jf. Grunnloven, 
FNs barnekonvensjon og barnehageloven). 
Medvirkning er todelt og handler på den ene 
siden om barnas mulighet til å delta i felles-
skapet. På den andre siden handler det om 
å bli lyttet til og få uttrykke egne ønsker, ideer 
og følelser. Barna, også de yngste, får jevnlig 
mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. De 
opplever direkte innflytelse på det som skjer 
og er aktører i egne liv, i lek og læring. Deres 
stemme tas på alvor og de medvirker i felles-
skapet. Barne hagens planer tar utgangspunkt 
i barnas innspill, ideer, interesser og behov. 
Det er rom for fleksibilitet og mulighet for 
endringer.

Samarbeid hjem-barnehage til  
barnets beste
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 (jf. barnehage-
loven § 1).

I lierbarnehagen er foreldrene en viktig ressurs 
som vi samarbeider med både på individ- og 
gruppenivå. Barnehagepersonalet tar initiativ 
og følger opp samarbeidet som preges av 

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER  
FOR LIERBARNEHAGEN

8
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åpen dialog og tillitsrelasjoner. Barnehagen  
og hjemmet dekker ulike roller og har ulikt  
ansvar. Sammen og hver for oss tar hjem 
og barnehage ansvar for barns utvikling og 
læring. I lierbarnehagen er vi opptatt av gode 
samtaler ved levering og henting. Det er 
viktig at barnet og foreldrene blir møtt på en 
tillits vekkende og god måte. Foreldre og barn 
møter en ansatt som kjenner barnet. I hente-
situasjoner kan ansatte f.eks. fortelle hvem 
barnet har vært sammen med eller om noe 
det har opplevd. Disse møteplassene trygger 
foreldrene på at deres barn blir sett og ivare-
tatt, alene og i samspill med andre.  

Det formelle samarbeidet ivaretas ved at 

for eldrene tilbys to foreldresamtaler og 
minimum ett foreldremøte per år. Tett sam-
arbeid med foreldre bidrar til å kunne avdekke 
barns behov for støtte og tilrettelegging tidlig. 
Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
er andre formelle samarbeidsarenaer. 
Barnehagen deler planer med foreldrene. 
Flere møtepunkt avtales ut i fra foreldrenes 
og barnets behov. Det arrangeres ulike 
møteplasser der både barn, foreldre og 
personalet samles.

Mangfold og inkludering 
Tilrettelagt barnehagetilbud er et grunn  -
legg ende prinsipp. Barnehagetilbudet 
tilrettelegges slik at barna opplever å tilhøre 

I lierbarnehagen 
fremmer vi respekt for 
menneskeverdet ved å 

synliggjøre og verdsette 
mangfold og gjensidig 

respekt.
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fellesskapet, har gleden av å bidra, mestrer 
og når sine mål. 
 
I barnehagehverdagen møter barna med sin 
bakgrunn, sine forutsetninger og interesser, et 
mangfold av utfordringer. Mangfoldet bidrar 
til å styrke både fellesskapet og det enkelte 
barns utvikling. 

I lierbarnehagene gjør vi ikke forskjell på 
barna, alle er med og deltar på det som skjer. 
Ved utflukter og aktiviteter er BUA en god 
samarbeidspartner hvor foreldre kan låne 
utstyr gratis. Alle har da det utstyret som 
trengs, som f.eks. skøyter til en skøytedag. 
I lierbarne hagen fremmer vi respekt for 

menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette 
og fremme mangfold og gjensidig respekt. 

Overganger 
Overganger er en naturlig del av livet. Barnets 
rett til medvirkning ivaretas i overganger.  
I lierbarnehagen inviteres nye barn til besøks-
dag før tilvenningen begynner. Omfanget 
av tilvenningsperioden varierer ut ifra det  
enkelte barns behov. Fokus er å bli kjent og 
trygg i barnehagen. Barna er trygge på at de 
ansatte liker dem og er der for dem, og at 
barnehagen er et godt sted å være. God dialog 
med foresatte etableres i tilvenningsperioden. 
Vi har lykkes når foreldre er trygge på at 
deres barn blir sett og har det godt, og når 
barna gleder seg over å være i barnehagen. 

At barn bytter avdeling er også en overgang. 
Personalet sørger for at barn og foreldre får 
tid og rom til å bli kjent med nye barn og  
ansatte. Nye vennskap skal etableres. Barnet 
må oppleve å bli sett, anerkjent og få følelsen 
av å høre til. 

Barnehage og skole er deler av samme 
utdanningssystem. Begge er institusjoner 
for omsorg, lek og læring. Barna møter lik-
hetstrekk og ulikheter når de begynner på 
skolen. Barnehage og skole har felles ansvar 
for at barna møter skolen med nysgjerrighet 
og tillit til egne forutsetninger. I Lier gjen-
nomføres lærende nettverk for ansatte som 
jobber med de eldste i barnehagen og de 
yngste på skolen. Her blir vi bedre kjent med 
hverandres egenart og praksis for å gjøre 
overgangen best mulig for alle. I følge barne-
hageloven skal barnehagen i samarbeid med 
foreldre og skolen legge til rette for at barna 
får en trygg og god overgang fra barnehage til 
skole og eventuelt skolefritidsordning. 
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I Lier har vi en egen plan, Eldst i barnehagen 
- yngst på skolen for samarbeid og sammen-
heng i overgang til skole. I følge planen har 
barnehagen og skolen overføringssamtaler om 
alle barn. Foresatte gir samtykke til infor masjon 
som overføres skolen. Raushet, likeverd og 
respekt gjennomsyrer samtalene. 

Barnehagen gjennomfører en avsluttende 
samtale hvor foreldrene trygges på overgangen. 
Dersom barnet eller foreldrene trenger mer 
støtte i overgangen strekker vi oss langt for å 
imøtekomme dette. Vi har lykkes når alle barn 
møter skolen med positiv forventning.

I lierbarnehagen har leken en sentral plass og 
lekens egenverdi anerkjennes. Barnehagen 
gir gode vilkår for lek, vennskap og barns egen 
kultur. Leken er en frivillig aktivitet og en del 
av barnets naturlige væremåte. For barn er  
leken nødvendig for utvikling og vekst. Gjennom 
lek utvikler barn lekekompetanse, som igjen 
er en grunnleggende ferdighet for utvikling 
generelt. Leken er en metode for læring som 
bidrar til å skape engasjement, interesse og 
motivasjon med mulighet for å tilføre nye er-
faringer og opplevelser. Gjennom lek utvikles 
sosial kompetanse, språk og læring knyttet til 
barnehagens fagområder. 

Lierbarnehagen utjevner sosiale forskjeller 
og ivaretar barnas behov for omsorg, lek og 
læring. Vi har kompetente ansatte som er 
nære, deltagende og tilstede i leken. Dette er 
en forutsetning for at barna blir inkludert, og 
føler seg som en verdifull del av fellesskapet. 
Leken er en brobygger mellom barn og berikes 
av etnisitet, kultur og språk. 

Lekens egenverdi
Lek gir glede, er lystbetont, og er et mål i seg 
selv. Gjennom lek bygger barna gode relasjoner 
og etablerer vennskap. Barnas egne interesser 
og initiativ er utgangspunkt for leken og skaper 
engasjement og glede. I lierbarnehagen er 
vi opptatt av at leken er på barnas initiativ og 
tar utgangspunkt i hverdagssituasjoner og 
erfaringer. På denne måten skaper leken 
mening i barnas opplevelser her og nå. 

I både formell og uformell lek får barna mulig-
het til medvirkning. I lierbarnehagen er barna 
aktivt deltagende i planlegging, gjennomføring 
og evaluering, og får dermed innflytelse på 
det som skjer i barnehagen. Ansatte med 
god lekekompetanse og kunnskap om barns 

LEK OG LÆRING   

MÅL
Barna i lierbarnehagen er lekne og 
aktivt deltakende i et inkluderende 
fellesskap og møter samfunnet med 
nysgjerrighet og utforskertrang.  
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utvikling tilrettelegger for lek og progresjon. 
De ansatte er rollemodeller for barna og har 
selvrefleksjon og bevissthet om egen rolle. 
Ved at den ansatte beskytter, bekrefter og 
beriker leken, får barna de beste muligheter til å 
oppleve seg som betydningsfulle i fellesskapet.

Lek gir læring
Barn lærer når de leker. Både formell og 
uformell læring skjer gjennom lek. Den voksen-
styrte leken gir en formell læringssituasjon, 
der leken kan brukes som et middel mot et 
konkret læringsmål. Den uformelle læringen 
her- og nå, er spontan og indremotivert. 

Barna lærer samspill, utvikler sosiale ferdig-
heter og positiv selvfølelse gjennom lek. Barna 
lærer å mestre motgang og får trening i å løse 

konflikter gjennom samarbeid. Når barn leker 
f.eks. «fangelek» gir det, i tillegg til å være gøy, 
robuste barn. Ved å tåle å «bli tatt» og hånd tere 
følelsene knyttet til det, øves evnen til selv-
regu  lering.  I lek mer enn noe annet, trenes 
barnets evne til selvmonitorering. Dette gir 
bevissthet om hvordan egne handlinger skaper 
reaksjoner hos andre, og hvordan andres 
atferd påvirker en selv. Ved å være i lek lærer 
barnet å regulere følelser. De opplever gode 
tillitsrelasjoner og utvikler mestringsstrategier. 

Ved å la leken være barns viktigste lærings arena, 
tar lierbarnehagen utgangspunkt i barns egne 
forutsetninger for læring. I formelle lekesitua-
sjoner legger vi til rette for læring innenfor alle 
rammeplanens fagområder; - kommunika sjon, 
språk og tekst, - kropp, bevegelse, mat og helse, 

Barna i lier-
barnehagen er lekne 

og aktivt deltakende i et 
inkluderende fellesskap 

og møter samfunnet 
med nysgjerrighet og 

utforskertrang.  
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- kunst, kultur og kreativitet, - natur, miljø og 
teknologi, - antall, rom og form og - nærmiljø 
og samfunn.  

Språk utvikles i samhandling med andre. 
Gjen nom varierte lekemiljøer, ute og inne, 
inspireres barna til å bruke språket aktivt. 
Både ordforråd og begrepsforståelse utvikles 
gjennom leken. Rollelek krever et godt utviklet 
språk. Det å gå inn og ut av roller er en 
krevende øvelse. Gjennom rollelek trener 

barna på hverdagssituasjoner. 

Lierbarnehagen legger til rette for at barna 
får et mangfold av naturopplevelser som arena 
for lek og læring. Motoriske ferdigheter trenes 
gjennom å sanse, oppleve, lære, leke og skape 
med kroppen som utgangpunkt. Barnas 
kreativitet, nysgjerrighet og skaperglede legger 
grunnlaget for deltakelse, lek og læring i lier-
barnehagen. 

Når foreldre spør barnet sitt «hva har du gjort i dag?» Og barnet svarer «bare lekt». 
Da har barnet:

Kilde: Utdanningsforbundet.
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Kilde: Utdanningsforbundet.

Til utviklingsområdet er det beskrevet kjenne-
tegn på god praksis og hva denne praksisen 
betyr for barnet. Målene som retter seg mot 
lek og læring i lierbarnehagen er avhengig 

av personalets kompetanse, holdninger og 
verdier, og virkeliggjøres gjennom de ansattes 
handlinger i møte med barn.

DETTE BETYR AT BARNET:
• opplever undring, humor og glede
• har gode relasjoner til barn og voksne
• mestrer å være i en aktivitet over tid
• utvikler gode sosiale ferdigheter
• opplever fellesskap, tilhørighet og reell   
 medvirkning
• lærer å være fantasifull, kreativ og 
 nysgjerrig

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS: 
• Barnehagen har varierte leke- og lærings-
 miljøer
• Barnehagen gir tid og rom for lek og læring
• Barnehagen har et godt språkmiljø
• Personalet er tilstede og lekende deltagere 
• Personalet ler og gleder seg sammen med  
 barna
• Det er progresjon i aktivitetene 

LEK OG LÆRING I LIERBARNEHAGEN 
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Barnehagen har en helsefremmende og fore-
byggende funksjon og tilrettelegger for sosiale 
fellesskap i trygge omgivelser. Dette er viktig for 
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd. Det bidrar også til å utjevne sosiale 
forskjeller. Livsmestring forutsetter at barna 
opplever god balanse mellom de krav barne-
hagen stiller og de forutsetninger som barnet 
har for å møte disse. I lierbarnehagen trener 
barna på å håndtere både medgang og motgang. 

I lierbarnehagen har vi fokus på et inkluderende 
barnehagemiljø hvor alle barn opplever tilhørig-
het og vennskap. Sunne og aktive liunger er 
en metode for å fremme bevegelsesglede 
og sunne matvaner. Lierbarnehagen følger 
årshjul for livsmestring i barnehage og skole 
som systematiserer samarbeidet med helse-
tjenesten.

Inkluderende barnehagemiljø
Miljøet i lierbarnehagen preges av raushet, 
likeverd og respekt. Her er det plass til alle.  
Opplevelser i barnehagen er viktig for barnet 
her og nå, samtidig som erfaringer tidlig i livet 
er avgjørende for barnas fremtidige psykiske 
helse. Lierbarnehagen er en trygg arena hvor 
barna blir sett og anerkjent i lek og læring, 

gleder og sorger. Aktive, tilstedeværende og 
observerende ansatte hjelper til med å sette 
ord på følelser og situasjoner og hjelper barna 
med å ordne opp i uenigheter og konflikter. 
Barna inviteres inn i lek og samspill. Vi jobber 
kontinuerlig og systematisk med å forebygge, 
avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. 
Det er ikke rom for å utestenge andre i lier-
barnehagen. 

En del av den ordinære pedagogiske praksisen 
i lierbarnehagen er å fremme trygge og gode 
barnehagemiljø. Vi jobber målrettet og syste-
matisk med universelle tiltak for å inkludere 

LIVSMESTRING 
OG HELSE

MÅL
Barna i lierbarnehagen er robuste, 
mestrer hverdagen og er rustet for 
framtidige utfordringer. 



16    KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2019 - 2020 KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2019 - 2020   17

alle i en vi-kultur. God pedagogisk ledelse og 
godt foreldresamarbeid danner fundamentet 
for at alle barn trives og føler tilhørighet. 

I lierbarnehagen har alle ansatte felles tema-
forståelse om krenkelser og mobbing. Vi kjenner 
våre plikter etter regelverk og rutiner. De 
ansatte identifiserer og setter inn tiltak rettet 
mot særskilt sårbare barn. Barna vet at de 
må si ifra til en voksen dersom de selv eller 
andre utsettes for negative handlinger. Det 
oppleves trygt å si ifra. Foreldres kompetanse 
økes, dette er tema i møter og samtaler i lier-
barnehagen.

Lierbarnehagen har nulltoleranse for mobbing 
og benytter følgende definisjon: «Mobbing av 
barn i barnehagen er handlinger fra voksne 
og/eller barn som krenker barnets opplevelse 
av å høre til og være en betydningsfull person 
for fellesskapet» (Ingrid Lund, 2017). Styrer 
tilrettelegger for ferdighetstrening slik at de 
ansatte kan avdekke og håndtere barns  
negative atferd. Direktoratet anbefaler barne-
hagene å følge handlingssløyfen for systematikk 
i arbeidet for et inkluderende barnehagemiljø.

5
Sette inn 
tiltak og 
evaluere

1
Følge 

med og 
følge opp

2
Gripe

direkte inn
4

Undersøke

3
Varsle
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Bevegelsesglede: 
I lierbarnehagen er alle barna ute hver dag og 
opplever gleden ved alle årstidene på kroppen. 
Barna beveger seg på ulikt underlag, langs 
gangvei og i ulendt terreng i skog og mark. 
Lierbarnehagen tilrettelegger for ukentlige 
turdager og planlagt fysisk aktivitet. Barna 
får fysiske utfordringer tilpasset eget nivå. 
Aktivitetene legger fundamentet for motorisk 
utvikling og livslang bevegelsesglede.  Det er 
et mål at alle skal med. Aktiviteten er lyst-
betont, variert og baseres på barnas egne valg 

gjennom medvirkning. Daglig fysisk aktivitet 
fremmer god psykisk helse. I lierbarnehagen 
har vi fokus på at barnehagedagen har god 
balanse av aktiviteter og hvile. Hvile kan opp-
leves ulikt fra person til person, noen vil ha 
behov for å sove litt, mens andre har behov 
for å sitte i ro og lese i en bok. 
 
Sunne matvaner: 
Barna i lierbarnehagen tilegner seg god mål-
tidsrytme og sunne matvaner. De tilbys et variert 
og sunt kosthold hver dag. Vi følger helse-
direktoratets retningslinjer for mat og måltider 
i barnehagen. Grønne Lier bugner av bær, 
frukt og grønt, barna i lierbarnehagen nyter 
godt av dette hver dag. Matglede kombinert 
med hyggelig samtale rundt bordet, fremmer 
språkutvikling og styrker det sosiale fellesskapet. 
God hygiene i forbindelse med måltidene er 
noe barna lærer i løpet av barnehageårene, 
dette forebygger smitte og sykdom. 

Bevegelsesglede og sunne matvaner

Barna i lierbarnehagen har holdninger, 
kunnskaper og ferdigheter som setter 
dem i stand til å ta fremtidige gode 
helsevalg. De er fysisk aktive, har sunne 
matvaner og bidrar til et samfunn 
preget av livsmestring og god helse.  

KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2019 - 2020   19
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Barna i lier-
barnehagen er robuste, 
mestrer hverdagen og er 

rustet for framtidige 
utfordringer. 
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Til utviklingsområdet er det beskrevet kjenne-
tegn på god praksis og hva denne praksisen 
betyr for barnet. Målene som retter seg mot 
livsmestring og helse i lierbarnehagen er 

avhengig av personalets kompetanse, 
holdninger og verdier, og virkeliggjøres 
gjennom de ansattes handlinger i møte 
med barn. 

LIVSMESTRING OG HELSE 
I LIERBARNEHAGEN

DETTE BETYR AT BARNET:
• opplever trygghet
• bidrar i fellesskapet og slipper andre til
• løser konflikter til beste for seg selv og andre
• deltar lystbetont i fysisk aktivitet både ute  
 og inne
• møter sunt og variert kosthold
• opplever egenverd
• opplever å være betydningsfull i fellesskapet

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS: 
• Personalet er varme og grensesettende
• Personalet er tilstedeværende og engasjerte
• Personalet er gode rollemodeller og legger  
 til rette for fysisk aktivitet 
• Barnehagen bidrar til å skape robuste barn
• Barnehagen bidrar til sosial utjevning og   
 fremmer inkludering 
• Barnehagen har gode rutiner for å forebygge,  
 fange opp og håndtere krenkelser og mobbing 
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LIVSMESTRING OG HELSE 
I LIERBARNEHAGEN

I Lier er vi opptatt av å gi et barnehagetilbud 
med høy kvalitet. Det jobbes systematisk med 
pedagogisk ledelse og utvikling av barne-
hagen som lærende organisasjon. Vi benytter 
barnehagebasert kompetanseutvikling som 
metode for organisasjonslæring. Fokus ligger 
på langsiktighet, kontinuitet og fornyelse gjen-
nom forbedring og utvikling. I lierbarnehagen 

har vi utviklet en modell med kjennetegn på 
god pedagogisk ledelse. Den er i hovedsak 
et verktøy for refleksjon og utvikling, danner 
utgangspunkt for god praksis, relevante og 
praksisnære drøftinger. Kjennetegnene brukes  
også i forbindelse med barnehagebasert 
kompetanseutvikling. 

PEDAGOGISK LEDELSE 
I LIERBARNEHAGEN
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Ansatte i lier-
barnehagen er varme 
og grensesettende og 
ser hvert enkelt barn 
samtidig som vi har 
blikk for helheten.
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I lierbarnehagen er vi opptatt av kvalitet i 
barne hageledelsen. Styrer har overordnet 
ansvar for å iverksette og lede barnehagens 
arbeid med planlegging, dokumentasjon og 
vurdering. Styrer er personalleder og sørger 
for god intern og ekstern kommunikasjon.  
I tillegg bidrar styrer til kunnskapsdeling på 
tvers av grupperinger, skaper god delings kultur 
i ansattgruppa og stimulerer til deltagelse i ulike 
nettverk. Styrer implementer kvalitetsplan for 
lierbarnehagen i egen barnehage, legger til 
rette for progresjon, langsiktig tenkning og 
bruker kvalitetsplanen som styringsverktøy.

Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, 
progresjon, vurdering og dokumentasjon av 
arbeid i barnegruppen og er arbeidsleder for 
sine medarbeidere. Styrer og barnehagens 
pedagogiske ledere utgjør barnehagens leder-
team.  De har helhetlig fokus på mål, innhold, 
arbeidsmåter og organisering av barnehage-
dagen for å videreutvikle virksomheten.

Gruppeledelse i lierbarnehagen fokuserer 
på at det å lede barna utføres på en pedago-
gisk måte. Ledelse kan være fordelt på ulike 
faggrupper. Utgangspunkt er god praksis og 
relevante praksisnære drøftinger mellom de 
ansatte. Gruppeleder etablerer gode rutiner, 
motiverer og gir barna positive forventninger 
som virkemiddel for å fremme barnas moti-
vasjon og utvikling. Gruppelederen mestrer å 
veksle mellom det å være en god rollemodell 
og å lede barnegruppen på en profesjonell, 
pedagogisk måte. Ansatte som påtar seg 
lederoppgaver er seg bevisst at de er leder.

Egenledelse er den ansattes evne til selv å 
være aktiv og selvstendig i egne oppgaver over 
tid. I lierbarnehagen har ansatte god kompe-
tanse om lek, kan tilrettelegge for godt lærings-
miljø og er lekende. Den ansattes entusiasme, 
kreativitet og skaperevne er avgjørende i arbeidet 
med barn. Barn ser på alle voksne som ledere. 
Den ansatte må være bevisst sitt ansvar for 
relasjonen til enkeltbarn og grupper. Barn har 
rett på gode autoritative rollemodeller.

Den autoritative voksenstilen utgjør en 
viktig del av barnehagens pedagogiske platt-
form. Ansatte i lierbarnehagen er varme og 
grensesettende og ser hvert enkelt barn 
samtidig som vi har blikk for helheten. Alle 
ansatte utøver sitt yrke i en dynamisk kombi-
nasjon av varm relasjonsbygging og utøving 
av en tydelig voksenstil når det gjelder å sette 
krav og grenser. 

AUTORITATIV

Mye

Lite

Lite

AUTORITÆR

ETTERGIVENDEFORSØMMENDE

MyeRelasjonsakse

Kontrollakse
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Didaktisk relasjonstenkning er sentral i 
pedagogisk ledelse. Dette er et nyttig verktøy 
for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
barns leke – og læringsprosesser. Momenter 
i denne tenkningen er: innhold, arbeidsmåter, 
mål, rammefaktorer, evaluering og menneske-
lige forutsetninger.  

Barnehagen som lærende organisasjon
Lierbarnehagen er en lærende organisasjon 
som er rustet til å møte nye krav og utford-
ringer. Et kjennetegn er at alle ansatte er 
engasjert i å skape og dele kunnskap om 
hvordan de best når barnehagens mål. Vi har 
endringsvilje, endringskompetanse og ser ting 
på nye måter. I samarbeid utforsker og utfor-
drer vi praksis. Systematisk vurderingsarbeid 
er avgjørende for å utvikle barnehageorgani-
sasjonen. Barnehagen er bærer av tradisjoner, 
sammensatt kompetanse og taus kunnskap.  
I lierbarnehagen jobber vi aktivt for å sikre at 
kunnskapen settes i system og nedfelles i barne -
hagens praksis og rutinebeskrivelse. Kvalitets-
utvikling i barnehagen innebærer en stadig 
utvikling av personalets kompetanse. I lierbarne-
hagen holder alle seg faglig oppdatert. Dette 
innebærer at vi i fellesskap leser ny litteratur og 
forskning, reflekterer og relaterer til egen praksis. 

I lierbarnehagen omsetter vi barnehageloven 
og rammeplanenes mål og intensjoner til 
pedagogisk praksis. Utviklingsarbeid er en 
kontinuerlig prosess, noe som danner grunn-
laget for vårt pedagogiske innhold. Vårt arbeid 
bygger på helhetlig systemisk tenkning og 
er forankret og forpliktende for alle ansatte. 
Vi utvikler barnehager som bærer preg av 
fleksibilitet og vikultur. Gjennom observasjon, 
veiledning og refleksjon forbedrer, fornyer og 
foredler vi felles praksis, slik at barna får det 
beste utgangspunktet for videre utvikling. 

Styrerne er organisert i nettverk for å bygge 
kapasitet på tvers av barnehagene. Lier 
kommune har kompetanseplan, arrangerer 

Menneskelige forutsetninger

Evaluering Innhold

Mål

Rammefaktorer Arbeidsmåter



24    KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2019 - 2020 KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2019 - 2020   25

styrersamlinger, felles fagdager og deltar i 
ulike kompetansehevingsprogram. 

Barnehagebasert kompetanseutvikling 
I Lier benyttes barnehagebasert kompetanse-
utvikling som metode for å utvikle en lærende 
organisasjon. Barnehagebasert kompetanse-
utvikling innebærer at styrer og alle ansatte 
deltar i en utviklingsprosess på egen arbeids-
plass. Hensikten er å utvikle barnehagens 
samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter 
og bevege barnehagen fra individorientert til 
kollektiv kompetanseutvikling.

Det er leders oppgave å sørge for at arbeids-
fellesskapet preges av raushet, åpenhet og en 

god utviklingskultur. Alle ansatte i lierbarne-
hagen bidrar positivt til dette gjennom aktiv 
deltakelse og felles forpliktelse. Vi har rom for 
å prøve og feile, slik at engasjement, kreativitet 
og innovasjoner preger vår barnehagebaserte
kompetanseutvikling. For å lykkes i dette 
arbeidet er tillit og psykologisk trygghet en 
forutsetning. I lierbarnehagen tar vi alt i beste 
mening, vi vil hverandre vel, spiller på lag og 
heier hverandre fram i et inkluderende  
arbeidsfellesskap. Vi er lojale overfor hver-
andre og forplikter oss til å følge opp felles 
bestemmelser. Sammen finner vi gode tiltak 
til forbedring. Vi bruker hverandres styrker, 
framsnakker andre og foredler det vi er 
gode på.
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Lierbarnehagen 
– fundament for livet,

springbrett til 
verden.


