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Sagaskogen barnehage

– avdeling Sagalund og Rustadskogen



Satsningsområder 201 7
Felles satsningsområder for kommunale barnehager

Lederskap
Leke og læringsmiljø
Pedagogisk dokumentasjon
Språk og kommunikasjon
Realfag

Sagaskogen barnehages prioriterte satsningsområder

Kvalitet i barnehagen med utgangspunkt i barnehagen som en lærende
organisasjon.

Pedagogiskdokumentasjon
Fysisk miljø
Prosjekterende arbeid med barn
Refleksjon og filosofiske samtaler med barn

F el les satsningsområder og
prioriterte områder i 201 7
Felles tema for hele barnehagen var i 2017 «Natur» . Gjennom prosjektet om
natur, sku l le barna få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve natur en
som arena for lek og læring . For å finne ut av hva barna var interessert i og
hvilke teorier og strategier barna hadde, gjennomført e personalet følgende:

• Sommeroppdr ag til foreldre
• Observasjon / dokumentasjon – kamera og video
• Filosofiske samtaler med barna
• Tegning
• Fabulering /tekstskaping med barn
• Smågrupper
• Filosofiske samtaler
• La ut spor i garderoben hver uke
• Turer med et bestemt fokus
• Tilrettela for intelligente situasjoner
• Tilrettela det fysiske miljøet



Med utgangspunkt i overforstående punkter , valgte avdelingene følgende
målsettinger for videre arbeid med prosjektet «natur».

«Gjennom undring, fabulering og samtale med barna skal vi legge til rette for
kroppslig rollelek i naturen. Vi skal drøfte og filosofere med barna rundt
opplevelsene, teoriene og lekene som oppstår.»

«Gjennom lek med sølekaker ønsker vi å styrke fellesskapsfølelsen.
Sølekaker blir vårt verktøy for å arbeide med b la fellesskap, være sammen,
lek forståelse og språk/begreper.»

«Gjennom kroppslig lek skal personalet styrke felleskapet»

«Barna skal få en forståelse av hvordan, hvor og hva som bor i skogen.»

Refleksjonsmøte – forgreininger
Rolleleken / regellek Hytter /konstruksjoner

Sitat fra
interessert i naturen. De har

Barn og voksne i roller. Rev,
høns, og til og med marken.
Allerede på vei til skogen ble det
satt i gang en lek der hønene
(barna) skulle forbi reven
(Kasper). I skogen fortsetter det
lek som er inspirert av en annen
regellek – Haien kommer – med
rev/høns/mark i stedet.

Barna gå r i ulike roller på eget
initiativ – lager mat, finner steder
å bo, finner på ulike
handlingsmønster – de bruker
naturmaterialene til rekvisitter og
miljøet i seg selv til
skjulesteder/hus/ osv. Og de
knytter det sammen med gitte
sannheter de har lært seg.

Enten det er naturskapte eller
menneskeskapte hus/hytter så er det
spennende. Barna utforsker og bruker
hyttene i rolleleken..
De bruker også pinner og trær til å lage
egne hytter.

Vi har brukt Revehi, hønsehus og
markens ganger under jorda til
inspirasjon og grunnlag for samtale i
samlingsstundene i det siste, og vi
merker at de tar dette med seg ut i
skogen. Som f.eks. ‘’revehiet’’ på bildet.



Sitat fra refleksjon s protokollen i september 2017
«I september avsluttet vi observasjonsperioden og fant ut at barna er veldig

interessert i naturen. De har egne forestillinger om hva naturen er eller kan
være. Ulike forskningsmetoder ble brukt, som ga oss flere svar p å barnas
interesse i naturen. Barna er rett og slett opptatt av «hva/hvem bor i naturen,
hvordan og hvorfor». Å bo i naturen er et spennende tema. Barna har reflektert
om avhengigs forhold mellom mennesk er, dyr og planter i naturen. De har blitt
mer og mer opptatt av økosystemet. De vet og sier også at noen ødelegger
nature n, skader dyr osv. , m en at også naturen kan skade mennesker. Dette
gjelder spesielt giftige sopper. Barna utrykte de negative og posit ive
opplevelsene med naturen, gjennom fabuleringsmetode. »

Barnehagens felleskap har gjennom det prosjekterende arbeidet med natur blitt
benyttet som en arena der barna og personalet har fått erfaringer med å lytte til
hverandre, reflektere over sine egne og andres synspunkter, samt ivareta
hverandre behov. Ved å være en del av et sosialt felleskap har barna fått
mulighet til å utvikle sitt eget potensialet og danne vennskap. Gjennom arbeidet
med natur p rosjektet har vi vært igjennom r ammeplanens fagområder på flere,
varierte måter.

Barnehagen involvert foreldrene i prosjektet ved å gjøre de delaktige i å
utforme spor til videre prosjekterende arbeid med barna. Foreldrene fikk
en konkret oppgave: «lage huset til katten med tilgjengelige materialer».
På 15 minutter, og gjennom en imponerende samarbeidsprosess, bygde
foreldrene huset som stod i fokus hos barna i en lang periode.



Tiltak og effekt av tiltak 201 7
Vurdering av de viktigste tiltake ne for å bedre kvaliteten i 2017 :

1. Benytte videodokumentasjon for å videreutvikle praksis
2. Opparbeide kompetanse på realfag
3. Fremme og jobbe for oppgradering av det fysiske miljøet ute og inne
4. Jobbe for å fre mme trådløst nett i barnehagen, slik at vi kan få nettbrett i
begge barnehagene i tråd med IKT plan
5. Videreutvikle barnesamtaler, spesielt filosofiske samtaler

Effekt av tiltak: Gjennom arbeidet med natur prosjektet har vi sammen med
barna opparbeidet en bredere forståelse av realfag. I dette har v i har jobbet mye
me d refleksjon, både i personal gruppen, men også med barna. Dette har blant
annet ført til etableringen av et reflekterende team, som skal bidra til å
videreføre kompetansen og erfaringene vi har fått til andre barnehager i
kommunen. Vi dere erfarer vi at barna har blitt bedre tenkere , ved at de ser flere
perspektiver og nye tema tikker innenfor ulike områder. B arna evner å strekke
seg lengre, enn det samtalene startet med. Vi erfarer videre at b åde barn og
personalet har utviklet seg ved at de har fått større forståelse av verdien av
likheter og ulikheter i et felleskap.



Begge husene har fått oppgradert utemiljøene med nytt sedum tak, samt at
avdeling Sagalund har fått nye lekeapparater ute.
Vi har fått trådløst nett i en av to avdelinger. Foreløpig ingen nettbrett.

Foreldre undersøkelsen ( Udir) 201 7
Foreldreundersøkelsen viser til gode resultater i begge avdelingene :
Svarprosent avdeling Rustad: 71,05 %
Tilfredshet generelt avdeling Rustad : 4,5

Svarprosent a vdeling Sagalund : 77,78 %
Tilfredshet generelt avdeling Sagalund : 4,5

Tre områder utpekte seg med lavere score. Ut ifra disse områdene vil
barnehagen jobbe videre med:

Renholdet i barnehagen
mattilbudet
Barnehagens lokaler

Se barnehagens nettsider for mer informasjon:
http://www.as.kommune.no/sagaskogen - barnehage.350451.no.html

Utviklingsmelding 201 8

De viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i barnehagen i 2018 :

1. Legge til rette for variert lek slik at alle barn får mulighet til positiv lek i
samspill med andre.

2. Tilrettelegge for meningsfulle møteplasser i barnehagen
3. Jobbe for å sikre et helhetlig læringsløp gjennom å sikre gode o verganger

for ba rn
4. Videreutvikle det prosjekterende arbeidet som gjøres i barnehagen
5. Videreutvikle vurderingsarbeidet som legger grunnlaget for at Sagaskogen

barnehage er en lærende organisasjon.
6. Jobbe for at barnehagen får t rådløst nettverk og nettbrett som er

utgangspun ktet for å sikre Rammeplanens intensjoner om at barnehagen
skal jobbe med digitale verktøy sammen med barn.

http://www.as.kommune.no/sagaskogen-barnehage.350451.no.html


Områder for videre utvikling
For å imøtekomme de n økende politiske og samfunnsmessige interessen for
barnehagen som det første leddet i utdanningsløpet, ønskes det at det etableres
dialogmøter mellom styrerne og politikere i kommunen. Dialogmøtene kan være
en god arena for å videre sikre et godt samarbeid og en felles forståelse for de
utfordringene som etter hvert kan etableres i barne hage feltet.

I ny r ammeplan for barnehagene er det blitt et krav om at personalet skal bruke
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn. For å oppfylle
rammeplanens føringer er det et sterkt behov for å bedre de digitale løsningene
og verktøyene i barnehagen e . M ed dagens utstyr og digitale muligheter i
barnehagene , er det ikke rom for å imøtekomme rammeplanens lovpålagte
føringer .

Videre oppleves et behov for en gjennomgang av hvordan tverrfaglige ressurser,
organisering og tiltak oppimot barn med spesielle behov organiseres og brukes til
bar nets beste.
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