
 
 
 
 

Profil Breivika studentbarnehage: 
 

 
Rammer: 

FNs barnekonvensjon artikkel 12: 
«Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til 
fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets 
synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 

 

Lov om barnehager, § 3: 
«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 synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 
 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 1 Demokrati: 
«Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for 
samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et 
inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.» 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 3 Barnehagen skal 

fremme danning: 
«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.» 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 4 Barns medvirkning: 
«Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til 
at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. 
barnehageloven §§ 1 og 3, Grunnlovens § 104 og FNs barnekonvensjon art 12 nr. 1. Barna 
skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens 
virksomhet. Alle barn skal kunne erfare og få innflytelse på det som skjer i barnehagen.» 
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Medvirkning 
Rett til medvirkning er ikke det samme som rett til medbestemmelse. Barn som medvirker, må 
også lære seg å møte motstand, å diskutere og at det ikke alltid er eget syn på saken som seirer. 
Barnet skal oppleve seg som del av et fellesskap der feil blir godtatt og der det er lov å skifte 
mening. Barn skal bli møtt med respekt for den de er og samtidig oppleve at mennesker trenger 
hverandre! 

Breivika studentbarnehage forstår barns medvirkning som læring av demokratiske holdninger. 
Hos oss skal barns medvirkning være med på å bidra til at barna finner glede i å samarbeide og 
dele opplevelser med hverandre og i samspill med personalet i barnehagen. 

 

Et helhetlig syn på barn 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, sosial kompetanse, 

kommunikasjon og språklig kompetanse, samt læring og danning er sentrale deler. 

 

Prosjektarbeid 
Breivika studentbarnehage benytter prosjekt som metode i det pedagogiske arbeidet. 

Virksomhetsplanen og felles fokusområde for studentbarnehagene er overordnet, men 

prosjektene skal drives frem av barnas interesser, spørsmål, betraktninger og fasinasjoner. 

Gjennom prosjektarbeid kan barna fordype seg i noe som opptar dem og personalet kan bidra til å 

utvide barns kompetanse på de samme områdene. Målet er dypere innsikt og kunnskap.  

Et prosjekt kan starte på ulike måter, enten gjennom et område ett eller flere barn er opptatt av, 

eller gjennom et område personalet ønsker å rette søkelyset mot. Men det vil alltid være barnas 

kultur, interesser og perspektiver som driver prosjektet fremover og personalets oppgave å fange 

dem opp og belyse dem.  

Et prosjekt kan utvikle seg gjennom felles opplevelser, barns samtaler med hverandre, barns 

samtaler med voksne, gjennom barnas lek, i tegninger, litteratur osv. Prosjektet tar som regel 

utgangspunkt i en problemstilling man ønsker å se nærmere på. Personalet bruker gjerne tid på å 

observere det som rører seg i barnegruppa innenfor temaet og gjennomfører en idemyldring som 

er med på å sette rammer for prosjektet. Barna deltar med sine innspill og tanker ut fra egne 

forutsetninger. De syv fagområdene i Rammeplanen bidrar til å skape bredde i arbeidet. 

Gjennom arbeidet med prosjektet dokumenteres og evalueres arbeidet fortløpende og barna har 

sin naturlige rolle også her.  

 

Lek 
Leken er barnets naturlige uttrykksform og skal ha en sentral plass i hverdagen i barnehagen. 

Barnehagen skal sørge for et inkluderende miljø, der alle kan leke, finne venner, holde på 

vennskap og oppleve glede gjennom lek og samspill. Personalet skal delta i leken, gi barna erfaring 

med felles lek, inspirere til lek og bidra til å utvikle lek og leketemaer.  
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Leken er det viktigste verktøyet i arbeidet med å utvikle gode prosjekter sammen med barna. 

Kimen til de gode prosjektene finnes i de magiske øyeblikkene leken kan by på. 

 

Natur og friluftsliv 
Natur og friluftsliv har i mange år vært en viktig del av kulturen i Breivika studentbarnehage. 

Gjennom å tilbringe tid ute og på tur, ønsker vi å bidra til at barna blir glade i naturen og finner 

glede i den gjennom alle årstider. Breivika studentbarnehage ser på rike naturopplevelser som 

viktig for barns psykiske og fysiske helse og på den måten et viktig element i barns livsmestring. Vi 

ønsker også å bidra til at barna blir kjent med hvordan de kan ta vare på naturen og bidra til en 

bærekraftig utvikling. 

Barnehagen har faste turdager og bruker barnas opplevelser i naturen som viktige bidrag til 

arbeidet med prosjektene våre.  

 

Hva kreves av personalet? 
For at barn skal kunne ha mulighet til å medvirke, må personalet ta barns meninger på alvor. Vi 

må se, høre og støtte barna. Personalet må være i stand til å se og anerkjenne barns kompetanser 

og sterke sider og oppmuntre dem til å utvikle seg og lære. 

Retten til medvirkning oppfylles ikke bare gjennom det at den voksne lytter til barnet, den 
oppfylles når den voksne tar det barnet sier på alvor og når barnas innspill påvirker barnehagens 
planer og praksis. Det kreves tålmodighet og pedagogisk skjønn fra voksne når barn skal medvirke. 
Vi må være sammen med barna, lytte og lese deres signaler. Videre må den voksne kunne bruke 
det som kommer frem på en slik måte at barnets stemme blir tydelig, vi må kunne forstå det barn 
forstår. 

Den voksne må være i stand til å innta ulike roller. Personalets rolle i prosjektarbeidet vil veksle 
mellom «å se over skulderen til barna, gå ved siden av og gå foran dem» for på denne måten å 
bidra til progresjon i prosjektarbeidet. 

Personalet må kunne vurdere egen rolle i lek og samspill med barna og være i stand til å inspirere 
til og legge til rette for lek og utvikling av leken. Personalet har et særlig ansvar for at alle barn får 
muligheten til å leke og oppleve et inkluderende fellesskap gjennom leken. 

 


