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STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM (Sit), eier og driver barnehager for 
studenter med barn. To av barnehagene er lokalisert i Trondheim. Dragvoll barnehage ligger nær 
NTNU Dragvoll og Moholt barnehage ligger midt i Moholt studentby. Den tredje, Soppen barnehage, 
ligger like ved Campus i Gjøvik.

Studentbarnehagene gjenspeiler mangfoldet i studentmiljøet generelt. Ved å være en møteplass 
for foreldre og barn fra hele Norge og fra alle verdensdeler, bringes ulike kulturer og tradisjoner 
inn til barnehagen. Dette gir barn og pedagoger fantastiske muligheter til å kjenne på ulikheter og 
delta på et mangfold av kulturelle  arenaer. Gjennom åpen dialog får vi nye forståelser, blir bedre 
kjent med det ukjente, og gjennom ulike sanselige  opplevelser gjør vi nye oppdagelser. 

I tillegg til å være en spennende og mangfoldig arena for barna, skal barnehagene i Sit også 
 oppfylle mandatet om lik rett til utdanning. Vi tenker derfor at studentbarnehagene må tilby noe 
mer enn det ordinære barnehage tilbudet. I den sammenheng har vi utviklet spesielle velferds
tilbud for studenter med barn. Tilbudene kan være med på å gjøre hverdagen lettere for deg som 
forelder, samtidig som det også er et godt tilbud til barna.

Kulturverkstedet og eksamensgaranti er eksempler på slike tilbud. Det beste tilbudet finner 
du allike vel i møte med personalet i barnehagen. Du skal bli møtt med raushet og forståelse for 
at studiehverdagen i perioder kan være utfordrede. I dialog med personalet og ledelsen i barne
hagene kan du få hjelp til å finne praktiske løsninger for å få dagen til å bli best mulig for deg og 
ditt barn, og for at du skal kunne gjennomføre studiene som planlagt. 
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Barnehageloven og FN konvensjonen for barns rettigheter gir føringer for hvilket verdigrunnlag vi 
skal jobbe etter i barnehagen. Rammeplan for barnehagen og teori om barn, barndom og barne
hagens rolle i et samfunnsperspektiv gir oss et godt grunnlag for å forstå og utøve oppdraget vårt i 
barnehagen. Barnehagens Årsplan skal vise hvordan vi omsetter rammeplanens formål og innhold 
til vår praksis. Den skal synliggjøre og begrunne de valgene vi tar, og gi informasjon om barne
hagens pedagogiske arbeid til myndig hetsnivåene, til foreldre, samarbeidspartnere og andre 
interesserte. Årsplanen skal også være et aktivt verktøy for pedagogene i det daglige  arbeidet og 
sikre at vi kontinuerlig reflekterer over, og vurderer vårt oppdrag i barnehagen.

Innledning
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I Sit Barn har vi utformet et verdigrunnlag som alle skal forholde seg til. Raushet, utforsking, like
verd og lekende fellesskap er rettesnor for vårt  pedagogiske arbeid. 

Verdigrunnlaget vi har valgt å jobbe etter, er utgangspunktet for alle valg vi tar i hverdagen. Det 
skal forplikte pedagogene i det daglige arbeidet, og prege samspill mellom mennesker og alle 
gjøremål i barnehagen. 

RAUSHET
Mennesker som kommer til våre barnehager, skal oppleve en kultur og et miljø preget av raushet. 
Dette innebærer et miljø der vi lytter til og tole rerer hverandre, og unner hverandre suksess og 
glede. Vi ser barnehagen i et helhetlig perspektiv og stiller opp for hverandre i alle sammenhenger. 
Det skal være rom for uenighet, og vi vil gjøre vårt beste for å forstå hverandres intensjoner og 
kunne se ting fra flere sider. 

UTFORSKING
Det er naturlig for barn å være undrende og utforskende. Det fysiske miljøet skal støtte opp under 
dette, og gi inspirasjon til lek, kreativitet, fantasi og læringslyst. For å forstå den verden vi lever i 
og kunne ha muligheten til å være med å påvirke den, mener vi det er viktig å legge til rette for at 
barn skal kunne tilegne seg grunnleggende ferdigheter, kunnskap og erfaringer på ulike områder. 

Verdigrunnlag
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I utforskingssammenheng vil da evnen til kritisk tenkning 
og det å finne nye og gode løsninger sammen med andre stå 
sentralt. 

Som pedagoger ønsker vi å lære av hverandre og være i 
utvikling. Ved å være utforskende i møte med andre, legger vi 
grunnlaget for en spennende og reflekterende praksis. 

LIKEVERD
Likeverd er at alle skal ha den samme muligheten til å bli sett 
og hørt, og til å delta i et felleskap. Vi skal verdsette mangfoldet
og respektere alle ulikheter.  Alle skal oppleve å føle seg 
 betydningsfulle, både for seg selv og andre.

Menneskene som kommer til våre barnehager skal bli møtt og 
 respektert som den de er, og vi skal være delaktige i å bygge 
et demokratisk og mangfoldig felleskap sammen med andre.

LEKENDE FELLESSKAP
Leken er en grunnleggende måte å møte verden på og et viktig 
fundament for å være sammen. Den er lystbetont, og bidrar 
til kreativitet, fantasi, glede og engasjement. I et lekende 
fellesskap utvikler barn sosiale, språklige, motoriske og 
 kognitive ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar 
til forståelse av oss selv, andre og verden.
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Danning gjennom lek, læring og omsorg
Hverdagen i barnehagen består av omsorg, lek og læring, som samlet bidrar til barns  danning 
og allsidige utvikling. Danning er en livslang prosess og skjer i samspill med mennesker, 
 omgivelsene og alt du møter i dem. 

Hverdagen skal preges av glede og humor, og omsorgsfulle relasjoner mellom barn, og 
mellom barn og pedagoger. Barnehagen skal være et sted hvor vi er trygge på hverandre og trives 
sammen. Barn skal møtes med respekt og tillit, og de skal møte pedagoger som har tiltro til deres 
kompetanse. Pedagogene i barnehagen har ansvar for å skape et miljø der hvert barn blir en 
betydningsfull person for felles skapet. Det gjør vi ved å legge til rette for gode fellesopplevelser og 
et lekemiljø tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.

Barn leker fordi det er artig og lystbetont, og leken har en egenverdi i seg selv i kraft av det. 
Dagene i barnehagen er derfor organisert slik at det er god tid til lek mellom tilrettelagte 
 aktiviteter, måltid og stell. I tillegg kan leken være en arena for barns helhetlige utvikling og 
læring. Pedagogens oppgave blir å tilrettelegge for lek og utforskende aktivitet, og være 
deltakere, veiledere og rollemodeller for barna. 

Hverdagen i barnehagen er preget av både frihet og rutiner, som er med på å gi barna 
 grunnleggende trygghet til å kunne søke utfordringer og mestre nye situasjoner.



N O T A T E R
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I Sit Barn er vi inspirert av en pedagogisk filosofi som de siste 50 årene er utviklet i de 
kommunale barnehagene i byen Reggio Emilia, i den nordlige delen av Italia. Filosofien 
har vakt stor interesse og engasjement i mange deler av verden og har i dag en sterk 
forankring i Skandinavia. Reggio Emilias tilnærming til pedagogikk er forankret i en dyp 
respekt for barnet. Dette innebærer at vi ser barnet som intelligent, nysgjerrig,  
utforskende og kompetent.

Pedagogene i Reggio Emilia har utviklet et reflek sjonsverktøy som kalles pedagogisk 
dokumenta sjon. Det vil si at vi tar utgangspunkt i bilder, film eller praksisfortellinger, 
som viser oppdagelser barna har gjort og reflekterer faglig sammen over dette. Denne 
måten å jobbe på gir oss en større bevissthet om hvordan barn lærer og oppdager. Dette 
hjelper oss å ta stilling til hva vi vil jobbe videre med eller hva det er på tide å legge fra 
seg. Våre valg skal ta utgangspunkt i barnas interesser og fokus. I Reggio Emilia sier 
man det slik, at i barnas miljø er det tre pedagogiske faktorer; pedagogene, barna og det 
fysiske miljøet. Sentralt i pedagogikken står endring. Verden og  samfunnet endres, altså 
må pedagogikken endres. Det legges spesielt vekt på kritisk tenkning,  n ysgjerrig het og 
samarbeid, og en verden med sterke demokratiske verdier. 

Vår pedagogikk
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Å FØLGE BARNAS SPOR
Pedagogene i Sit Barn er engasjerte og lydhøre pedagoger, som tar tak i barns nysgjerrighet og 
deres lyst til å utforske. Det å ta tak i barns interesse og finne ut hva de ønsker å utforske, er i 
samsvar med vårt syn på barn som kompetente og betydningsfulle for fellesskapet. 

Vi følger barnas lek og reflekterer over det de er opptatt av sammen med andre pedagoger, men 
også sammen med barna. Barnas egne tanker om det vi gjør er viktig for oss, og gir oss bedre 
forståelse og grunnlag for å følge prosessen videre gjennom prosjektarbeid. Vi kaller dette 
«å følge barnas spor»».  Vi mener at denne arbeidsmåten gjør barna delaktige i, og gir dem 
mulighet til å kunne påvirke sin egen hverdag og egen læring i barnehagen. Samtidig gir den oss 
en mulighet å legge til rette for undring over et tema over tid.

PEDAGOGEN SOM MEDFORSKER
Pedagogens oppdrag er å være medforsker i barnas oppdagelser. Vi lytter og ser, lar barna vise vei 
og vi engasjerer oss i deres prosjekter.

Vi undrer oss sammen og vi gjør barna oppmerksomme på hva de andre barna tenker og 
oppdager. Som pedagoger skal vi ikke gi ferdige løsninger, men inspirere barnet til å 
oppdage og forstå  gjennom aktiv undersøkelse og utforsking.

Våre arbeidsmåter



15

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
Som grunnlag for refleksjon over barnas interesser og vår egen utøvende praksis bruker vi 
 dokumentasjoner. Når vi reflekterer setter vi ord på egne tanker og handlinger og løfter den til 
felles forståelse over den pedagogikken vi har valgt å følge. Dokumentasjonene alene er kun 
 historiske tilbakeblikk, men når vi reflekterer sammen blir de til dokumentasjoner over vår 
pedagogiske praksis. Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte synliggjør det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen. Slik skaper vi faglige diskusjoner og nye tanker, slik gjør vi oss i stand til å 
handle og sikrer oss en bevegelig og fremtidsrettet praksis.



N O T A T E R
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Tverrfaglig tilnærming
Vi følger barnas spor gjennom hele barnehageåret og i de ulike 
prosjektene som oppstår har vi en tverrfaglig tilnærming. Det 
betyr at alle de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehagen 
kan integreres, og at barna bruker mange sider av seg selv 
 gjennom lek, fantasi og virkelighet. Vi tenker at barn lærer på 
mange ulike vis, og oppdager og erfarer gjennom forskjellige 
språk. Dans, konstruksjon, musikk, drama, forming, ja alle 
 uttrykksformer, skal ha like muligheter i våre  barnehager. 
Vi kaller dette barnets 100 språklighet.

Fagområdene opptrer sjelden isolert, og vil alltid være integrert 
i lek, sosialt samspill og andre  aktiviteter i barnehagen. Det er 
pedagogenes ansvar å forankre fagområdene i barnehagen og 
sikre god kvalitet i utforskningen av disse. Et slikt felles fokus 
gjør det lettere å se mulighetene, samtidig som det gir trygg
het og frihet til å kunne veilede og inspirere barna på barnets 
 premisser. 
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Møteplasser
Vi ønsker at barn skal kunne tenke selvstendig, men mener samtidig at selvstendighet må settes 
inn i en kontekst sammen med noen eller noe, for å bli meningsfylt. Vi mener at barn lærer best 
og mest gjennom samspill med andre barn. De lærer på tvers av kulturer i møte med noe nytt, noe 
annet enn det de kjenner fra før, og i møte med de ulike menneskene de møter i den sammen
hengen. Barna lærer i møte med det fysiske miljøet med de rammene det gir, og i møte med 
utstyr, materiell og rekvisitter de har rundt seg i hverdagen i barnehagen. 

Pedagogens ansvar er derfor å legge til rette for gode lekearenaer både ute og inne, og ved å 
legge til rette innbydende fysiske miljøer som gir mulighet for samspill og utforsking. Vi kaller det 
møteplasser. En møteplass kan være i sandkassa ute der barna har tilgang til ulike materialer. 
Materialer som de for eksempel kan putte oppi, bygge oppå, spa inni eller grave under. Dette kan 
være alt fra bøtter, spader, plank, rør, kasser m.m. Det at barna kan gjøre noe sammen, enten 
med eller ved siden av, gjør dette til en møteplass. Miljøene skal være estetisk og innbydende, og 
støtte opp om barnas interesser og utforskertrang.  Materialene vi tilbyr barna på  møteplassene 
skal innby til lek og undring, og inspirere til kreativitet og skaperglede. Vi har derfor valgt å 
ha fokus på udefinert materiale som gir barna kreative utfordringer og flerfoldige muligheter 
og  bruksområder. Der det ikke finnes en mal eller en fasit man må forholde seg til, er det kun 
 fantasien som setter grenser. 
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N O T A T E R
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Barn tilegner seg ny kunnskap på mange forskjellige måter, og progresjon er ikke nødvendigvis en 
lineærprosess. Vi mener at barns progresjon ikke må påskyndes, men tilpasses ståstedet til hvert 
barn. 

Pedagogene skal legge til rette for læring. Barn skal få lære ut fra eget potensiale, få tid nok til å 
tenke og tid nok til å prøve. Barn kan lære av alt de opplever og erfarer, i samspill med mennesker, 
materiell, rom og egne tanker. Alt dette er med på å skape mening i barns liv. Vår bruk av pedagogisk
dokumentasjon har som funksjon å stille inn fokuset mot det som interesserer barna. Vi velger en 
tverrfaglig tilnærming i vårt arbeid for at barna skal kunne lære og erfare med hele kroppen. Barn 
skal kunne få kunnskap og undre seg gjennom alle sine 100 språk.

I arbeidet med fagområdene velger vi å stå ved barnas side og konstruere sammenhenger hvor 
de kan utforske egne ideer og hypoteser, alene eller i gruppe. Vi har pedagoger som ser og løfter 
barnets undring, og systemer som ivaretar refleksjon over det barna har lært. Med dette utgangs
punktet vet vi mer om hvordan og når vi skal gå videre for å oppnå god progresjon i barns læring.

Progresjon i barns læringsprosesser
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Vurdering
Barnehagens innhold blir vurdert systematisk gjennom barnehageåret. Dette skjer ved refleksjon 
over praksis i små og større grupper. Når vi dokumenterer situasjoner fra hverdagen gjennom 
bilder og film og gjør disse synlige for kolleger, barn og foreldre, skaper det et godt grunnlag for 
 r efleksjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Dette er en spesielt viktig del 
av det prosessorienterte arbeidet hvor barnas interesse skal stå i fokus. Åpne spørsmål,  undring 
og kritisk refleksjon er sentrale punkt i vurderingsarbeidet og er med på å sikre at vi har en 
 bevegelig praksis. 

Med grunnlag i refleksjon over det vi dokumenterer utvikler barnehagen sitt pedagogiske arbeid, 
og sikrer at vi arbeider i samsvar med barnehageloven og den nyeste kunnskapen innen barne og 
barnehageforskning. 

Når vi reflekterer sammen med barna, lytter vi og gir dem mulighet til å påvirke innholdet i sin 
egen barnehagehverdag. På grunnlag av innspill fra barna og de observasjonene vi gjør, har vi 
mulighet til å vurdere for eksempel om vårt arbeid ivaretar barns rett til å være delaktige.

Når vi kommer i dialog med foreldrene over det dokumenta sjonene viser, får vi en mulighet til å 
fortelle, informere og belyse både fra barnets perspektiv og fra et pedagogisk ståsted.  Foreldrene 
får da større mulighet til å forstå og oppdage barnehagens oppdrag. Når foreldre  har denne 
forståelsen, får de også mer innsikt i hva de kan og vil være med og påvirke. 
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I tillegg til refleksjoner over praksis gjennom året, gjennomfører alle avdelingene i barnehagen en 
samlet årsvurdering som blir utgangspunkt for videre utvikling kommende barnehageår. 

Barnehagen deltar i eksterne nettverk, der refleksjon over praksis står sentralt. RE nettverk 
Trondheim og Marte meo nettverk Trondheim er eksempler på slike.

OPPSTART I BARNEHAGEN
Den første store overgangen for de fleste er fra hjemmet til barnehagen. I oppstartsperioden 
 bruker vi mye tid sammen med barnet og foreldrene. Vi etablerer et godt samarbeid og skaper 
rom for tilhørighet, trygghet og gode relasjoner. Vi har positiv erfaring med at flere barn starter 
 samtidig og tar derfor imot barna i små grupper. 

Overganger
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INTERNT I BARNEHAGEN
Før barn skal bytte avdeling internt i barnehagen, gjør vi oss kjent med den nye avdelingen ved 
å delta i for eksempel lek, samlinger og måltider. Foreldre inviteres ofte inn til en første foreldre
samtale før oppstart. Vi har også sett at barn som kjenner hverandre fra før, kan ha stor nytte av å 
starte samtidig. Det kan føre til at overgangen oppleves tryggere, og det er lettere og utforske og 
leke i de nye omgivelsene med noen man kjenner.

MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Overgangen fra barnehage til skole skjer i nært samarbeid med barnets hjem. Informasjon fra 
barnehage til skole skjer alltid med foreldrenes samtykke. Barnehagen følger opp de til enhver 
tids gjeldende formelle krav for barn med spesielle behov for tilrettelegging av omsorgs eller 
læringsmiljø. 

Vi har erfart at det har stor betydning at de som skal starte i skolen har et eget fellesskap. Det 
siste barnehageåret er derfor alle 5 og 6 åringene sammen i en gruppe en formiddag i uka. Der 
 jobber de med ulike prosjekt, som utfordrer barnet på mange plan, både individuelt og som 
gruppe. De blir hørt på egne forslag, de må øve på å være åpne for andres ideer og de må sam
arbeide og finne løsninger. Vi har fokus på at barn skal utvikle selvstendighet og ansvarlighet 
gjennom hele barnehageløpet. Det siste året i barnehagen har vi ekstra fokus på dette, da vi vet at 
det kan være viktig for å få en god start i skolen.
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Talespråket er bare en av de mange måtene barn kommuniserer og uttrykker seg på. Allerede fra 
fødselen gir barn uttrykk gjennom kroppsspråk, lyder og gester for å bli forstått. Når talespråket 
gradvis tar over mer av kommunikasjonen vil barnet fortsatt bruke og tolke tegn og signaler. For at 
barnet skal få lyst til å bruke talespråket, legger vi til rette for et rikt og variert språkmiljø ved hjelp 
av samtale, høytlesning, fortelling, lytting, sang, drama, rim, regler. Bøker er tilgjengelige for barna 
og bruk av digitale verktøy kan være med på å gi en ny dimensjon i barns møte med talespråket. 

Språk og kommunikasjon

Barn i dag vokser opp i en digitalisert hverdag, og dette skal også barnehagen være en del av. 
I Sit Barn skal det digitale arbeidet være integrert i barnehagens pedagogiske praksis, og skal 
ikke fungere som belønning eller gå på bekostning av annet pedagogisk arbeid. Gjennom lek, 
 k reativitet og læring med digitale verktøy, samt kritisk og reflektert bruk, jobber barnehagen for 
at barna dannes i en digital verden. Sit Barn har et rikt utvalg av digitale verktøy og kompetente 
pedagoger som bruker verktøyene i meningsfulle sammenhenger med barna.

Barnehagens digitale praksis
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FYSISK AKTIVITET
I Sit Barn har vi stor tro på uterommet og naturen som lek og læringsarena. Det å være ute gir 
barna tilgang til et bredt spekter av bevegelsesmuligheter og utfordringer, som bidrar til å styrke 
motorisk utvikling. I fysisk og aktiv lek blir man kjent med egen og andres kropp, man lærer å sette 
grenser for sin egen kropp, samt respektere andres grenser. Et positivt forhold til egen kropp og 
bevegelse, danner grunnlaget for et sunt og aktivt liv.

Vi ønsker å gi barna positive opplevelser i naturen. Det gjør vi ved å gi barna frihet til å utfolde seg 
og utforske, samt gjennom å være gode støttespillere i barnas undring. Ved å bruke naturen 
gjennom alle faser av året, lærer vi både å bruke og respektere den. I et samfunn hvor vi dras 
lenger og lenger vekk fra naturen tror vi det er viktig å lære seg å ta vare på den, samt se hvilke 
muligheter den tilbyr.

MAT 
I en aktiv hverdag er et godt kosthold viktig. Vi er derfor opptatt av å tilby godt sammensatte 
måltid. Til frokost serverer vi havregrøt. Til lunsj har vi varm mat ifølge meny eller brød. Frukt og/
eller grønnsaker serveres hver dag. 

Kropp, bevegelse, mat og helse
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HELSE
I Sit Barn ser vi på det å mestre egen kropp som en viktig 
forutsetning for livsmestring og god fysisk og psykisk helse. 
Anerkjennelse, glede, trivsel, gode vennskap og tro på egne 
muligheter er viktige faktorer i denne sammenhengen. I våre 
barnehager har vi nulltoleranse for utestenging og mobbing.
Alle ansatte er ansvarlige for å følge med og observere 
samspillet i barnegruppen og alle har plikt til å gripe inn når 
det trengs og varsle videre fra avdelingsnivå til styrer. Når 
problemer med utestenging/ mobbing/vold oppstår, følger 
barnehagen prosedyre for psykososiale forhold §12 med 
handlingsplan for mobbing, vold og utstøting. Tiltak blir 
dokumentert og vurdert gjennom hele prosessen.
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Sit Barn er sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Ordningen 
er en del av det internasjonale EcoSchools nettverket, som 
drives av Foundation for Environmental Education (FEE). 
Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling 
gjennom pedagogisk arbeid. Som sertifisert miljøbarnehage, 
stilles det krav om at arbeidet med bevissthet rundt miljøet er 
i en kontinuerlig prosess. Alle i barnehagen skal involveres i 
aktive og praktiske tiltak, som fremmer fokus på bærekraftig 
utvikling her og nå og i fremtiden.

Vi har hatt og vil fortsette med å legge stor vekt på kilde
sortering, gjenbruk og holdningsskapende arbeid. Vi velger 
hvert år et område vi har ekstra fokus på. Dette vil vi synlig
gjøre i dokumentasjoner gjennom året. Både barn, foreldre 
og personale kan komme med forslag på temaer vi kan jobbe 
med.

Grønt flagg
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BARN
Barn er kompetente og skal være aktører i egne liv. Pedagogene i barnehagen har ansvar for å 
planlegge hverdagen, slik at barna i størst mulig grad får være selvstendige og oppleve mestring. 
Ved måltidene bidrar barn med å dekke bord, de forsyner seg selv og de rydder når de er ferdige. 
Under påkledning utfører de det de klarer selv og får hjelp av andre barn eller pedagoger hvis de 
står fast.

Barn har rett til å ha egne tanker og ideer og barn har rett til å bli hørt. I Sit Barn har vi pedagoger 
som er oppriktig interessert i hvert barn spesielt og som er nysgjerrige på hvordan barn lærer. 
Barn undrer seg og filosoferer rundt det meste og barnas egne tanker og ideer blir derfor utgangs
punktet for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

FORELDRE 
Foreldre og barnehagen har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling og de ansvarlige i barne
hagen skal legge til rette for et åpent og tillitsfullt samarbeid med hjemmet. Gjensidig respekt og 
anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver med barnet i sentrum vil være av betydning 
for at samarbeidet skal bli godt. Foreldrene har muligheter til delaktighet gjennom daglig dialog, 
refleksjon over periodeplaner og dokumentasjoner. Deres stemme vil også bli hørt gjennom 
deltakelse på foreldremøter og i aktiviteter i hverdagen. 

Delaktighet
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Barnehagen har et eget foreldrenett der foreldre/foresatte får  personlig 
brukernavn og passord. Her kan foreldre gi tilbakemeldinger og 
 beskjeder til avdelingen og eventuelt melde fravær på barnet. Barne
hagen kan gi beskjeder til foreldrene, og dokumentere fra ulike  turer og 
spesielle   aktiviteter som barna har vært med på. Bilder og dokumen ta
sjoner er et godt og viktig  verktøy for barna når de selv skal fortelle om 
barnehage dagen. Appen til foreldrenettet heter Sit Barn.

Alle foreldre/foresatte danner barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet 
velger et samarbeidsutvalg (SAU), som har i oppdrag/oppgave å ivareta 
foreldreperspektivet i barnehagens arbeid. SAU skal blant annet god
kjenne og vurdere barnehagens Årsplan. Barnehagene i Sit har også et 
felles AU. Felles AU gjør foreldrene mer synlig som gruppe, og gir større 
muligheter til å være med å påvirke beslutninger som angår student
foreldre både lokalt og  nasjonalt. 



N O T A T E R



N O T A T E R



I våre barnehager ønsker vi å ha en kultur for deling, ikke bare 
i personalgruppa, men også  barna i mellom, og mellom barn 
og voksne. Det å gå fra å tenke mitt pedagogiske arbeid til vårt 
 pedagogiske arbeid er helt avgjørende for å lykkes med peda
gogisk utvikling. Hvert barnehageår har vi derfor felles satsings
områder, som hjelper oss å holde fokus og fordype oss. Når vi 
velger å samarbeide om noe felles, er det også for at hele barne
hagen skal kunne dra nytte av hverandres  erfaringer, tanker 
og ideer. Arbeidet med disse satsings områdene vil beskrives, 
analyseres og fortolkes ved hjelp av  dokumentasjoner i 
 foreldrenettet.

Felles satsingsområder
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sit.no/barn
Du finner Årsplanen og kontaktinformasjon på



sit.no/barn

Når du får tildelt barnehageplass til ditt barn, er det hele familien som 
starter opp hos oss. Vi har kunnskap om barn og deres utvikling, og 
har lang erfaring med hvilke behov du har som student og forelder. 
Studenter fra hele verden velger studentbarnehagene, og her får ditt 
barn være en del av et internasjonalt miljø.


